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Egyházunk útján

Jézusra nézve hűségesen szolgálunk
Két idézettel kezdem. Az első: „Futás közben tehá t körülvesznek 

az előttünk já r t  bizonyságtevők, akik  báto rítanak  a fu tásban  és ezt jó 
tudnunk, mégis a legfontosabb: .Nézzünk fel Jézusra. Ő a h it te rem 
tője és beteljesítője. Ő az egyedüli, aki kezdettől végig a teljes h ite t meg
tarto tta  Isten  iránt. Ő az egyedüli, ak i igazán gyakorolta a .hüpomo- 
né’-t — a lem ondást —, m ert Ő törés nélkül k ita rto tt és állhatatos volt, 
engedelmes volt haláláig éspedig a keresztfának halálá ig ’, Ő a ,Szolga’, 
a ,Diakonos’, aki vállalta  a keresztet és szenvedést az ejőtte levő örö
mért. Ő az ,Úr’, Kürios, aki az .Isten jobbjára, a királyi székbe ü lt.’ 
Ő az, aki nem  fá rad t meg és a k iáb rándu ltság  soha nem  vette  h a ta l
mába. Ő az, aki soha nem  csüggedt el rem énytelen helyzetekben sem. 
Ment az Isten  á lta l k itűzött pályán, h irde tte  az evangélium ot, gyógyí
totta a betegeket és végül a v ilágért odaadta életét. Ő az, aki elkezdte 
bennünk a h ite t és Ő ak a rja  teljességre vinni. Ő a Megváltó. Nemcsak 
példa, hanem  Szabadító és Üdvözítő, Erőforrás. Rá kell felnézni. Ennek 
a K risztusnak kezében tu d ju k  egyházunkat és egész fenyegetett v ilágun
kat és jövőnket. Ezért élünk rem énységben és ezért fu tunk  nekifeszülve 
a cél felé.”

A m ásodik idézet: »,A rem énységnek Istene pedig töltsön be tite 
ket m inden öröm m el és békességgel a h it által, hogy bővelkedjetek a 
reménységben a Szentlélek ere je  által.’ Mi, a nagygyűlés delegátusai 
Róma 15,13-nak ezekkel az igéivel köszöntünk titeket, m ert ez k ifeje
zésre ju tta tja  azt, am it az elm últ két hétben tapasztaltunk, am ikor a 
.Krisztusban — rem énység a v ilágért’ — tém ával istentiszteleteken, elő
adásokon, megbeszéléseken és tanácskozásokon együtt voltunk. Ennek 
a rem énységnek je lét lá tju k  abban, hogy mi. evangélikusok, akiknek 
közös a h itvallásuk Jézus K risztusban, összejöttünk a világ m inden tá 
járól. M agyarországi, budapesti ta lálkozásunkon először ü lt össze szö
vetségünk kelet-európai szocialista országban. Itten i ta lálkozásunk és a 
vendégszeretet, am ellyel itt fogadtak m inket, m egm utatta  nekünk, hogy 
Krisztus egyházában bizalm unk lehet egymás iránt, és h idat tudunk  épí
teni a népek között politikai és ideológiai határokon át. Ez a nagygyűlés 
minden eddiginél világosabban m egerősítette a tagegyházak oltárközös
ségét az úrvacsorában, és szószéki közösséget az igehirdetésben. Saját 
közösségén tú l a  más egyházakkal való, egyre növekvő, lá tható  közös
ségre is tek in te tt.” „A rra emlékezve, hogy K risztusban nincsen se zsidó, 
se görög, se szolga, se szabad, se nő, m egnőtt a rem énységünk egy m in
dent átfogó egyház felől, am elyben m indenkinek adottsága drága, és 
am elyben m indenki a keresztségben kapo tt közös szolgálatban áll a 
világ életéért.”

Szinte nem  is kellene hozzáfűznünk — hiszen anny ira  közism ert —, 
hogy az első idézet dr. Káldy Zoltán, a M agyarországi Evangélikus Egy
ház püspök elnökének a L u theránus Világszövetség hetedik  nagygyűlése 
ünnepélyes megnyitó istentiszteletén  ta rto tt em lékezetes igehirdetéséből
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való, a m ásodik pedig a nagygyűlésnek a világ evangélikusságához in-  
tézett üzenetének néhány alapvető m ondata. Időileg a két m egnyilatko
zás között két hét te lt e l kiem elkedő m om entum okkal, eredm ényes esz
mecserékkel, de olykor csüggesztően felesleges v itákkal, mégis és m ind
ezeken fölül a gondolatok, a  szándékok végső egybecsengése több mint 
nyilvánvaló. Mi te tte  lehetővé az ilyen egyetértést egy olyan világban 
am ely szenved az  egyetértés h iánya m ia tt és am inek a következményeit 
az egyház is m egsínyli? E rre a kérdésre sokirányú lehet a részletes 
válasz, am iből m ost csak három  tényezőt szeretnénk kiemelni.

1. Egy olyan evangélikus egyház vállalta  a rendezés szolgálatát 
am elynek van egy pontosan k itap in tható , m arkáns teológiai arculata ' 
O lyan teológiája, am ely a Szentírásból, a keresztyén hagyományokból 
a lu theri tradícióból és a m agyar evangélikusság kegyességi gyakorlatá
ból n ő tt és terebélyesedett ki.

Ezt a teológiát — a d iakóniai teológiát — az elm últ évek során több
ször érte  — gyakran nagyon m élta tlan  és színvonal a la tti — támadás. 
O lyan kritika , am elynek lényegét abban lehet összefoglalni, hogy a ma
gyar evangélikus egyház — élén éppen Ká ldy püspök-elnökkel — kriti
kátlanu l behódolt a körülm ényeknek, sőt: egyenesen kezére játszott an
nak az ateista  ind ítta tású  politikának, am ely az egyházat körülvevő 
tá rsadalm at irán y ítja  és ezért ez a  teológia nem  más, m in t egy kívülről 
jött, „szituáció teológia”. Egy olyan, am ely egyenlő az árulással, az egy
ház küldetésének m egham isításával.

Ő szintén meg lehet m ondanunk — m int ahogyan ezt m áskor is te t
tük  —, hogy mi válla ljuk : Istentől nekünk  rendelt helyzetünkben (szi
tuációnkban) egy olyan korszerű teológiát és kegyességi gyakorlatot épí
te ttünk  ki, illetve folyam atosan teszünk kísérlete t egy olyan tanítás és 
keresztyén élet k ialak ítására, am elyet Isten  ma és itt  követel meg tő
lünk. A rról nem  k ívánunk  vitatkozni, hogy m indezt „külső körülmé
nyek” kényszerítették  — az em beriség, a m agyarság sorsának történelmi 
változásai — ránk, m ert m indezek Isten  és Jézus K risztus tudtával és 
akara táva l egyezően következtek és következnek be. M ert — ezt hisszük 
és valljuk  — Isten  és az egyház U ra volt az, aki nem csak megkérdő
jelezte, hanem  ism ételten és d rasztikusan lehetetlenné te tte  korunk
ban — és nem csak nálunk, hanem  világszerte — az egyháznak azt az 
igényét, hogy valam ilyen módon uralkodjék  a világ fölött vagy azt a  
törekvését, hogy elvtelenül osztozzék a keresztyéni mázzal bevont, de 
ugyanakkor Isten- és em berellenes ideológiák, politikai rendszerek ha
talm i igényében.

L u ther is ezt h itte  és vallotta, am iko r a m aga korának „külső kö
rülm ényeitő l” ugyancsak befolyásoltan több helyü tt is az egyház „babi
loni fogságának” m ondotta azt a szituációt, am ikor az egyház a maga 
lelki hatalm ával uralkodni k íván t a m ennyen, a poklon, a tisztító tűzön  
és a világ fölött. L u thert ezért a k ije len téseiért is gyakori tám adások  
érték, m ert — úgym ond — lem ondott arró l az igényről, hogy az egyház, 
a K risztus teste  legyen m indenben á  döntőbíró m indenütt és m indenek 
ben. D ehát „K risztus teste” ilyenkor az egyház? L uther szerint nem  az, 
hanem  fogoly, a sa já t tévedéseinek, szándékainak és a külső kö rü lm é
nyek rem énytelen  foglya. Külsőleg díszesen pompás lehet ez a fogság, 
a hatalm i asztal valam ely első helyét is je lentheti, csak K risz tu sn ak  a  - 
az igényét tagad ja  meg „aki első akar lenni köztetek, az  legyen a 
szolgátok”, s egyúttal>—  előbb vagy utóbb — m agával hozza az Úrnak 
azt az íté le té t is, hogy „barátom  ülj le jjebb”, m ert ez a d íszesen  pompás
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ruha nem  m éltó az Isten  országához! S a reform áció á lta l is je lze tt tö r
téneti ú jkorban  az egyházak — és nem csak a m egreform ált egyhá- 
zak — jó része felism erte ezt a visszavonhatatlan  íté le tet és term észe
tes a lázatta l fogadta, foglalta el azt az „utolsó helyet”, am ely a diakó- 
niában, az „asztal körü li”, az é le t m inden terü letén  való szolgálat vál
lalásában hiszi és vallja  azt, hogy az egyház a K risztus teste.

A M agyarországi Evangélikus Egyház a „keresztény-keresztyén” M a
gyarország bukása u tán  és különösen is az utóbbi huszonöt esztendőben 
ism erte fel egyedüli ú tjá n ak  a  diakónia ú tjá t. Ne vélje azonban senki 
sem közölünk az t, hogy ez a felism erés egyszerűen csak az egyházveze
tők, teológiai professzorok, a  teológiai kérdésekkel behatóan foglalkozó 
lelkészek ügye le tt volna. V alóban az ő „ügyük”, azaz: dolguk volt, de 
úgy, hogy a gyülekezetekkel, a  hívekkel együtt, egy h ittel, egy ak ara tta l, 
egy közös szándékkal keresték  a K risztus szerinti u ta t: a szolgálat ú tjá t. 
Hogy ez így volt és így van, annak  valóságát a nagygyűlés két — a 
nyitó és a záró — istentiszteletén  résztvevő huszonötezer gyülekezeti 
tagunk részvétele — és ez egyházunk híveinek több m in t öt százaléka — 
bizonyította, és az, hogy a száztizenhat, a nagygyűlés résztvevői á lta l 
m eglátogatott egyházközségünkben m ajdnem  m indenütt zsúfolásig m eg
telt tem plom okban v árták  a világ evangélikusságának igehirdetőit, a 
saját h itük rő l való bizonyságtevőket és a testvéri köszöntéseket elm on- 
dókat — teljes nyíltsággal és az „asztal körüli szolgálat” indulátával. 
Mi ez, ha nem  más, m in t annak  a bizonysága, hogy h íveink a m aguk 
bibliai hitének, K risztus szerinti, m indennapi kegyességének kifejezését 
és kifejtését lá ttá k  és lá tják  a d iakóniai teológiában? S m indeközben 
az is bebizonyosodott, hogy ez a teológia és ez a m indennapi kegyesség 
valóban nem  ism er el se politikai, se ideológiai, se faji különbözősé
geket akkor, ha K risztus m egváltói m unkájáró l és az á lta la  m egváltott 
világ ügyéről van szó.

Ez a bizonyságtétel volt a mi egyházunk és a mi egyházi vezetőink 
hozzájárulása ahhoz a nagygyűléshez, am elynek a laphang ját dr. Káldy 
Zoltán püspök-elnök, a L u theránus Világszövetség m egválasztott elnöke 
adta meg az idézett igehirdetésben, és am elynek a végső következte
téseit a nagygyűlés üzenetével idézett és más, nem  idézett m ondatai 
foglaltak egybe.

2. L u thertő l tan u ltu k  meg azt is, hogy akkor, am ikor a h it és a 
keresztyén élet dolgairól van szó, csak a Szentírás és a  S zentírásnak 
megfelelő tan ítás  lehet az egyedüli zsinórm érték, de ugyanakkor — és 
ezt most m ai m egfogalm azásban próbálom  kifejezni — a körülm ények, 
a szituáció m egítélésében kizárólag a józan észre, a körü ltek in tően  m eg
alapozott m egítélésre lehet tám aszkodni. Kissé nem  ide illő, de az én 
szűkebben vett, a lu theran izm ustó l m indm áig m eghatározott pátriám  
kegyessége szerin t: a K risztusba vete tt h it elvisz az üdvösségre, de ez 
az üdvözítő h it nem  tesz, m ert nem  tehet alkalm assá arra , hogy jól ka
páljak: meg tud jam  különböztetni azt, hogy mi a  gaz és m i a nem es 
növény. Az ilyen dolgokban — a h iten  túl, azt nem  mellőzve — m ásféle 
tudásra van szükség és m ásféle tapasz talatra . O lyanra, am ely az Igéhez 
kötötten dönteni képes a m indennapi élet, így az erkölcsi, a társadalm i 
és a politikai élet kérdéseiben. D önteni képes abban, hogy az, am i jó  
nekem  és ugyanakkor jó m ásoknak is, dönteni képes abban, hogy mi a 
jogos és mi a  jogtalan, az igazságos és az igazságtalan, s képes a dön
tésben odáig, hogy m egítélje: m elyik az az igazságos gazdaság i-társa
dalmi rend, am elyben az em ber, em berként élhet.
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A L utheránus Világszövetség heted ik  nagygyűlése egy olyan ország
ban, egy szocialista országban ülésezett, ahol ezek az alapvető em beri 
kérdések m egoldódtak vagy a m egoldás ú tján  vannak. M egoldódtak az 
em bereket egym ástól elkülönítő, egym ással érdekeik  szerin t szem be
állító  gazdasági, társadalm i, faji, nem különben: vallási, felekezeti külön
bözőségek akkor, am ikor — m erjük  ezt bevallani — az egyháztól oly' 
sokáig idegen és gyűlölt m arx ista—lenin ista  ideológia és politika az em 
bert és az em beri értékek  általánosan  és egyénekig ható szolgálatát 
tűzte  ki legfőbb feladatául.

Ez a folyam at nem  volt problém am entes és isoha sem lesz az, de 
am ikor dr. T rau tm ann  Rezső, a M agyar N épköztársaság Elnöki Tanácsa 
és M inisztertanácsa nevében a következőket m ondotta, akkor a mi á l
ta lunk  is elfogadott szabályokról is szólott: „T ársadalm unk szavatolja 
a lelkiism ereti szabadságot és a vallás szabad gyakorlását; segítséget ad 
az egyházak m inden  olyan kezdem ényezéséhez, am ellyel a közéletben, a 
m unkahelyen és a családban hozzájáru lnak  a hazafias és hum anitárius 
célok eléréséhez, a  kölcsönösen elfogadott erkölcsi norm ák tudatosításá
hoz, a békéért, az enyhülésért és a társadalm i igazságosságért folyó 
v ilágm éretű  küzdelem hez.”

Ebben a kontextusban jó és öröm teli volt hallan i (azt, hogy hazánk 
legnagyobb egyházának prím ása, dr. Lékai László bíboros, esztergom i é r
sek, á nagygyűlést köszöntő szavaiban k ije len tette: „ . . .h a z á n k  földjén 
hosszú évszázadok óta együtt élnek a különböző keresztyén egyházak. 
Igaz, hogy ez sokszor kem ény szem benállást je len tett, de ugyanakkor se
gítő kezet is nyú jto ttunk  egym ásnak, am ikor hazánk védelméről, gazda
sági és ku ltu rá lis gyarapodásáról volt szó.” „L egutoljára az idén, a m a
gyar P arlam entben  tá rgyaltunk  együtt, hogyan segítsük a világ békéjét és 
vele hazánk sorsát is.” „A m agyarországi katolikusok szívből kívánják, 
hogy a keresztyén rem énység boldogító valósággá váljék  világgyűlésük 
lelki ere je  á ltal is.”
\ Dr. B artha T ibor püspök, a  M agyarországi Reform átus Egyház Zsi
natának, a M agyarországi Egyházak Ökum enikus T anácsának elnöke 
köszöntőjében azt húzta alá, hogy hazai egyházaink a m odern ökum e- 
nizm us szellem ében, egymás különbözőségeit tiszteletben tartva, együtt
m űködésre törekszenek. U gyanakkor a m arx ista—keresztyén dialógus 
eredm ényei az t m utatják , hogy lehetséges a különböző világnézetű em 
berek békés, alkotó együttm űködése. „A nagygyűlés fő tém ája  — mon
dotta akadém iánk  tiszteletbeli doktora — a K risztusban ado tt rem ény
ség, az egyház legidőszerűbb üzenete az em beriséghez. Soha nem  volt 
nagyobb szükség arra, hogy a rem énység titk á t ism erő egy egyetemes 
apostoli egyház teljesítse h iva tását: hirdesse a rem énység evangélium ét, 
tám ogassa az életért, a ' kenyér igazságos elosztásáért küzdő em bert.”

U toljára, de nem  utolsósorban szeretném  m egem líteni azt a tényt, 
hogy em lékezetem  és tudom ásom  szerin t először köszöntötte a L u th erá
nus Világszövetség nagygyűlését a vendéglátó ország zsidó hitközösségé
nek egy olyan vezetője, m in t dr. Salgó László főrabbi, a M agyar Izrae li
ták  Országos K épviselete igen m egbecsült vezetőségi tagja. Nekünk, m a
gyarországi keresztyéneknek rossz lehet — a tá rsadalm unkkal együtt le
h e t rossz — a „történelm i lelk iism eretünk”, m ert az igazolható egyéni és 
közösségi jó példák  és kezdem ényezések ellenére, a m ásodik világháború 
előtt és a la tt közömbösek voltunk azon nép sorsa iránt, am elynek halá
láig hű fia volt Jézus Krisztus. M indezek ellenére és csak a tá rsadalm i
politikai változásokkal egy értelem ben volt érthe tő  az, hogy a zsidó fő
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pap a hatszázezer zsidó m á rtír t nem  elfelejtve azt hangsúlyozta, hogy 
a felszabadulásunkkal teljes szabadságát elnyert zsidóság „kész együtt
m űködni m inden jóakaratú  em berrel, az em ber, a béke jav áért és a h á 
ború ellen.”

Ezek az egybehangzások m egerősíthették és m egerősítették azokat, 
akik hazánkban és világszerte tudnak  lu theri módon gondolkodni és 
cselekedni, Nevezetesen úgy, hogy „ha a Szentírásból és észokokkal” nem  
képesek meggyőzni bennünket az ellenkezőkről, akkor — közösen és 
együttesen — m egm aradunk ebben a hitben, ebben az életben és ebben 
a szolgálatban.

3. Mi m agyar evangélikusok és m agyar keresztyének — még akkor 
is, ha B udapesten tö rtén t m indez — egyedül m arad tunk  volna akkor, 
ha nem  vesz körül bennünket egy olyan világ, am ely egyrészt m ár m eg
valósíto tta a  társadalm i-gazdasági egyenlőség örök em beri eszm ényké
pének gyakorlati valóságát, a szocialista társadalm i rendet; m ásrészt 
ugyancsak pusztába k iá lto tt szó le tt volna minden, ha a  világ sok és 
más tá ja in  nem  kapott és nem  kapna hangot — az egyházakban is — 
az egyenlő és igazságosabb em beri éle té rt való, egyre sürgetőbb köve
telés és harm adsorban, ha — az apostol szavaival élve — a keresztyének 
és nem -keresztyének ne várnák  az „Isten fia inak”, azaz: a  béke és igaz
ságosság követeinek megjelenését.

Tudom  és m agam  is átéltem , hogy éppen ebben a tek in te tben  vol
tak  a szenzációkereső ú jságírók között a legkülönfélébb vélem ények — 
egészen odáig, hogy egyesek m egrágalm azták  egész egyházunkat és egy
házunk vezetőjét —, de — m ellékesnek és kisszerűnek véve ezeket a 
m egnyilatkozásokat — a világ lu theran izm usának  a vélem ényét mégis 
abban  látom  nyilvánvalónak, am it az ünnepélyes üzenet kim ondott:

„Így h itünk  forrásához fordultunk, ahogyan gyülekezeteinkben m in
denkinek tennie kell. Nincs idő kétségbeesésre, se gondatlanságra. Ahol 
korlátozzák az em beri jogokat, és m egsértik  az em beri méltóságot, ott 
felh ív juk  és elkötelezzük az em bereket arra, hogy m unkálkodjanak  a 
szabadságért. Ahol a szegénység az em bereket em berhez m élta tlan  kö
rülm ények közé kényszeríti, elkötelezzük m agunkat arra , hogy m élyeb
ben m egértsük, m it je len t Isten re  terem tettségünk, és nem csak közvet
len segítséget nyú jtunk  m ásoknak, am ely képessé teszi őket arra, hogy 
m agukon segítsenek, hanem  olyan világért m unkálkodunk, am ely igaz
ságosabb, s am elyben igazságos politikai és gazdasági rendszerek van 
nak. Ű jra m egtanuljuk Isten  parancsát, hogy vigyázzunk a te rem te tt 
világra. Felbátorodva azon, hogy Isten  Jézus K risztus á lta l kiengesztelt 
m inket, nem  nyugszunk bele az önelégült nacionalizm usba, hanem  im ád
kozunk a népek közötti jobb kapcsolatokért. K eresztyén szeretetünket 
abban k íván juk  gyakorolni, hogy összefogunk azokkal az értelm es em 
berekkel, ak ik  a világ jólétét k ívánják , és a béke rem énységének erősí
téséért m unkálkodnak. Így rem éljük, hogy növekedni fogunk a szeretet 
és a szolgálat egységében és a h itben .”

Teológiai akadém iánk 1984—85-ös tanévében

1. M inden területen, m inden  egyes szaktárgyban  — a szaktárgy bel
ső term észete szerin t — értékelnünk kell a Lutheránus V ilágszövetség
nek  az egészét és részleteit. Ezt m egtehetjük  azért is, m ert tanáraink  
valam ilyen form ában és m egbízatásban résztvettek  — és ez is jó é rte 
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lem ben vett különlegesség — a nagygyűlés m unkájában  és hallgatósá
gunk az önként vállalt kötelességeken tú l is olyan szolgálatot végzett az 
Ifjúsági Világgyúlés előkészítésében, az o ttani részvételben csakúgy, m int 
a nagygyűlés legalacsonyabb rendű, de egyform án fontos tevékenységé
ben. — Dr. K áldy Zoltán püspök-elnök, a  L utheránus Világszövetség 
elnöke felhatalm azott arra , hogy m indezért egyházunk és a m aga köszö
netét fejezzem  ki azzal az elkötelezéssel, hogy ugyanilyen hűséggel vé
gezzük elkövetkező tanévünk  m unkáját.

2. T anári k arunknak  részt kell vállaln i abban  a  m unkában, amely 
a d iakóniai teológiát biblikus, tudom ányos m unkával továbbfejleszti. 
Ebbéli tudom ányos szolgálatunknak m egvannak a tárgyi és személyi fe l
tételei, s e feltételek  között m erjük  vállaln i az esetleges — és a mi véle
m ényünkkel ellentétes v itáka t is. Az ilyenféle eszm ecserék lebonyolí
tását pedig felelősséggel teljesítjük.

3. M unkánk végzése közben gyülekezeteinkre tám aszkodunk. Gyü
lekezeteink hitére, egyházunk és hazánk irán ti ragaszkodására. Ezt kí
ván juk  tenni, m ert e h it és e ragaszkodás nélkül képtelenek vagyunk 
és képtelenek leszünk fe ladatunk  ellátására . Ez a  ragaszkodás egyúttal 
az egyházi vezetőink irán ti teljes b izalm at is m agában foglalja.

4. Hagyom ányaink és hazánk  irán ti szeretetünkhöz illően kívánjuk 
m egünnepelni felszabadulásunk negyvenedik évfordulóját. Úgy, ahogyan 
a L utheránus Világszövetség budapesti nagygyűlése is megfogalm azta 
ezt: „ ö rü lü n k  m inden lehetőségnek, hogy az evangélium ot szabadon 
h irdethetjük , és együtt szenvedjünk azokkal, akik  ebben korlátozva van
nak. Nem a rra  h iva ttunk  el, hogy tá rsadalm unk  tükre, hanem  arra, 
hogy só és világosság legyünk. Mivel azonosítjuk m agunkat az em be
rekkel a világban, K risztus szolgáiként a ján ljuk  m agunkat K risztus ke
resztjének a  jelében. N ekünk és a keresztyén gyülekezetek tag ja inak  az 
egész világon az a k iváltságunk, hogy a rem énység gyerm ekei legyünk. 
Valljuk, hogy U runk Jézus dicsőségében visszajön, és m inden keresz
tyénnel k érjü k : Ámen. Jövel U runk Jézus. — És az Istennek  békessé
ge, am ely m inden érte lm et felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és 
gondolataitokat a Jézus K risztusban’.”

Dr. Vámos József

Istenhez való hűséggel, 
népemhez fűződő szeretettel

Engedjék meg, hogy m indenekelőtt köszönetét m ondjak egyházm e
gyénk vezetőségének és p resbitérium ának, hogy a felügyelői tisztségre 
alkalm asnak ta lá lt és jelölt, egyházm egyénk gyülekezeteinek pedig azért, 
hogy bizalom m al m egválasztottak. Egyházm egyénk gyülekezetei közül pe
dig az elm últ 43 év a la tt három  gyülekezetben éltem  gyülekezeti életet: 
Esztergom ban, T atabányán és Tatán. 1944-et megelőzően Dunakeszin 
éltem  szüleimmel, ahol áldo tt em lékű Mezey József vallástanár, m ajd 
lelkész o lto tta belém  a hitet, ő konfirm ált, m ajd  ő is esketett.

É letünk drám ája, hogy Györgyi nevű  középiskolai testnevelő tan ár 
leányunk 1968 őszén közúti baleset áldozata lett. Iskolai tanulm ányaim  
elvégzése u tán  köztisztviselői pályára léptem . M int pénzügyi tisztviselő 
m űködtem  Dunakeszin, Zalaegerszegen, 1940 óta Esztergomban. 1952.
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m ájus 1-től 1980. július 30-ig, nyugalom ba vonulásom ig a Pénzügym i
nisztérium ban, K om árom  megye terü leti főrevizoraként m űködtem , tevé
kenykedtem . Több m in t 29 éves pénzügym inisztérium i, K om árom  megyé
ben te lje síte tt szolgálatom  során m egism ertem  állam igazgatásunk, tá rsa 
dalm i és politikai életünk  vezetőit és igen sok dolgozóját. Többségükhöz 
őszinte tisztelet és barátság  fűz, m elyet szocialista tá rsadalm unk  ép íté
sének közös, szép gondjai és problém ái fokozatosan erősítettek. H ivatali 
működésem  és kapcsolataim  m ellett azonban m indenkor szoros kötelék
kel kapcsolódtam  és aktív  tag ja  voltam  evangélikus egyházunknak és 
gyülekezeteinknek. Evangélikus egyházunk szolgálatában szeretnék egy
házm egyénk élén részt venni.

Ahhoz, hogy egyházm egyénk keretein  belül gyülekezeteink és gyüle
kezeti tag ja ink  jó l Végezzék m unká jukat em bertársaik  ja v ára  és Isten 
dicsőségére, ahhoz szükséges, hogy tudatában  legyünk annak, hogy hol 
és m ilyen körülm ények között végzi egyházunk és egyházm egyénk a 
maga szolgálatát. Időbelileg a mában, közelebbről a szocializm ust építő 
Magyarországon.

Olyan történelm i helyzetben, am ikor nem csak Európában, hanem  
az egész világon az em beri életet veszélyeztető, atom fegyverrel m egsem
m isíteni akaró  háború  fenyeget. Mi, akik  a m ásodik v ilágháború szen
vedéseit, borzalm ait átéltük, tudjuk, hogy mi a háború  és az is világos 
előttünk, hogy egy harm ad ik  v ilágháború az em beri életet, egész lé tün 
ket pusztulással veszélyezteti. V alljuk, hogy a te rem te tt világ Isten  ke
zének alkotása, azt megvédeni és erősíteni az em ber feladata, különö
sen is azoknak az em bereknek a feladata, akik  m agukat keresztyének
nek vallják  és Isten t vallják  U ruknak. Egy atom fegyverekkel v ívott v i
lágháború  világnézeti, ideológiai, vallási hovatartozás nélkü l m inden 
em bert elpusztíthatna. Ez nem  tö rténhet meg! Egy olyan hazában végez
zük szolgálatunkat, ahol a  korm ány és nem zeti összefogás biztosítja egy
házunk, egyházm egyénk szám ára a  lehetőségeket, ahol az egyház, a 
keresztyén közösség példam utatóan  fo rm álja  a társadalom  legkisebb kö
zösségének, a családnak az életét. M unkálkodjon az egyház azért, hogy 
ebben a hazában m indenki otthonra, jövőre, békességre,- m unkára  lel
jen. M inden fegyelm ezetlen m unkakerülésnek, egyéni önzésnek, kollek
tív, vagy egyéni form ában m egm utatkozó bűnnek ellene vagyunk. 
U gyanakkor keresztyén felelősségből kérünk  részt m inden nem es m un
kából, m ellyel m ind népünk, m ind az egész em beriség életé t és jöven
dőjét előbbre segíthetjük.

A bban az országban végezzük szolgálatunkat egyházunkban, egyház
m egyénkben, gyülekezeteinkben, ahol A lkotm ányunk is m indenkinek 
biztosítja a szabad vallásgyakorlatot és lelkiism ereti szabadságot. Gyüle
kezeteinket, f ia inkat mélyen hivő keresztyénekké és hazájukat nagyon 
szerető honpolgárokká igyekszünk egyházm egyénkben is nevelni. Egyházi 
törvényeink ünnepélyes N yilatkozatával együtt vallom , hogy „az egyes 
népek és em berek az em beriség nagy családjának egyenlő értékű  és 
egyenlő jog tagjai. H azánkban is m inden polgárnak egyenlő jogai és kö
telességei vannak”.

L uthertő l m egtanulhatjuk: „átkozott és kárhozott m inden élet, am e
lyet valaki a m aga hasznára él és tesz. Á tkozott az a  tett, am i nem  sze- 
rete tbő l fakad. Szeretetből valók a tettek , ha nem, az egyéni k ívánsá
gok, haszon élvezet, kényelem  és érdekből fakadnak .” A szeretetből való 
te ttek  m indig őszinte szívből, m ások hasznára, dicsőségére és boldogsá
gára szolgálnák. A keresztyén em ber Isten  előtti felelősséggel m unkál-
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kodik becsületesen a m egélhetéséért és em bertársai felem elkedéséért. 
Igen jó ezt hangsúlyozni, m ert az anyagiasság, am ely érzelemszegénnyé, 
közömbössé, m ások elől elzárkózottá tesz, m egtalálható  tá rsadalm unk
ban és gyülekezeteinkben egyaránt. Pedig nem  a m ásokért végzett m un
ka fáraszt és öregít. A m unkánkat kísérő egészségtelen jelenségek fá
rasztanak, terhelnek, idegessé tesznek m inket. E lfáraszt a bosszúság, a 
gond, az aggódás, a balsiker, a csalódás m unkánk  közben. M ellettünk 
élők és dolgozók irigysége, az elö ljáró ink meg nem  értése, a beosztot
tak  fele tti úrhatnám ság. Nem  a  m unka nehezíti meg lélegzetvételünket, 
m ert azt le lehet küzdeni egészségügyi berendezésekkel, hanem  a bűn 
rontó levegője, a m agára hagyatottság  atm oszférája. L u ther korának 
m ondott szavai m a is nagyon illenek rán k  is: „a zsugori és uzsorás ka
par és gyűjt m agának, m in tha m indent el akarna  használni, vagy ki 
akarna a világból vinni. M inden em ber jelszava a gazdagság, a gazdag
ság végtelen-végig.” Olyan kevesen figyelnek a B iblia csendes szavára, 
mely a m indenkori em berhez szól: M inden gondotokat Őreá vessétek 
és neki gondja van reátok!”

Elnöktársam at segítem  szaktudásom  révén abban, hogy gyülekeze
teink rendezett anyagi körülm ények között végezhessék szolgálatukat. 
Egyházmegyénk anyagi rendezettsége, gyülekezeti tag jainak  egyházsze- 
rete te  az elm últ években kiem elkedő volt. Sokat ú jíto ttunk , sok újat 
ép íte ttünk  gyülekezeteinkben. Lelkésztestvéreim  szám íthatnak  segítsé
gemre, szaktanácsaim ra. Ahhoz, hogy az evangélium  h irdetése gyüleke
zeteinkben zavarta lanu l történhessen épülő és szépülő hazánkban szük
ség van a r ra  is, hogy tem plom aink és lelkészlakásaink külső form ájuk
ban is tanúskod janak  a gyülekezetek életéről. Testvéreim  anyagi á l
dozatára is szükség van. Bizony, gyakran áldozatra és nem  könyörado- 
m ányra. Szórványgyülekezeteinkben csak így ú ju lha tnak  meg tem plo
m aink és épülhetnek lelkészlakások.

A kölcsönös m egértés és bizalom légkörét kívánom  elősegíteni a 
következő években. Azt a kölcsönös bizalm at és m egértést, am i jellemző 
az egyházm egyére; lelkészeire, gyülekezeteire, az egyházmegye vezetői
re. Nem visszahúzó erők tám asza, hanem  a h it boldog, m unkás, szolgáló 
rem énységének előre vivő segítője szeretnék lenni.

Az elm últ években többször vettem  részt egyházm egyénk csendes
napjain . Legyenek azok presbiteri, diakóniai, vagy gyülekezeti vezetők 
szám ára rendezett csendesnapok. Bizonyos vagyok abban, hogy olyan 
presbiterekre, gyülekezeti m unkásokra van szükség, ak ik  a gyülekeze
tekben nem  hagyják m agára a lelkészt, hanem  tám ogatják  és segítik 
szerteágazó tevékenysége közben. M ivel azt m ondottam , hogy jól kell 
ism erni gyülekezeteink szolgálatát, azt is el kell mondanom , nem  tud ja  
az a presb iter vagy gyülekezeti tag jól végezni szolgálatát, ha nem  tá jé 
kozott egyházunk életéről, a gyülekezetekben folyó m unkáról, a gyüleke
zetek öröm eiről, gondjairól, vagy a világkeresztyénség dolgairól. Aki nem 
tu d ja  azt, hogy a m elle ttünk  élő nem  keresztyén alapállású em bertár
saink milyen elvárásokkal fordu lnak  egyházunk, egyházm egyénk felé, az 
m egtudhatja  egyházi sajtónkon keresztül. Term észetes számom ra, hogy a 
napi sajtó  m ellett elolvasom az Evangélikus Életet, a D iakóniát, vagy 
éppenséggel a Lelkipásztor c. folyóiratunkat. Ezeken keresztül ism erhe
tem  meg egyházam  szolgálatát, azt, hogy hol vannak  a kihívások szá
m unkra.

Felügyelői tisztem et Istenhez való őszinte engedelmességgel és ha
zám, népem  iránti nagy szeretettel akarom  betölteni, m int olyan fel
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ügyelő, aki felelősséggel tartozik  m unká jáé rt az élő Istennek. M unkám 
ban egyházunk és egyházm egyénk szolgálatát szeretném  segíteni. Isten 
egyházában az a jutalom , hogy szolgálhatok. Az engedelm ességet abban 
is látom, hogy a m indennapok egyszerűségében, a gondok és örömök 
között felm erülő kérdésekben keressem  a m egoldást és ebben segítsem 
elnöktársam at is. F árad h a ta tlan u l szeretném  ezt a szolgálatot végezni, 
m ert a M ester-Jézus is ezt tette. Bízom abban, hogy Isten a bölcsesség, 
szeretet és m egértés Lelkét ad ja  nekem, Aki tám ogat, vezet és irány ít 
az egyházm egyében végzendő szolgálatom ban. Egyházmegyénk népének, 
egyházunk és állam unk vezetőinek b izalm át még egyszer megköszönve 
indulok el felügyelői tisztem  betöltésének útján!

Farkasházy Ferenc
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Tanulmányok

Az öngyilkosjelöltek lelkigondozása
1. Ö ngyilkosjelöltek gondozása, m in t lelkigondozói feladat

a) Azok az em berek, akik öngyilkossági gondolatokkal foglalkoznak, 
olyan 'fe lebará ta ink , akik fokozottabb m értékben igénylik a keresztyén 
lelkigondozói szolgálatot. Sokáig az öngyilkossági veszély keresztyén 
szinten nem volt téma, vagy olcsón intézték el. Csak az utóbbi évtizedek
ben figyeltek fel az öngyilkosok gondozásának fontosságára, s le tt lel
kigondozói feladattá. Ennek döntő lökést a pszichológusok adtak  azzal, 
hogy felism erték, ennek sokkal inkább lelki, m in t erkölcsi okai vannak, 
azaz sokkal inkább lelki problém ából ered, m in t erkölcsiből. A lelkigon
dozónak késznek kell lennie olyan beszélgetésre, am ely betek in t az ön
gyilkosjelölt helyzetébe. O lyan testvérre  van szükségük, akik kiszaba
d ítják  őket halálos m agányukból és új életcélt lá tta tnak .

b) A z egyház magatartása
A z  egyház nem csak a segítségét tagadta meg, hanem  úgy az öngyil

kosokkal, m in t azok hozzátartozóival sem törődött. Évszázadokon át az 
egyház az öngyilkosokat nem  tem ette  el, sőt nem  is engedélyezte az ön
gyilkosokat a term észetes halállal elhunytakkal egy sorba tem etni. Az 
egyház ezzel kifejezésre ak a rta  ju tta tn i, hogy szám ára az öngyilkosság 
m egbocsáthatatlan vétek, sőt az volt a meggyőződése, hogy ezzel a tény
kedésével nevelő hatást is fe jt ki. Igazság és tévedés ebben a felfogásban 
nagyon közel állnak egymáshoz. V ita thatatlan , hogy az öngyilkosok itt 
olyanhoz form áltak  jogot, am i Istenre tartozik, de az is v ita thatatlan , 
hogy közülük sokan pszichológiai betegségnek lettek  áldozatai, azaz fele
lősségérzetük fellazult, ill. korlátozódott. Igaz, hogy ez az egyházi m aga
ta rtás  sokakat v isszatarto tt az öngyilkosságtól, de az is igaz, hogy ennek 
a gyakorlati haszna rendkívül elenyésző hatásfokkal bírt. Ha az egyház 
rendezi is álláspontját az öngyilkosság kérdésében, sok időt vesz igénybe 
az évszázadokon á t gyakorolt hiba leküzdése.

c) A z öngyilkosjelölt lelkiállapota
Az öngyilkosjelöltek hatásos gondozásának előfeltétele a lelkifakto

rok ism erete, azaz annak  tudása, mi hozza lé tre  azt a tendenciát, amely 
öngyilkossági gondolathoz vezet. Ezért a lelkigondozónak szaktudásra 
van szüksége. A helyes ism eretek megszerzésének előfeltétele az, hogy 
az elterjedő előítéletektől m egszabaduljon a lelkigondozó. Ilyen előítélet 
pl. az, hogy az öngyilkossági hajlam  örökölhető. Az ugyan nem  kizárt, 
lisan az utódokra is k ihatnak, de egyetlen család sincs ezen az úton ön- 
gyilkosság általi halá lra  ítélve. Az öngyilkosság sokkal átfogóbb esemény 
annál, m inthogy bizonyos tu lajdonságokra vagy h ajlam ra lehessen visz- 
szavezetni. A lelkigondozónak azt is tudn ia  kell, hogy az öngyilkosságot 
m indig megelőzi a negatív lelki behatás, am i nem  kényszerűségből lép 
fel, hanem  a környezet kedvezőtlen hatására  jön létre.
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M inden öngyilkosnál közös, hogy az élet elveszítette értékét. E setük
ben az életösztön, ha átm enetileg is, m egbillent. Tévedés lenne azt gon
dolni, hogy azok az em berek, akik  öngyilkossággal foglalkoznak, ne fél
nének a haláltól. Csak az élet szám ukra feladatával és elkötelezésével 
több félelm et jelent. A legtöbb orvos és pszichológus felfogása szerint 
az öngyilkosság legtöbb esetben m egbetegedett lelki felfogásban tö rté 
nik. Ilyen felfogás létrejö ttében  végzetes szerepet já tszik a személyes 
kibontakozás lehetőségeinek a beszűkülése, am i visszavezethető m ár a 
gyerekkorra. A tám ogatás és védettség hiánya a gyerm ekben a m egértés
hiány és elhagyatottság érzését keltheti. Az a gyerek, aki kevés szeretetet 
kapott a növekedés során, nincs abban a helyzetben, hogy szeretetet 
tudjon tovább adni. Ezért kerül az em berkapcsolata beszűkült állapotba, 
ami teljes elszigetelődésbe torkollhat. Többen vannak  m in t gondolnánk, 
olyan em berek, akik ennek ínségében szenvednek. O lyanok is, akik lá t
szólag kom plikáció nélkül beilleszkednek összefüggésekbe, szenvednek 
kapcsolatok nélkül.

Az em beri kapcsolatbeszűkülés m egszokottan önbecsérzés csökkenés
sel jár. E negatívum ok összekapcsolódása gyerm ekkorban, azaz korán el
kezdődik — különösen akkor, ha a szülők szükséges tám ogatása nem csak 
csődöt mond, hanem  ráadásu l még túlzott követelm ényekkel já r  együtt. 
Szeretetlen szülők a jk á t gyakran  hagyják el ezek a szavak „csaló” vagy 
"haszontalan”. A m eggondolatlanul odavágott szavak gyerm ekekben 
gyakran m élyenülő károkat okoznak. A csalóként kezelt gyerek gyakran 
az is lesz, annak is érzi magát. O lyan „fekete szem üveget” kap ezáltal a 
gyerek, am in keresztül m indent sötéten is lát. Ezen a szemüvegen át a 
legkisebb feladat is m egoldhatatlannak látszik, am i v isszariasztja. Ezen 
a sötét szemüvegen keresztül m inden helyzet fenyegetőnek látszik, m eg
változta tha ta tlannak , legyőzhetetlennek, s így énje tehetetlen , kiszolgál
ta to tt és m agárahagyatott lesz. Az a gyerek benyom ása, hogy m inden 
oldalról körül van zárva, s olyan helységbe került, am elynek fala i egyre 
közelebb kerülnek hozzá. A bezártsági érzés elérheti azt a szintet, am it 
Rilke párduc az á lla tkertben  észlel: „m in tha ezer rácsa lenne, s az ezer 
rács m ögött nem  is lenne m ár világ.” Csoda lenne, ha ebben a bezárt
ságban terem tő fan tázia és dinam ikus életösztön fejlődnék? Az érzésvi
lág e beszűküléséből a fejlődés folyam án a személyiség kibontakozásának 
a korlátozódása lehetséges. Az ily módon károsodott, vagy tönkrem ent 
önbecsérzés olyan u ta t nyit meg, am elynek végállom ása az önpusztítás.

A szeretetm egvonás és tú lterheltség  m ellett felism erhető a harm adik  
faktor, a túlvédelm ezés. V annak szülők, akik azt gondolják, hogy a gyer
mek elől m inden nehézséget el kell tün te tn i. Ez az ún. m ajom szeretet 
m egakadályozza a gyerm eket abban, hogy önállóságot tanuljon . Az olyan 
em berek, akiknek gyerm ekkorából h iányzott az önálló cselekvés trén ing- 
je, tehete tlenül állnak k ritikus helyzetekben, hajlam osak a pán ikba esés
re, am ikor öngyilkossággal is szám olni kell.

d) A z  öngyilkosság agresszív kom ponensei

Á ltalános tapasztalat szerin t a gyilkossággal agresszió já r  együtt, 
am it az öngyilkosságra is vonatkoztatn i lehet. Á dler joggal jelöli az ön- 
gyilkosságot klasszikus bosszúakciónak. „Senki nem  végez önm agával 
anélkül, hogy korábban ne ak a rt volna megölni valakit, 'vagy valakinek 
a ha lá lá t ne k ív án ta  vo lna” (Ringel, 1974. 21.). Ha ebben m inden k u ta 
tó egyetért, hogy az öngyilkosságok m ögött e lfo jto tt sa já t személy elle
ni agresszió áll. azt kell, hogy foglalkoztassa, hogy képződhet ilyen erős
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agresszió, am ely ölésvágyban fejeződik ki, s oda vezessen, hogy saját 
én jét sem m isítse meg.

Agresszió, am i az esetek többségében a bizonytalan kifejezése (be
szűkülés és fenyegetettség következm énye), a gyerekeknél egyrészt szel 
re te th iány  következm énye (különösen akkor, ha a szülők a semmibevevő 
közömbösség és a m ajom szeretet között ingadoznak), m ásrészt pedig a 
szigorú rendszabályozáson keresztül a gyerekektől m egvonják a lehető
séget az egyéni kívánságok kifejlődésére és az egyéni óhajok megvaló
sítására. Ha ezek nem  nyilatkozhatnak meg, m ert a szülők ezt nem  ké
pesek elviselni, akkor ezek a tuda t alá szorulnak. Ezek a tudat alatt 
nem  veszítik el erejüket, hanem  ahelyett hogy kifele irányulnának, a 
sa já t személyiséget tám ad ják  meg. Következm énye az erős bű n tu d a t’ és 
az önvád. I tt  az á rta tla n  önkárosítás (kárbaveszett m unkán és pszichikai 
indiszponáltságon keresztül) és az öngyilkosság között csak egy fok el
térés van. Az egyéniség elleni agresszió a belső egyensúlyt annyira tönk
reteheti, hogy az önfenntartásösztönt legyőzheti az önpusztítás vágya.

e) Öngyilkossági fantáziák
Az önpusztító erők leigázzák a fan táziá t is. Amíg a terheltség mentes 

fan tázia pozitív célok felé fordul, a terhelőhelyzeteket körü ljárja , ahogy 
az öngyilkosjelöltek is teszik, de a halál és a gyilkosság tényét elveti. Az 
intenzitás és az előrehaladási fok szerin t az öngyilkossági fantáziának 
különböző ta rta lm a van. A kezdeti stád ium ban még nem  foglalkozik a 
halálelő játékokkal (ezt legtöbbször átugorják), hanem  kiszínezik az ered
m ényét (halált). A fan táziá ié  elképzeli, hogy m egijednek a többiek, am i
kor tudom ásukra ju to tt az öngyilkosság, m ilyen szem rehányásokat tesz
nek önm aguknak azért, hogy m ilyen rosszul bán tak  vele, s csodálkozva 
á llap ítják  meg, hogy ők az öngyilkosról ezt el sem tud ták  volna képzelni. 
Ezek a m egállapítások elégtételt jelentenek szám ára, s elegendő „kedvet” 
csinálnak az öngyilkossághoz. A későbbiek során a fan tázia különböző 
öngyilkossági lehetőségeket alkot, m ajd k ia lak ítja  a kivitelezést is a leg
kisebb részletekig. Az öngyilkosság arcu la tá t nem csak a tartalom , ha
nem  a jelleg is változtatja. K orábban az akara ti tényezők visszakozt pa
rancsolnak, később kényszerérzet vesz erőt az egyénen, ami ellen semmi 
áron és módon nem  is tud m ár védekezni. M inél nagyobb erővel támad 
az öngyilkossági fantázia, annál veszélyesebb és riasztóbb.

f) Öngyilkossági jelzések
A statisz tika jelentése szerin t alig van olyan öngyilkosság, amelyet 

ne előzne meg kisebb, vagy erőteljesebb előrejelzés. Ha valahol ilyen 
megjegyzés hangzik el, am ely egyértelm űen öngyilkosságra utal (pl- 
„legjobb, ha befejezem ”, vagy „nem sokára itthagylak benneteket”), ez 
a legnagyobb riadóztatás. Az, hogy ezt a legtöbbször nem  is veszik ko
molyan, abból az előítéletből fakad: „am elyik ku tya ugat, az nem ha
rap ”. E ttől csak óvni tudunk. Az az állítás, ahol öngyilkosságról beszel
nek, ott nincs veszély, a tapasztalat ellene mond.

2. öngyilkosságtól veszé lyezte te ttek  lelkigondozása
A  lelkigondozónak abból kell kiindulnia, hogy a veszélyeztetettek 

helyzete nem rem énytelen. Ha ilyen em bert talál, aki elfogadja, annak 
elszigeteltségén segíthet, rem ényteljes u ta t m uta tha t, s a halál árnyéka 
is csökkenhet. A tám ogatás, am elyre itt  szükség van, nem  kevés. Pár
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b a rá ti és m inden kötelezettség nélkü li szó elvéti ezt a  szükséghelyzetet. 
Aki öngyilkossággal foglalkozó em beren segíteni akar, tuda tában  kell 
lenn ie  annak, hogy az előtte levő m ilyen halálos m agányban sínylődik.
Az öngyilkosnak m inden más csak messzeség” (Ringel, 1974. 89.).

A veszélyeztetettnek senkije sincs, aki valóságos helyzetét megértse, 
vagy akár sejtse is. Egy ifjú  búcsúlevelében állnak  ezek a szavak: „Erőt
lenül vonszolom m agam az életben, m inden életkedvem től kirabolva, 
mert nincs senkim , aki nyom orúságom  nagyságát ism erné és h inné” 
(Ringel, 1974. 25.). A meg nem  értés ínsége, am elybe itt  betek in tünk , ab 
ból következik, hogy az em bertársból ellentárs, az ú titársbó l verseny
társ lett. Az elidegenedés falait, am elyet az öngyilkosjelölt köré húztak, 
csak intenzív je len léttel törhető át. Ehhez készségre és időre van szük
ség, hogy m indenre k iterjedő  beszélgetés létrejöhessen, hogy érezhetővé 
váljék a szándék a m egm entésre. Ha valaki visszavonul, növeli az ön
gyilkosság lehetőségét. Szakem berek azt állítják , sőt tú lzásnak  sem te 
kintik: „M inden öngyilkosságot h ibás vagy hiányos beszélgetés előzött 
meg” (Ringel, 1974. 25.).

A segítőnek azon is fáradoznia kell, hogy a m egértés és elfogadás 
m ellett a sikerélm ény új lehetőségeit is m egvillantsa. Eközben nagyon 
óvatosan kell haladnia, s olyan feladatokról kell beszélnie, am elyek nem  
állítják m egerőltető feladatok elé partneré t. Az elbátorta lanodás jobb, 
m int a  feladattal való konfrontálódás közben fellépő csőd. Aki em bert 
tám ogatva segít, tapasztalhatja , hogy pozitív lépéseket é rt el, s nem az 
elkedvetlenedés folyam atát érzi, hanem  éppen az életrekelés je leit érzi. 
Minden apró siker (még ha szerény is) erősíti az öntudatot, erőt ad az 
újabb feladatok megoldásához. Így lehet a siker lépcsőfokairól beszélni. 
Ahol ez végbemegy, ott a fan tázia is pozitív irányba terelődik. Ez dön
tő. m ert így az öngyilkossági gondolkodásm ód m egváltozik. Tapasztalati 
tényező az is. hogy a fan tázia nagyon nehezen változtatható  (pl. kibeszé- 
léssel nem  sikerül), lá tha ta tlanu l eltűnik, ha pozitív jövő tervéhez tér 
haza.

Az önbecs érzésének erősítésében nagy  segítséget nyú jt a hit. Ha az 
öngyilkosjelölt h itre  ju t, azaz bűnei és csődje ellenére Jézus K risztusért 
Isten elfogadja, akkor neki is sikerü l önm agát elfogadnia. Ez az Igen, 
Igent je len t az ő életére és jövőjére. L u ther egyedül h it á lta l tan ítása  
ide is igaz és elvezet erre  az egzisztenciára.

A veszélyeztetett em berek szenvednek am iatt is, hogy az az érzésük, 
m intha az élet perem ére szorultak volna és így m inden örömből ki v an 
nak zárva. G yakran elhangzó m ondatuk: „Nálam  m inden takarékon  fő”, 
vagy ..Az élet szemetes kosarába tartozom ”. Ezért a lelkigondozónak a 
beszélgetés során m inden megjegyzést kerü ln ie kell, am i kérdésessé teszi 
képességüket és minőségüket. Felületesen odavetett m ondatokat, pl : 
-szedje össze m agát” kerü ln ie kell, m ert m egsem m isítő hatásuk  van. 
Öngyilkosjelöltek rendkívül negatívan reagálnak  és allerg iásak is ezekre.

Még veszélyesebbek az öngyilkosságra való felhívások; „nem vagy te  
elég bátor ahhoz”. Ilyen m ondatokkal is lehet öngyilkosságba kergetni, 
mert az az érzésük tám ad, hogy „bátorságuk” bizonyításra szorul. A 
leghalkabb jelzés jelentős veszélyt re jt m agában.

a) H isztériás öngyilkossági kísérletek

öngyilkossági cselekm ények m ellett, ahol a halál ak ara tta l történt, 
vannak olyanok, am elyeknek dem onstratív  karak terü k  van. hogy a hoz
zátartozók fe lriad janak , vagy lelki nyom ás alá kerüljenek. Ezekben a
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hisztérikus öngyilkossági k ísérletekben  kifejezésre ju tn ak  a riasztó szán-  
dékok, vagy a rra  ak arják  a figyelm et felhívni, hogy az önfenntartó  és  
önpusztító erők v itában  állnak  egymással. Aki ilyen k ísérlet u tán  nem 
hatódik meg, vagy visszau tasítja  m in t zsarolási kísérletet, nem  ismeri 
fel a  m ögötte álló veszélyt. A zsarolási szándék m elle tt m inden hiszté- 
rikus öngyilkossági k ísérletben segélykiáltás is van. M egkönnyíti hely
zetünket, ha világossá tesszük m agunknak, hogy a zsarolás és a segély
kérés k ívánsága között csak látszólagos ellentm ondás van. M indkét kí
vánság a végső szorongattatásból ered és azt célozza, hogy ebből kiutat 
keres. M indkettő lélegzethez ak a r ju tn i, ak á r zsarol, ak á r kér. Ahogy a 
sta tisz tika bizonyítja, a sikertelen  kísérlet, am ely figyelm et sem nyert a 
környezettől, m egism ételt öngyilkossági k ísérlete t von m aga után. Két
ségtelen, hogy sokan, akik öngyilkosságnak esnek áldozatul, még élhet
nének, ha a dem onstratív  öngyilkossági k ísérletekre, úgy m int segélyki
áltásokra hallgattak  volna, vagy úgy fogták volna fel azokat.

b) A z  öngyilkosság  — szabad halál?
A sztoikus filozófia követői és m indazok, akik  a sztoa szellemében 

rad ikális individualizm ust vallanak, az öngyilkosságot dicsőítik, m int az 
em beri szabadság m egnyilvánulását. Szám ukra ez az em beri méltóság 
tartozéka, hogy a külvilágtól ez függetleníti őket és rendelkezhetnek 
sorsuk felett. Dosztojevszkij m ondatja  K irilovval: „Aki a legmagasabb 
szabadságot akarja , ölje meg m agát. Aki önm aga meggyilkolását meré
szeli, az Isten!” V annak filozófusok és pszichológusok is, akiknek az a 
felfogásuk, hogy az egyén jogaiba való beavatkozás az, ha valaki vissza
ta r t ja  a m ásikat attól, hogy öngyilkosságot kövessen el. „Aki utazni akar, 
nem  szabad v isszatartan i”, m ondják és úgy gondolják, hogy éppen ilyen 
fontos döntésnél, m in t az élet befejezése, m inden lebeszélés tilos. Meg
győződésük szerin t éppen ezért ezek a pszichológusok nem  öngyilkosság
ról, hanem  szabad halálró l beszélnek, am ivel kifejezésre ju tta tják  véle
m ényüket, hogy respektálják  az elkövető szabad akaratá t. Inkább filozó
fiai. m in t valós tapasztaláson alapuló  beállítottságuk annyiban veszélyes, 
hogy bénítják  a készséget, a segítséget, a m elléállást. Aki egy embernek, 
aki k iny ilván ítja  öngyilkossági szándékát, s közbeléphetne, m ert meg
érezte a veszélyt és attó l fél, hogy valak it a szabadságában gátol, mert 
az öngyilkosság az utolsó szabadság, annak  segítőszándéka mór indulás
nál elhalt. Ezért' azt kell leszögezni, hogy m inden m egtévesztő állítással 
szemben, a  tapasztalatokra tám aszkodva m ondjuk ki, hogy az ember 
önpusztításának folyam atában nem u ra  önm agának. Az a felelet, amit 
egy öngyilkosjelölt az orvos kérdésére: öngyilkos akar-e  lenni? — adott. 
..Ki ak a r m ár m ost? Hisz azt az em ber ak ara ta  ellenére cselekszi” meg
v ilág ítja  az eredeti szituációt, am elyben a jelö lt van. Joggal írja  egy 
osztrák újságíró: „Az öngyilkosság nem  az utolsó szabadság, hanem  fo
kozottabban. azaz a szó legrosszabb értelm ében, az em ber utolsó rabszol
gasága” (Ringel, 1974. 14.).

c) A z öngyilkosság, m in t bűn
A  keresztyén etika az öngyilkosságot egyértelm űen visszautasítja. 

Bibliai értelem ben az élet Isten ajándéka, am elynek nem  az ember 
tulajdonosa. Ezért nincs jogában annak  elvétele. Az öngyilkosság abpa 
az értelem ben is bűn, hogy a jelölt cselekedete á ltal m egrabolja a„kozo 
ségét is. „A csapás, am ely az öngyilkost éri, a  m ásikat sem kím éli (Ri n -  
gel, 1974. 91.).



Az öngyilkosság m egítélése és az öngyilkos elítélése két különböző 
dolog. Az öngyilkosság m egítélésének követelm énye korlá tlan , de nem 
zárja ki azt. hogy az öngyilkosnak és hozzátartozóinak m egértést és 
együttérzést kell biztosítani. A lelkigondozónak tudn ia  kell, hogy endo
gén depressziós állapotban mélyen hivő em ber is követhet el öngyilkos
ságot és hogy m ajdnem  m inden öngyilkosság esetében többé, kevésbé 
nehéz szkizoid hajlam m al találkozunk.

d) Em berek fokozo tt öngyilkossági veszélyben
öngyilkossági veszély m inden élethelyzetben lehetséges, de vannak 

olyan em beri helyzetek, am elyekben fokozódhat ez a veszély. Különösen 
idősebbeket vesz körül ilyen helyzet, ha m agukra m aradtak , krónikus 
betegségben szenvednek, ha a szenvedés megviseli őket, s a javulás re 
ménysége elsikkad.

G yakran m egfigyelhető, hogy em berek a házastárs elvesztése után 
elveszítik életkedvüket és öngyilkosság á ltal lépnek ki az élők közül. 
Ezekre a lelkigondozónak különös figyelm et kell szentelnie. G yakran 
hasonló a helyzet rákban  szenvedőknél, hogy kétségbeesésükben nyúlnak 
ehhez a halálm ódhoz, hogy így szabaduljanak meg a szenvedés elvisel
hetetlen kínjától.

Fokozott öngyilkossági veszély áll fenn m ániákusok, szerelm i csaló
dottak és házassági krízisben szenvedők esetében, öngyilkosságot elkö
vetők rokonsága is fokozott veszélyben van, hisz a példa nagyon közel 
van hozzájuk (az öngyilkosság ragályos folyam at), m ásrészt a bűntudat 
is m eghatározza az em ber beállítottságát, s az önvád (gyakran öngyil
kosság form ájában) is szorongat. A legnagyobb rizikófaktor azonban az, 
ha öngyilkossági k ísérlet m ár tö rtén t előzőleg. Az ilyen csoport m inden 
tagja lelkigondozói szolgálatra szorul.

Hosszú gondozás ellenére is tö rténhet váratlan , előre nem  láto tt ön- 
gyilkosság. Sőt. olyan esetekről is tudunk, hogy egy tanuló, aki célját 
nem éri el, csődérzés, vagy a szülőktől való félelem  m ia tt m agára em e
li kezét, vagy gépkocsivezető esetében, nehéz közlekedési baleset u tán  
kétségbeesésében k io ltja életét. O lyan em berek is elkövethetik  ezt, akik 
huzamosabb ideig nyom ásnak vannak kitéve. Sürgős segítségre szorulók 
ők. akiket k,i kell segíteni a krízisállapotukból.

e) A  lelkigondozó kapcsolata a veszé lyezte tettekke l
Ez a kapcsolat több lelkigondozóban félelm et és bizonytalanságot 

okoz. Túlterheltelek érzik m agukat és nem  tudják , hogyan is kezdjék az 
öngyilkosságra hajlam osakkal a beszélgetést. É rthető ez a félelem  a fel
adat nagyságát tekintve, de báto rításu l hadd álljon itt ennyi, hogy sok 
lehetőség á ll rendelkezésükre a segítségnyújtásban. A legfontosabb, hogy 
az egész em beriség tám ogatását élvezik, s ez érezhetővé kell, hogy váljék 
m unkájukban. Ezért a lelkigondozó nem  m ehet tönkre, am ikor ő az ag- 
ressziós m egterhelést gyógyítva rendelkezésre áll.

A lelkigondozónak közvetlen lehetősége van arra, hogy az öngyilkos 
belső v ilágába betekintsen. Nem kell nagy feladattal terhelnie, nehogy 
tudatára  ébredjen  sérü lt önbecs érzésének. Gondosan kell ügyelni arra. 
hogy az elbizonytalanodott tú lte rhe ltté  ne váljék, s olyan feladatot k ap 
jon. am i m egoldható szám ára. A pró sikerek csodát m űvelhetnek, a gon
dolkodást is a negatív  fogságból pozitív irányba terelhetik .

A lelkigondozó az ő lehetőségeit ne értékelje alá, de tisztában kell 
lennie a határokkal, az ő határa iva l is, azaz fel kell ism ernie, m ikor kell
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orvoshoz forduln ia paciensével, s m ikor pszichológushoz. Végzetes lenne 
ha a lelkigondozó kuruzslóvá válnék. Az orvosinak meg vannak  a módsze
rei, hogy fellépő gátlásokat megszüntessen. M ódszereket is csak akkor 
alkalm azhat a lelkigondozó, ha azt szakem berrel megbeszélte. A lelki
gondozás h a tá ra  ott van, ahol egyértelm űen neurózissal találkozik. Minél 
pontosabban ügyel erre  a h a tárra , annál bizalom ébresztőbbé válik  m ű
ködése.

Az öngyilkosjelöltek lelkigondozása m agánbeszélgetésekben történik. 
Ó vunk attól, hogy ez gyülekezeti estéken tém a legyen. Érzékeny em berek 
éppen itt  k ap h a tn ak  ö tle te t arra , hogy öngyilkosságot kövessenek el. 
A m int statisztikákból ism ert, az öngyilkosság ragályos valóság. Ezért 
ezek utókezelése is az orvosra tartozik.

Az öngyilkosságtól való megóvás viszont általános em beri köteles
ség, de külön kötelessége a lelkigondozónak. Ügy lesz m unkája hatásos, 
ha u tánam egy a zárkózottaknak és a m agatartászavarokkal küzdőknek a 
gyülekezetben, hogy új kapcsolatot terem tsen szám ukra. Ha ez sikerül, 
a ' halálos m agányból felszabadítani valakit, akkor m egm entette az életét. 
„Az öngyilkos m ár akkor halott, am ikor még nem  is ölt.”

Ennek a szolgálatnak a  törvényét a lelkigondozó Mt 25,36-ban ol
vashatja: „börtönben voltam  és eljö tte tek  hozzám ” ; hisz az öngyilkos
ságtól veszélyeztetett olyan em ber, aki önm aga foglya.

W alter Saft ném etből: Káposzta Lajos

IRODALOM:
A d le r , A . : M e n s c h e n k e n n tn is ,  1970 — G ru b le ,  H . : S e lb s tm o rd , 1940 — R in g e l, E . : 
D é r  S e lb s tm o rd , 195S — N e u e  U n te r s u c h u n g  z u m  S e lb s m o rd  p ro b le m , 1961 — 
S e lb s tm o rd v e rh ü tu n g ,  1969 — S e lb s tm o rd  — A p p e ll  a n  d ie  a n d e r e n ,  1974 — 
S c h u ltz -H e n k e , H .: D é r  g e h e m m te  M en sch , 1940 — J ö rn s ,  K la u s - P e te r :  N ic h t leb en  
u n d  n ic h t  s te r b e n  k ö rm é n , 1979.

Betegek a gyülekezetben
M inden em beri közösségben vannak  egészségesek és betegek. A ke

resztyén gyülekezet sem kivétel. A különbség a hozzáállásban, a betegek 
és az egészségesek viszonyában lehet, s kell, hogy legyen.

A gyülekezet egyik jellem zője a sok közül, hogy együtt örül az örü- 
lőkkel és együtt s ír a sírókkal. A kérdés az, m it je len t ez a kifejezés: 
együtt sírni. Ezt p róbálja  e rövid tanu lm ány  kibontani. Nem elvi síkon, 
sokkal inkább gyülekezeteink életére, lelkészi szolgálatunkra nézve.

Az egyház, ha valóban az, akkor a K risztusra figyelők és K risztustól 
tanulók közössége. De m it lá t am ikor Ő rá figyel s m it tanu l tőle: A J é 
zusra figyelő em ber lá tha tja , hogy Jézus az élet p á rtján  van, és m indent 
megtesz azért, hogy m egsem m isítse az életet m egrántó, m egcsorbító erő
ket. A m erre csak Jézus já r t  ebben a földi életben, gyógyultak a betegek. 
L áttak  a vakok, já rk á ltak  a bénák, beszéltek a ném ák, te ljes em berek 
le ttek  a testileg vagy lelkileg fogyatékosok. Az evangélium ok Jézus m ű
ködését két nagy te rü le tre  osztják: H irdette  Isten országának evangé
lium át és gyógyított m indenféle betegséget (Mt 4,23). Jézus ezt m aga is 
hangsúlyozza, am ikor K eresztelő Jánosnak  ezt üzente a  börtönbe: „a va-
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kok látnak, a sánták  já rnak , leprások tisztu lnak  meg és süketek halla
nak . . (Mt 11,5). Jézustól ezt tan u lh a tják  meg követői. Ö maga küldte 
a tanítványokat, hogy m enjenek, gyógyítsanak, űzzenek ki ördögöket, 
harcoljanak m inden, az életet m egtépázó betegség ellen. S az Üjszövetség 
könyvei szám ot is  adnak  arról, hogy az .e lső  keresztyének kom olyan ve t
ték a küldő jézusi szót. A kik ezt a  k arizm át kapták , azok gyógyítottak 
(Péter, P ál stb. . .  .). A kik viszont a r ra  kap tak  erőt, hogy betegeket k a
ro ljanak fel, ápoljanak, azok te tték  ezt te ljes odaadással. T udták  azt, 
hogy Jézus m aga van jelen  a  szenvedőkben. A keresztyén élet lé tkér
désének tek in te tték  ezt a szolgálatot, hiszen jól ism erték és a „szívük
be fogadták” Jézus íté le tte l kapcsolatos szavait: az íté let azon fordul 
meg, hogy ad tunk-e  inni a szom jazóknak, ad tunk-e  enni az éhezőknek, 
m eglátogattuk-e a b e teg ek e t. . . Hiszen Jézus ezekben a rászorulókban 
is közöttünk van.

Az első keresztyének nyom án ezt kell kom olyan venni m a is a lel
készeknek éppen úgy m in t a gyülekezeti tagoknak — m indannyiunknak. 
Ha K risztus testének egyik tag ja  szenved, beteg, az fájdalom  a többi 
tagnak is. Nem tudom , hogy a mi életünkben, gondolkodásunkban is úgy 
kerü l-e egym ás m ellé az evangélium  hirdetés és a betegekkel való fog
lalkozás, m in t az az evangélium okban együtt van?

A  feladat

Mit je len t a fe ladat közelebbről nézve? Egyrészt együttérzést, m ás
részt fizikai vagy lelki segítséget.

a) együttérezni. A  sokat em legetett em pátia. Ahogy a Szentírás 
m ondja: együtt sírn i a sírókkal. Nem lehet közeledni k ívülállóként a 
beteghez, bárhol, bárm ilyen körülm ények között van, bárk ik  veszik kö
rül. A beteg rögtön megérzi, hogy ha csak felszínesen közeledünk felé, 
problém ája nem  válik  a  mi problém ánkká, s bárm ilyen kedvesek, segí
tőkészek vagyunk “-hozzá, érzi a szakadékot, am i szinte á th idalhata tlan .

M it je len t együtt sírn i a  sírókkal: M egismerem betegségét, m egis
m erem  fizikai és lelki állapotát, m egpróbálom  m egérteni viselkedését, 
külső hatásokra való reakcióját, bele tudom  m agam  képzelni az ő hely
zetébe. Ez látszólag a fe ladat könnyebbik része. Aki azonban m indezt 
komolyan veszi, lelkiism eretesen p róbálja  m egtenni, az érzi, m ilyen vég
telenül nehéz. Talán ez a feladat nehezebben m egoldható része.

b) segíteni.  Még ha az együttérzés a  nehezebb rész is, de m egoldása 
nem elegendő. Ez csak a m otívum . Ez ind ít arra , hogy m ozduljon a kéz, 
a láb, hogy segítsünk. Segítség fizikai és lelki vonalon egyarán t fontos. 
Egyik sem nélkülözhető, egyik sem já tszható  ki a m ásikkal szem ben. J é 
zus is a kettő t együtt gyakorolta, hiszen ő m indig a teljes em bert nézte. 
A gyülekezetben élő betegeknek is, m in t m inden más erőtlen, nyom orú
ságban levő em bernek Szüksége van fizikai segítségre. Az ellátás, ápolás, 
kiszolgálás m inden betegnek jogos igénye. S ahogy a vér szerin ti csa
ládtagok e llá tják  (vagy el kellene, hogy lássák) rokonukat, hozzátartozó
jukat, úgy a gyülekezet valam ivel nagyobb családjának tag ja i is felelő
sek ilyen értelem ben egym ásért. Nem azért, m ert én is kerü lhe tek  ilyen 
helyzetbe, s akkor „visszakapom ” a segítséget, hanem  azért, m ert te s t
vérek, összetartozók vagyunk, akiknek  krisztusi m andátum uk van erre. 
A lelki segítséget — úgy hiszem  — indokolni sem kell. Egyértelm űen 
erre  is szól a m egbízatásunk. Ki tudna az egyedül ta rtalm as és m a ra d an 
dó vigasztalásról, ha nem  éppen a gyülekezet tagjai, az evangélium  is-
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m erői és letétem ényesei. Az em beri vigasztalás nagy értékű. S jó, ha van
nak, akik tényeket nem  elkendőzve, rózsaszínűre festve tudnak  beszélni 
a betegekkel. Az em ber vigasztaló, erősítő szava azonban a legjobb szán
dék m ellett is kevés és erőtlen. Mi nem  is az így vigasztalók sorába aka
runk  beállni. N ekünk az evangélium ot kell h irdetnünk  a Szentlélek se
gítségével, aki m aga a  Vigasztaló. Az evangélium  hirdetése azonban nem 
egyszerű feladat. Nem valam i elvont, tú lá lta lánosíto tt evangélium ra van 
szükség. Jézus ilyet sohasem  h irdete tt. Szem élyre és személyhez szólóan 
kell elm ondanunk Isten  vigasztaló öröm hírét. Sokféleképpen meg lehet 
próbálni megfogalm azni, m i is ennek az üzenetnek a ta rtalm a. Úgy gon
dolom, hogy a páli biztató szó ragyogó sum m ázás: „Akik Isten t szeretik, 
azoknak m inden a jav u k ra  szolgál” ! A m ikor lelki tám aszt, vigasztalást 
akarunk  adni betegeknek, akkor ezt kell a beteg szituáció jában nagyon 
személyesen és nagyon konkrétan  k ibontanunk. Nem szabad megeléged
nünk olcsó, „kábítószer jellegű” tehát p illanatny i m egoldást kínáló sza
vakkal. Igaz, hogy a gyógyulni vágyó beteg belekapaszkodik m inden kis 
rem énysugarat jelentő szóba, de előbb-utóbb (különösen hosszútávú be
tegség alkalm ával) devalválódik az ilyen szó, s a beteg becsapottnak, fél- 
revezetettnek érzi m agát. Lehet, hogy az evangélium  vigasztalása nem 
ju t el olyan könnyen a szívek mélyéig, de ha elju t, akkor az illető soha
sem érzi becsapottnak m agát.

Újra  meg ú jra  felvetődik a  kérdés: Igazságot m ondjunk, vagy v i
gasztaljunk. Ez a keresztyén vigasztaló szám ára nem  lehet alternatíva. 
A kettő  nem  ü ti egymást. I tt is érvényes: m ondj igazat — de szerete t
tel. N ekünk az a feladatunk, hogy hirdessük azt a Jézust, aki az út, az 
igazság és az élet.

A  feladat elvégzésének m ódja

Ha egyértelm ű szám unkra az, m i a feladatunk, akkor a következő 
kérdés ez: hogyan? Hogyan te ljesítsük  fe ladatunkat?  Elegendő válasz 
lenne az is, hogy a szeretet elég lelem ényes ahhoz, hogy m egtalálja: m it 
és hogyan tegyen. Mégis m egpróbálok néhány  sort felvázolni ezzel k ap 
csolatban — term észetesen a  teljesség igénye nélkül.

M ielőtt azonban ezt tenném , egy dolgot tisztázzunk. A cím így hang
zott: betegek a gyülekezetben. S én szándékosan nem  beszéltem  eddig 
külön lelkészekről és gyülekezeti tagokról, „főállású” egyházi alkalm a
zottakról és nem  azokról. M ert nem  a lelkész feladata csupán a betegek
kel való törődés. Sajnos m a sok gyülekezetben az a szem lélet: az egyház 
„egyszemélyes h iv a ta l”. A lelkész dolgozik, végzi a kötelességét, s a gyű-, 
lekezet figyeli ezt, élvezi a lelkészi „produktum ot”, s ha az jó, akkor he
lyesel, ha nem , rosszallását fejezi ki. (A rossz szem lélet k ialakulásában  
sokszor a lelkész is hibás, hiszen így ak a rja  nélkülözhetetlenségét k i
hangsúlyozni.) A gyülekezet, az egyház K risztus teste. Ebben a testben 
m indenkinek van feladata. V annak közös feladatok, s vannak  egyéniek. 
Term észetesen vannak  olyan teendők, am elyek egyértelm űen a lelkész 
szolgálatába tartoznak, m in t a lelkipásztori beszélgetés, gyónás, úrvacso
raosztás stb. . . .  hogy csak a betegekkel kapcsolatos dolgokat em lítsem. 
De vannak  közös feladatok, ill. közösen elvégzendő feladatok, am elyek
ből k i-k i m aga kiveheti a részét sa já t tudása, képessége és lehetősége 
szerint. És ilyen a betegekkel való törődés. Baj van abban a gyülekezet
ben, ahol a lelkésznek kell a  betegm osdatástól az ebédhordásig, s a tü 
zelő elkészítéstől a beszélgetésig m indent m egtennie. A betegek felku-
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ta tása, ellátása, m eghallgatása, le lk itám ogatása éppen úgy a gyülekezet 
közügye, m in t a  tatarozás, az adm inisztráció, a  különböző alkalm ak elő
készítése és m egtartása, vagy sok m inden más. A családban levő bete
gért m inden tag felelős!

S m ost té rjü n k  rá  a  „hogyan”-ra . E lsősorban úgy fog la lkozzunk a 
betegekkel, hogy szán junk rá juk  időt. Ez lehet, hogy banálisán  hangzik, 
mégis meg kell em lítenem . Nem lehet úgy a beteghez közeledni, hogy 
nincs rá  időnk, s csak fu ttában , m inél rövidebben ak a rju k  „letudni”, a 
kötelességünket. Idő kell ahhoz, hogy eljussunk az együttérzésig, együtt
gondolkodásig, de idő kell az értékes segítséghez is. Az az Isten, aki m in
ket e rre  az ú tra  h ívo tt az ad időt is ehhez. H iszen ideje m indig a r ra  van 
az em bernek, am ire akarja , am it fontosnak, lényegesnek t a r t . . .

A segítség egyik form ája a hallgatás. A  beteg állapotánál fogva k i
szakad az egészségesek term észetes, pezsgő beszélgetéséből, inform áció
átadásból. M agától értetődő, hogy a csendben eltö ltö tt időszakok u tán  
szeretne beszélni, beszélgetni. Sok betegnél, m agányosoknál m indenkép
pen h alla tlanu l nagy szolgálat az, hogyha van, aki hajlandó  m eghall
gatni, vagy inform álni a környezetben, s a  világban folyó eseményekről.

A  beteg m ellé állás következő  m ódja az imádság. Sajnos két szél
sőséges nézet is elterjedt. Az egyik úgy gondolja, hogy a betegség az 
orvosok, egészségügyi dolgozók m unkaterü le te , itt az im ádság nem  se
gít. De m egvan a  m ásik véglet is: nem  kell orvos, gyógyszerek, a hivő 
im ádság eléri az Istennél, hogy m eggyógyítsa a  beteget. M indkettővel 
ta lálkoztam  m ár kis gyülekezetem ben is. Segítség az im ádság — a be
tegért, a  beteggel és a  beteg m ellett. Érte: istentiszteleteken, b ib liaó rá
kon, m ás együttléteken im ádkozzunk á gyülekezet betegeiért. Nemcsak 
álta lában  a betegekért, hanem  konkrét szem élyekért. (Név szerin t vagy 
sem — ez m ár gyülekezeti szokás és szituáció kérdése. Név em lítése nél
kül is lehet konkrétan  szem élyért imádkozni.) K isebb közösségekben le
het buzdítani em bereket arra , hogy im ádkozzanak ezért vagy azért a 
gyülekezeti tagért nap i im ádságukban. Éreztessük a gyülekezet m inden 
tag jával a betegek kapcsán is, hogy „nagy hatása  van az igaz em ber 
buzgó könyörgésének” (Jak 5,16).

Vele: ebben megérzi a beteg az igazi közösséget azzal is, aki m el
lette van, s azzal is aki nehéz helyzetében is szerető Ura. Ahol ez nem 
megy sa já t szavakkal, o tt nagy  segítséget je len tenek  a közkézen forgó 
im ádságos könyvek (pl.: Ma így im ádkozzatok) de m éginkább énekes- 
könyvünk imádság'os része, am elyben külön fejezet van éppen a bete
gek, szenvedők szám ára.

M ellette: Van olyan szituáció, betegség-stádium , am ikor m ár nem 
lehet kom m unikálni a beteggel. Nem tud beszélni, vagy m ár eszméletlen. 
A m ellette való im ádság azonban nem  értelm etlen. O rvos-kutatók beb i
zonyították, hogy az eszm életét vesztett vagy agonizáló beteg is rendk í
vül sokat érzékel környezetéből, ha nem  is olyan form ában m in t azelőtt. 
S ha sem m it nem  érez, akkor is az im ádságban közösséget vállalhatunk  
vele az Ú risten előtt.

A segítség következő m ódja a „közösségbe állítás”. A  kórházban 
fekvő érzi, hogy élete határok  közé zá rt élet. Az otthon fekvő beteg szá
m ára  is egyre inkább elv iselhetetlen  a  négy fa l közé való bezártság. J e 
lentős testvéri segítség, ha ilyenkor „k iny itják  az ab lako t” a világ és a 
gyülekezet felé. A beteget m agányossá, izolálttá teszi betegsége. Úgy 
érezheti, elszakadt a term észetes, egészséges em beri közösségektől. R end
szeres h íradás a gyülekezet életéről, esetleg m agnófelvételen elv itt isten-
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tisztelet behozhatja  a  kórházi szobába, vagy az o tthonba a gyülekezet 
közösségét. Legyen ez állandó p rogram pontja  a  gyülekezet beteg-látoga
tásának. Szélesítsük ki a  könnyen beszűkülő perspektívát, s akkor el
kerü lhetjük , hogy a  beteg m indig csak önm agával foglalkozzon. A rra 
azonban vigyázni kell, hogy ez a  perspektíva nyitás ne süllyedjen le a 
,,jó lértesü ltek” pletyka továbbadására.

Igeolvasás, igehirdetés, áhíta t — ez a következő m ódja a  segítésnek. 
Az istentisztelet középpontjától távo lkerü lt em bernek szüksége van az 
életet adó ige hallására. A kkor is, ha m aga is olvasója a  szentírásnak, 
akkor is, ha soha kezébe nem  veszi. A közös igeolvasás, a  betegágy m el
lett m egtarto tt rövid áh íta t nem  csak belekapcsolhat a gyülekezet vérke
ringésébe, de segít a betegeknek tisztán látn i, józanul gondolkodni. Be
tegség alkalm ával a  „m iért?” kérdések egész sokasága tö r fel az em beri 
szívekből. A betegéből éppen úgy, m in t a hozzátartozókéból. Az egyszerű 
em beri gondolkodás, a  puszta em beri okoskodás nagyon nehéz helyzetbe 
kerül, am ikor ezekkel a kérdésekkel szembesül. Válaszolni nem  tud rá, 
kielégítő m egoldást nem  talál. Ha azt állítanánk , hogy az Isten  igéje 
m indezekre a  kérdésekre választ ad, akkor nem  m ondanánk igazat. 
Nemcsak azért, m ert ezek a kérdések sokszor eleve rosszul vannak  fel
téve, hanem  azért is, m ert Isten  szava sokm indenről nem  beszél, sok
m indent titokban  tart. Azt azonban m indenképpen megteszi, hogy a 
fölöslegesen felzaklató „m iért?” kérdések elcsitu ljanak  az em ber szívé
ben és helyette felerősödjön az Isten  irán ti feltétlen  bizalom  hangja. 
Végsősoron ez is a cél, hogy a szenvedő le tu d ja  tenn i életét, dolgait az 
elé az Isten  elé, aki biztos, hogy j av á t a k a rja  és nem  ellene van. Az á lta 
lunk e lv itt és h ird e te tt igében a  beteget, az elesettet nagyon szerető, azt 
vigasztalni, erősíteni, báto rítan i akaró  Isten  jön közel.

A z úrvacsora  gazdag ta rta lm ú , sok összetevőjű segítség és áldás a 
beteg szám ára. Az úrvacsora te rheket vesz le a beteg válláról, közösségbe 
állítja, felszabadítja. De m indezek m ásodlagosak. Elsősorban a teljes 
közösséget k ín á lja  az é re ttünk  m eghalt és feltám adott Jézus K risztussal. 
Sajnos az úrvacsorával kapcsolatban — evangélikus gyülekezeteinkben 
is — nagyon sok téves elgondolás, félreértés és félreértelm ezés van. Iga
zán nagy alkalom  és lehetőség akkor lesz a beteg szám ára, ha ezeket 
tisztázzuk, s ráv ilág ítunk  az igazi értelm ére. A kkor tud  a beteg igazán 
„belekapaszkodni” ebbe az áldásba, akkor vágyik igazán erre  a lehető
ségre, ha fe ltá rju k  előtte teljes gazdagságát. H a m egérti, az úrvacsora 
nem e csupán gyónás — az is —, nem  csupán em beri közösség — az is —, 
de benne a gyógyító Ű rral lehet találkozni. El kell oszlatni, hogy az ú r 
vacsora a betegágynál valam i életlezáró esemény, a halá lra  előkészítő, 
m egtisztító cselekedet, valam iféle utolsó kenet. (Mór a katolikus egyház 
sem használja ezt a kifejezést a betegek „ellátásakor”. Ezt a kifejezést 
felcserélték a „betegek kenete” megjelölésére.) Első látogatáskor ezért 
csak konkrét kérés esetén vigyünk úrvacsorát a betegnek. Az az ideális, 
ha hosszas, vagy többszöri beszélgetés, előkészítés u tán  jön ez az alkalom .

A betegek sok esetben valam iféle isteni csodát várnak  nehéz hely
zetükben. (Ha csak nem  váltak  életun ttá , cinikussá, szkeptikussá.) Meg 
kell érte tnünk , érezte tnünk  a beteggel, hogy Isten  nem  látványos, fe r
geteges csodákban cselekszik. Más a m unkam ódszere. Em bereket hasz
nál fel, ra jtu k  keresztül látogat meg, keres meg. De ezt nem  csak a be-, 
teg szám ára, hanem  a m agunk szám ára is tuda tosítanunk  kell. A bete
gekkel való törődésünk nem  hum ánus jócselekedet, term észetes em ber
ségből fakadó m agatartás. Maga az élet Ura, Isten  akar bennünket fel-
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használni eszközéül, s nem  csak ak a r, fel is tud  használni. Ő képes á l
ta lunk  is „csodát” tenni, m egm enteni, segíteni. Ilyen különleges és é rté 
kes lehet a mi m unkánk.

N éhány praktikus tanács

H allatlanul fontos a gyülekezet és a lelkész jól inform áltsága. A leg
jobb szándék és indu la t is csak szép gondolat m arad, ha nem  tudjuk, 
ki beteg, k it kell m eglátogatni, k inek van szüksége alkalm i vagy á l
landó segítségre. Meg kell szerveznünk azt, hogy időben, s rendszeresen 
tájékoztassanak, in form áljanak  a betegekről, akár otthon, akár kórház
ban vannak.

Meg kell szervezni azt is, hogy m inden betegnek legyen a  gyüleke
zetből egy olyan felelőse, aki m indig tá jékozta t a p illanatnyi állapotról, 
javulásról, vagy rosszabbodásról, s arról, m ilyen tennivalók vannak  az 
ápolttal kapcsolatban, am elyek a gyülekezet tag ja ira  háru lnak . Ez teszi 
lehetővé, hogy beosszuk a teendőket, s hogy ki m ilyen jellegű m unkát 
tud elvégezni adottságánál, lehetőségénél fogva.

Ahol a gyülekezet anyagi helyzete megengedi, ott föltétien a lkal
m azni kell olyan személyt, aki ennek a m unkának  a végzésére, m egszer
vezésére áll rá. Nagyobb gyülekezetekben, ahol sok a beteg, s az anyagi 
h á tté r  is m egvan, ez szinte nélkülözhetetlen. Sokat tanu lhatnánk  ezen a 
téren  az NDK-beli gyülekezetektől. De van m ár erre szép példa hazai 
terü leten  is.

Ahhoz, hogy ez a m unka jól folyjon a gyülekezetben, ahhoz rendsze
res megbeszélés, tovább-, illetve önképzés szükséges. M indenkinek meg
van a  m aga karizm ája, s m egvan a  képzettsége is valam ihez. De a bete
gek gondozásához, ellátásához, ápolásához szükség van  külön ism eretek 
megszerzésére, mások tapasz ta la ta inak  m egfontolására, átvételére. Á ldá
sos m unka folyik' ott, ahol a beteggondozásra, lá togatásra vállalkozók al
kalom ról alkalom ra találkoznak, m egbeszélnek eseteket, tanu lnak  egy
m ástól és kívülállóktól. M ind a lelkész, m ind az e téren  képzett gyüle
kezeti tagok tudnak  ebben a felkészítő m unkában segíteni. M indenhol 
van közelebb vagy távolabb, de elérhető helyen olyan, keresztyén orvos, 
vagy egészségügyi dolgozó, esetleg pszichológus, aki egy-egy alkalom m al 
tá jékozta that, tan ítha t, segíthet. Csak keresni kell, s meg lehet találni.

A M agyarországi Evangélikus Egyház közism ert arról, hogy erején 
és szám arányán messze felül végzi az intézm ényes diakóniát. Bárcsak 
arró l is ism ernének, hogy a gyülekezeteken belüli S zere tetszo lgá lat is 
aktív, gyümölcsöző lenne. Az egyháznak szüntelen m egújulásra van 
szüksége, napról nap ra  meg kell reform álódnia. Nézzünk m agunkba, sa
já t gyülekezetünkbe. Nem éppen ezen a téren  van szükségünk m eg
ú ju lásra?

ifj. Hafenscher Károly

F E L H A S Z N Á L T  IR O D A LO M  :
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3. H a n d b u c h  d é r  S e e lso rg e  B e r lin .  1983.
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Halottaink

Kutas Kálmán 
1888-1984

K eveseknek osztályrészül ju tó  kivételes tehetséget és m agas kort 
kapott Istentől ajándékba. S a já t keze á lta l ír t é letrajzában  úgy jellemzi 
m agát, m in t aki szekerező dédapjátó l az élet rázkódásaiban az egyenes
séget, dunai hajós nagyapjától a  félelem nélküliséget, édesanyai ágon 
pedig paraszti ősöktől la m agvetés lelki „ösztönét” örökölte. Ez utóbbi 
je len tkezett nála  legerősebben, am ikor a  lelkészi pályát választo tta élet
hivatásul.

A D unántúl egykori lelki centrum ában, G yőrött született, de elemi 
iskolába m ár D ebrecenbe já r. G im názium i tanu lm ányait Budapesten 
végzi. A teológia tudom ányát a soproni Evangélikus Teológiai A kadé
m ián sa já títja  el. M ajd egy évig a  jénai egyetem filozófiai fakultásán 
tanul. 1911-ben ava tják  lelkésszé. Négy évi budapesti segédlelkészi 
szolgálat u tán  választja  meg a zalaegerszegi gyülekezet lelkészének, 
ahol 1928-ig szolgál, 13 éven á t  — nagy hűséggel. Ezután három  esz
tendőn á t a szegedi evangélikusok pásztora. Nagyszám ú evangélikus 
egyetemi hallgatókból álló b ib liaó rát szervez, ahova kezdettől más fele- 
kezetűek is szívesen já rtak . Utolsó szolgálati állom ása Szom bathely. Itt 
1931-től 1953-ig pásztorolta a  város evangélikusságát.

Igehirdetéseit m ély ta rta lo m  és igényes form a jellem ezte. Mindig 
szívesen p réd iká lt nyugalm as esztendeiben is, főként Szom bathelyen, de 
Szegeden is, ahová m eghitt rokoni szálak fűzték. Miskolcon leányánál 
élete utolsó esztendeit tö ltö tte , ahol gyülekezeti a lkalm ainknak  rend
szeres' lá togatója volt. U toljára L u th e r születése 500. évfordulójára írt 
versét ad ta  elő tem plom unkban fiatalos frissességgel és m ély hitből 
fakadó átéléssel. Melegszívű pásztor volt, aki idős esztendeiben is több 
száz régi hívével ta rto tt K risztushoz terelő  bölcs kapcsolatot, levelezés 
ú tján .

Irodalm i tevékenysége kiem elkedő. M unkáiból m indig keresztyén 
derű, hála és melegség árad. A két v ilágháború  között négy kö te t m un
k ája  nyom tatásban is m egjelent: versek, esszék, igehirdetések. Tagja 
volt — M óra F erenc és Juhász G yula m elle tt — Szegeden a Dugonits 
Irodalm i T ársaságnak; Szom bathelyen pedig a Faludi Irodalm i T ársa 
ságnak. 1983-ban N aplem ente — Jónás cím m el lá to tt napvilágot verses 
kötete. K eresztury  Dezső így m élta tta : „K utas K álm án k itű n t gazdag, 
ízes nyelvével, v irtuóz form akészségével és bölcseleti hajlam ával. Fő- 
m ondanivalói a vallásos, erősen hum ánus élm ényvilágból fakadnak. 
Légkörét a szellem  fénye já r ja  át. A m agyar klasszikus hagyom ányo
kon nevelődött s igen k im űvelt hangszereléssel szóló form am űvé
szet ez.”

K éziratban összeállított m ásik vallásos verses kötete k iadásra vár 
Sajtóosztályunkon. E kötet néhány verse — m integy ízelítőként — kü
lönböző vallásos folyóiratok, hetilapok — köztük az Evangélikus Élet —
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hasábjain  lá to tt napvilágot. A m agyar irodalom  kiválóságai közül leg
jobban A rany  Jánost kedvelte. K öltészetének nyelvi és form ai gazdag
ságából, m in t tisz ta  forrásból sokat m erített.

Családi élete h a jó já t Isten  v iharos tengeren vezette. H árom  fele
ségét tem ette  el. Közülük kettő  gyógyíthatatlan kórban té r t haza Te
rem tőjéhez, a  harm ad ik  egy végzetes autószerencsétlenség áldozata lett. 
V égakarata szerin t a F arkasréti tem etőben helyezték el u rná já t, ahol 
gyászistentiszteleten R ibár János szegedi lelkész h irdette  a vigasztalás 
igéit, m ás felekezetű b a rá ta i nevében Kovács B álin t ref. és dr. Székely 
László róm ai katolikus lelkész im ádságban m ondott köszönetét Istennek 
az elhuny t ökum enikus nyitottságáért. S írjá t a k ite rjed t rokonság 
— 3 gyerm eke, testvére, unokái — m elle tt kö rü lá llták  a szom bathelyi 
és miskolci gyülekezet képviselői.

N yugdíjas esztendeiben ném et és angol nyelvű teológiai művek 
m agyarra fo rd ításá t végezte nagy szorgalom m al és szakm ai hozzáér
téssel. 100 kötetnyi m unkássága egészen egyedülálló evangélikus egyhá
zunkban.

K utas K álm ánnak — sa já t vallom ása szerin t — két veleszületett 
szenvedélye volt: a verselés és a  gyaloglás. Az előbbiről m ár szóltunk. 
Az utóbbi jellem zőjeként em lítjük , hogy gyerm ekkorától, 13—14 évesen 
az iskolai szünidőben b e já rta  a tö rténelm i M agyarország jeles vidékeit. 
De lá tta  Lom bardia, Tirol, Svájc, Párizs, London, az Északi-tengeren 
A m rum  szigete szépségeit

A pap-költő  K utas K álm án le te tte  a lantot, az idős vándor hazaér
kezett Urához, akinek egész életében szolgált.

Szebik Imre

Pál Béla György 
1897-1984

Szinte m agam  előtt látom, am in t rovom  az emlékezés sorait. Hallom 
az igét, am it Ő m aga választott tem etésére, am inek jövetelét m ár tudta, 
várta : 2Kor 12,9. Elég néked az én kegyelmem, m ert az én erőm  erő- 
telenség á lta l végeztetik  el. Úgy érezte ez életének, szolgálatának vallo
mása. V alljon h á t úgy, am in t Tőle hallottam . 

1897. szeptem ber 3-án született a Gömör megyei Szirk községhez 
tartozó Vashegy ércbánya telepen, ahol édesapja evangélikus tan ító  volt. 
G yerm ekéveiből két nagy élm énye k ísérte  egész életében. Hazaszeretete, 
am it 48-as honvéd nagyapja elbeszéléseiből és a festői R im a-völgy költői 
hangu latában  hordozott. Egyházszeretete, am it az evangélikus tan ító 
családban szívott magába. Ez a két élm ény vitte  előbb a rim aszom bati 
P rotestáns Főgim názium ba, ahol 1916-ban érettségizett, m ajd  az Eperjesi 
Evangélikus Teológiára. M int teológus felm entést kapott a  katonai szol
gálat alól és így az első v ilágháborúban nem  vett részt. A m ikor a Teoló
gia Sopronba költözött, o tt fo ly ta tta  tanu lm ányait. Sőt közben m agyar— 
latin  bölcsész tanulm ányokat is folytatott.

1920-ban lett lelkész, Kapy Béla püspök szentelte fel. Több helyen 
volt segédlelkész rövidebb ideig. Jelentős esemény életében, am ikor 
P aksra  kerü lt segédlelkésznek H orváthy Sándor esperes mellé. Itt fő-
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leg az ifjúság közötti m unkája és az akkor szokásos népm űvelő színi
előadások szervezésében végzett tevékenysége volt jelentős. I tt  ism erte 
meg Resch Ilonát, aki ham arosan a felesége is lett. Ekkor a  tápiószent- 
m ártoni gyülekezet választo tta meg lelkészének. O tt is m arad t egész 
életében, am íg 1959-ben nyugalom ba nem  vonult. A paksi és a tápió- 
szentm ártoni gyülekezet nőtt a szívéhez különösen.

Kegyelem nek ta rto tta  családját. Feleségével 57 éven á t éltek boldog 
házasságban, ö rü lt  gyerm ekeinek, unokáinak és még két dédunokáját 
is megélhette.

Lelkészi nyugdíjazása u tán  még 20 évig dolgozott a budapesti Bal
eseti Sebészeten. V igasztalta a sérü lteket és ott is papi szolgálatot lá
to tt el.

D iákkora óta ír t  verseket. Ezek sajtó  alá rendezésével foglalkozott, 
am ikor 1944-ben a háborús esem ény során az egész kézirat elpusztult.

Életének utolsó három  évét Pakson töltötte. E rre az időre, előbb fe
leségének betegeskedése, m ajd az ő  gyorsan romló állapota volt jellem 
ző. Most m ár em lékeinek élt.

Érezte fogyó erejét, tudta, hogy közel van egy élet szám adása. Ké
szült erre. Im ádságai m ögött ott volt ez a választo tt ige: „az én erőm 
erőtelenség á lta l végeztetik el”. Az utolsó napok súlyos fá jd a lm ak  között 
teltek. Ezek között k ért áldást családjára, azokra, akiket végtelenül sze
retett. Leányára különösen, aki áldozatos szeretettel hordozta ezekben a 
nehéz hónapokban a szülei gondját. Szerette pap i szolgálatát, azt kérte 
L uther kabá tjában  tem essék el, m ert Ő ezt a szolgálatot a halálban sem 
teszi le. 1984. m ájus 29-én halt meg. Tem etésén Sólyom K ároly paksi 
lelkész h irde tte  Isten vigasztaló igéjét, annak a tex tusnak  alapján , am it 
Ö m aga kért: Elég néked az én kegyelmem, m ert az én erőm  erőtelen
ség á lta l végeztetik el. Most a paksi evang. tem etőben v árja  a fe ltá
m adást, K risztusát.

Sólyom Károly

Dr. Karrier Károly
Temetési igehirdetés

„M iután sokan vállalkoztak  m ár arra , hogy tudósítsanak bennünket 
a körünkbe^ beteljesedett esem ényekrő l. . .  m agam  is jónak  láttam , hogy 
m iu tán  eleitől kezdve pontosan 'u tána já rtam  . . . hogy azokról a dolgok
ról, am elyekről m ár értesültél, m egtudd a kétségtelen valóságot.”- (Lk 
1,1—4)

Tegnapelőtt, szombaton, a késő délu tán i órákban a Tem plom  u tcá
ban három  em ber vált ki egy kirándulócsoportból azzal, hogy ők nem 
tudnak  úgy hazam enni a gyékényesi gyülekezetbe, hogy nem  nézik meg 
a soproni evangélikus templomot. K ifelé jövet — kicsit még a láto ttak  
egyszerű s ugyanakkor lenyűgöző h atása  a la tt —, rá tek in tve  a templom 
ablakában levő gyászjelentésre, v ára tlanu l m egkérdezték:

És ki volt ez a dr. K arner K ároly?
H irtelen  m egéreztem , hogy am ilyen rövidnek és egyszerűnek tűnik 

a kérdés, olyan félelm etesen nehéz erre  rövid és egyszerű feleletet adni. 
Az én válaszom, s ezzel együtt a harm adik  generáció felelete m inden bi
zonnyal a leghiányosabb, s így nyilvánvalóan a legkevésbé hiteles. És
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mégis azt kell m ondanom, még így is, ebből a táv latbó l is: enciklopé
diából vizsgára készülve, kom m entárokból igehirdetések fe le tt elm élyül
ve ú jra  és ú jra  meg lehetett, meg kellett érezni: Ez az em ber nem  meg
ism ertet egy világot a tudom ányos ism eretterjesztés szintjén, hanem  
m inden ízével és porcikájával benne él egy világban, m elynek öröm ei
ből, naponta m egújuló és m egújító erejéből, áldásaiból élve ő m aga csak 
a szám unkra, keresztyén em berek szám ára egyetlen lehetséges helyen, 
a transzform átor, a közvetítő, a h írv ivő és hírm ondó helyén állva ak a rja  
mások szám ára is hozzáférhetővé tenni azt, am ihez ő m aga is hozzá
fért és hozzájuto tt: a K risztus életet adó, életet m egújító és életet m eg
szentelő titkát.

A m ásodik generációnak, az egym ást követő tan ítványok  hosszú 
sorának vallom ása m ár sokkal személyesebb és nyilvánvalóan hitelesebb 
is. Ők ism erték  K arner K árolyt, úgy m in t széles látókörű, nagy tudású 
professzorukat, aki ennek ellenére, vagy ta lán  éppen ezért tudo tt az 
igazán nagyokra jellem ző szerénységgel élni. Aki ugyan a m ásik oldalon 
állt, a ka ted ra  oldalán, s mégis egyszerre tudo tt szigorú és melegszívű 
lenni, aki nem  fitog ta tta , nem  m utogatta a tudást és a  tudását, hanem  
adagolta. Aki nem csak a m indnyájunk  á lta l jó l ism ert fotelből kollok- 
váltato tt, v izsgáztatott — m iközben aggódó szem ekkel figyelte ta n ítv á 
nyait, hogy hogyan lehetne belőlük hűséges lelkipásztor —, de m aga is 
naponta vizsgázott tudom ányból és em berségből, elm életből és gyakor
latból egyszerre.

Igen, a m ásodik nem zedék sokkal hitelesebben va llha tna  arról, hogy 
ki is volt  ez a dr. K arner Károly, és m ilyen volt: ka ted rán  és m agán
életben, vizsgáztatva és a  kötetlen együttléteken tan ítványai körében.

Úgy érzem  azonban, hogy még a második, sőt az  első generációnál, 
a kollégáknál és m unkatársaknál is hitelesebben tudna  vallani az ő köz
vetlen környezete! Szerettei, családja. Hűséges h itvestársa, aki szinte 
több m in t 52 esztendőn keresztül figyelhette aggódó szeretettel, hogy 
m ilyen hangyaszorgalom m al, szívóssággal és k ita rtássa l csüng azon az 
egyetlen tém án — am ellyel ugyancsak fiatalon jegyezte el m agát —, 
szinte nem  véve tudom ást az öregedés könyörtelen erőiről sem. Ő egy 
olyan forrás közvetlen közelébe érkezett meg, am ely nem  apad t ki soha, 
s ennek az egész teste t és lelket átjáró , üdítő  erőnek a m egtapasztalt 
bizonyosságában szinte a velejéig  á tjá r ta  az ősi félelm etes igazság, n e
vezetesen az, „hogy a sivatagban csak egy bűn van, am ely azonban 
hatalm asabb  m in t a  gyilkosság és kegyetlenebb, m in t a rab lás: tudni, 
hogy hol a víz és mégis titokban ta rta n i” ! S ezért, tehá t nem  egyszerűen 
a publikálás hiú em beri vágya, az önm utogatás kényszere űzte, ha jto tta  
őt m ár tú l a nyolcvanon is, hanem  a Gazda irán ti elkötelezettség és a 
reábízottak  irán ti felelősség. R ám utatn i, m egm ondani, leírni és elbeszél
ni, belekiabálni a világba, hogy hol a víz és k inél van az élete t adó 
forrás. Ő úgy já r t  ebben a világban, m int az örökké szomjúhozó em ber 
és mégis úgy, m int aki ú jra  és ú jra  meg ak a rja  fogni a m ásik szom 
júhozó kezét, hogy eljussanak oda, ahol ketten  -együtt az életet adó vízre 
ta lálnak . Én meg vagyok győződve róla, hogy nem  egyszerűen a nagy
apa, a családtag vette  fel mégegyszer im m ár ősz fe jje l a L u ther-kabáto t 
1978. június 29-én, hogy még bensőségesebb legyen a hangulat unokája 
esküvőjén, hanem  a forrásból m erítő á llt a forrás u tán  sóvárgók előtt, 
h irdetve az Isten hatalm as szeretetének m indeneket tú láradó  erejét.

A kettős jegyesség, a kettős házasság sohasem  volt könnyű, s ebben 
az esetben mégsem kettős teher let belőle, hanem  sokkal inkább ket-
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tős, sőt megsokszorozott áldás. Felesége oldalán, öröm ben-bánatban 
eredm ények és m egpróbáltatások között és ugyanakkor Ura, Jézus Krisz
tus oldalán, akihez szeretete ugyanolyan hőfokon izzott, m int szerettei
hez. A paradoxnak  tűnő igazság v á lt valóra életében, hogy miközben 
m indent, még a családi életét is alárendelte  m unkájának  és ezen keresz
tü l U rának, ugyanakkor együtt m indnyájan  m egtapasztalhatták, hogy mun
kájának  gyümölcse összehasonlíthatatlanul gazdagabban ha t vissza a 
családi életre  és já r ja  á t a családi életet, m in t am ennyi abból az Ura 
szám ára „elrabolt” idő.

M érhetetlenül közel volt övéihez: feleségéhez, négy leányához, ve
jeihez, unokáihoz, testvéréhez. Nem egyszerűen em ber-közeiben, de igazi 
társ, igazi édesapa, igazi nagyapa közelségben. S én éppen itt, ezen a 
ponton érzem  azt, hogy csak azért lehete tt ennyire, szinte a ki nem 
m ondott közös gondolat, az együtt dobbanó szív, az együtt érző lélek 
közelségében, m ert ennyire közel volt és ennyire közel a k a rt lenni az 
Istenhez.

Fülem ben cseng a rövid és egyszerűnek tűnő kérdés: „És ki volt 
ez a dr. K arner K ároly”, s mégis m indnyájan  érezzük, milyen nehéz 
erre rövid és egyszerű feleletet adni. N éhány m ondatot m ondtunk csu
pán, mely még csak töredéke sem az egésznek, s a fájdalom  és veszteség 
súlya a la tt úgy tűnt, m ilyen hosszú! Vagy ta lán  mégis lehetne egysze
rűbben? — Úgy érzem  gyászoló testvéreim , hogy csak egyszerűbben le
het és csak egyszerűbben szabad. Ez a hatalm asan  ívelő élet olyan egy
szerű volt, hogy három  szóba belefér az egész! A közel 88 esztendő, a 
maga teljes súlyával és gazdagságával. — „És ki volt ez a dr. Karner 
K áro ly?” Egy em ber, aki utána m en t az Istennek!  Egy em ber, aki sem
mi mást, más lényegeset nem  akart, nem  csinált, m int azt, hogy hihe
tetlen  k ita rtássa l és ragaszkodással u tána  já r t  az Istennek. Ő egyet 
akart, egyetlen egyet: u tánajárn i, rákérdezni, belehallgatni, eleitől a 
végéig közel kerü ln i ehhez az ügyhöz, ehhez az Űrhoz, ehhez az élethez. 
Éspedig azért, hogy m egtudja, megértse, megérezze róla a kétségtelen 
valóságot, igazságot, s ugyanakkor ezt mi is körülötte sokan megtudjuk.

„M iután sokan vállalkoztak  m ár arra , hogy tudósítsanak bennünket 
a körünkben beteljesedett esem ényekrő l. . .  m agam  is jónak  láttam , hogy 
m iután  eleitől kezdve pontosan u tána já r ta m . . .  hogy azokról a dolgok
ról, am elyekről m ár értesültél, m egtudd a kétségtelen valóságot.”

M inden ennek az egynek a szolgálatában állt! A szív ugyanúgy, mint 
az érte lem , a hatalm as elm életi tudás ugyanúgy, m int a gyakorlati ta 
pasztalat.

S miközben u tá n já rt indulva és in d ítta tást kapva a kőszegi szülői 
háztól, a soproni Lyceumon át, a Theologián át, Lipcsén, Felsőlövőn, 
Sopronon, Á gfalván át, Pécsen, Sopronon, Budapesten á t egészen nyug
díjas évei m eghitt m unkás csendjéig, segédlelkészként, h itok ta tókén t, 
lelkészként, helyettes tanárkén t, nyilvános rendkívüli tanárkén t és a 
teológia professzoraként valam i csodálatosat tapasz ta lt meg, am ely  ta 
paszta lat a keresztyén élet legnagyobb örömei közé tartozik, nevezetesen 
azt, hogy miközben ő u tána já rt az Istennek, rákérdezett, b e leh a llg a t01 
az Ő titkaiba, egyszerre csak úgy ism erte meg Őt, m int aki Jézus K risz
tusban u tána  já r  az em bernek! Sőt nem  is utána, hanem  m ellette, nenn is 
m ellette, hanem  vele! Vele, éspedig eleitől fogva a végéig! Warner k a 
roly egész élete errő l az egyről préd ikál: vele já r t  az Isten! Az Ő vi- 
gyázó, erősítő, m entő és üdvözítő szeretetével. És ezért, ezért a k er esz

730



halálban tetőző isteni szeretetért, egyedül ezé rt nincs m ost vége ennek 
az útnak, és nem  is le tt vége 1984. ok t.ber 25-ével.

A kik lá ttu k  őt az utolsó időszakban, napokban , hetekben, úgy érez
tük: abban am iben ő igazán nagy volt, a b b a n  le tt a szem ünk lá ttá ra  
kicsiny. Mégsincs így, sőt ellenkezőleg! Azt m ondhatjuk , abban, am iben 
ő igazán nagy volt — ha lehet em ber eg yálta lán  nagy —, abban  lett 
most ő ezzel az örökké em lékezetes és szám unkra  m a még fájdalm as 
csütörtökkel teljes. Teljes az Istenben!

Miközben mi most a fájdalom tól, a veszteség te rhé tő l elhallgatunk, 
K arner K ároly mégegyszer m aga szólal meg, h itü n k  szerin t m ost m ár 
onnan a túlsó partró l: szeretteim , ne s ír ja to k , hiszen m ost m ár semmi, 
de az ég világon semmi nem  válasz t el. H a lljá to k  a testám entum om at, 
melyet a konfirm ációban kaptam , ti i t t  m in d n y á jan : szeretteim , társaim , 
tanítványaim , barátaim , soproni evangélikus gyülekezet! Most m ár 
tényleg semmi.

„Sem magasság, sem mélység, sem  sem m i m ás terem tm ény nem 
szakaszthat el m inket az Isten  szerelm étől, mely vagyon a mi U runk
ban. Jézus K risztusban. Ám en.”

Életrajzi adatok:
Lic. theol. Dr. phil. K arner K áro ly  Kőszegen szü letett 1897. ja n u á r 

3-án. G im názium ot Kőszegen végzett, u tá n a  teológiai tanu lm ányait a 
soproni evangélikus teológiai akadém ián  fo ly ta tta . 1919. szeptem ber 7-én 
avatták  lelkésszé. Segédlelkészi szo lgálato t Felsőlövőn, Sopronban, Ág
falván te ljesíte tt, m ajd 1920/1921. ta n év b e n  teológiai és bölcsészettudo
mányi tanu lm ányokat fo ly ta to tt a lipcsei egyetem en. 1921 októberétől 
1924 jú liusáig  önálló h itok tató  vo lt Pécsen, közben 1923. m árcius 22-én 
teológiai tan ári vizsgát tett. Az 1923/24-es tan év  m ásodik félévétől fogva 
a h ittudom ányi karon helyettesi m inőségben  lá tta  el az „Újszövetségi 
írásm agyarázat és rendszeres teo lóg ia segéd tudom ányai” c. tanszék teen
dőit. 1925. m ájus 9-én a budapesti P ázm án y  P éte r Tudom ányegyetem en 
a bölcsészettudom ányok doktorává, 1927. aug. 20-án pedig  a lipcsei egye
tem hittudom ányi kara  a teológiai tudom ányok  licenciátusává avatta . 
Egyetemi m agán tanárrá  hab ilitá lt az  „újszövetségi írásm agyaráza t és se
gédtudom ányai” tárgykörből 1927. m áju s 17-én. Nyilvános rendkívüli 
tan árrá  1929. június 27-én nevezték  ki, 1932. szeptem ber 17-én pedig 
nyilvános rendes tanárrá . N yugd íjazták  az 1957,/58-as tanévben. M eghalt 
Sopronban, 1984. október 25-én.

Krámer György
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Könyvszemle

Példabeszédek
T echnokrata korunk lassan oda ju t, m in t Szabó Lőrinc versében 

A rabszolga: „a bilincs rám  csap és m agunktól dolgoznak a gépfegyve
rek ”. Sokan — m intha szó szerin t vették  volna H. H eine keserű kezdő
sorát a Zum  Lazarus-ból: „Lass die h e ilg en  P arabo len” — k iad ták  az 
ú tjá t m inden m ítosznak, szim bólum nak, példabeszédnek, m ondván: A b
ból nem  élünk meg. K atasztrofálisan  tévedtek, m ert erre  nézve is igaz: 
nem csak kenyérrel él az em ber. Az ősi je lképekben em beri lé tünk  é r
verése lüktet, és az élet s tru k tú rá i rajzolódnak ki.

Az ifjúságból a felnőttségbe átvezető szakaszt „korspecifikusan” jel
lemzik — többek között — a fokozott emóciók, melyek túlzó k'riticiz- 
m usban, egyoldalúságban, öntúlbecsülésben, fölényeskedésben is meg
nyilvánulhatnak. (Persze sok érték re  is tehet szert az ifjúkor.) Még jó, ha 
ebben az erősen fű tö tt fázisban a  közepesnél nem  nagyobb m értékben 
vetjük  el a súlykot, s idővel nagyjából kiegyensúlyozódunk, rezignáció 
nélkül.

Ahogy az em beriség nagykorúsodásnak indult, „ ifjon ti” hevében a 
fürdővízzel együtt nem egyszer a gyereket is kiöntötte —ennek meg
állapításához. nem  kell kárörvendő konzervatívnak  lenni. Egész sor olyan 
tevékenység indu lt az utóbbi években, am elyek m enteni igyekeznek a 
m últ értékeit m inden téren. Ahogy nő a fa, úgy van szüksége egyre h a
ta lm asabb  gyökérzetre. Ha nem  nő m élységben is, sorsa m egpecsételő
dik. (Ez m inden fölfelé törekvésre szigorúan érvényes, lé lektani alap
törvény.)

A teológiai lem erülések és tengerm ozgások is nem egyszer hoznak- 
löknek felszínre olyan kincseket, am elyeket valam ikor kidobtak  a hajó 
ból, ha könnyíteni ak a rtak  ra jta . A legm agasztosabbnak hangzó indo
kolással — vagy anélkül — gyakorlatilag H am upipőke-beosztásba lehe
te tt süllyeszteni egyes  bibliai könyveket, perikóparendekben mellőzni, 
szegény rokonként kezelni. Én a m agam  szám ára ú jra  felfedezem  a 
Példabeszédek könyvét, melynek, nem  egy m ondását előírt, vagy a lte r
natív  tex tuskén t is szívesen látnám . M intha elhalványodott volna pél
dául az, hogy ha vétkezünk, azt nem csak Isten  és a felebarát, de ön
m agunk ellen is tesszük, s e három  összefügg, a jó cselekedettel pedig 
önm agunkat is építjük. S m it o lvasunk Péld 11,17 és 25-ben? „Ö nm agá
val tesz jó t a szeretet em bere . . ,  és ak i m ást felüdít, m aga is felüdül.” 
B árm elyikünk szám ára döbbenetes ak tualitású  lehet, hogy „ha jön a 
kevélység, jön a szégyen is” (11,2). „Élet és halá l van a nyelv h a ta lm á
ban ” (18,21) — s ma m ár szinte közkeletű fogalom a szóártalom  és a 
gyógyító szó.

M éltó éxegézis je len t meg e jeles könyvről Ottó P lögertől: Sprüche  
Salomos (Proverbia) — N eukirchener Verlag, 1984. XLIII-|-391 oldal, 
kötött, nagy form átum ú, jó l olvasható, „term etes” betűkkel. Bevezetést, 
igen alapos szófejtéssel k ísért fo rdítóst és kom m entárt n yú jt a kiváló 
szerző, m esterkéletlen, nem  bonyolult nyelven. Ha csak egy-egy részleté-
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ben valóban elm élyedünk, az m ár igazi nyereség. Ilyenkor valam ikép
pen a  Biblia egészéhez is közelebb kerü lünk : m in tha egy kristálygöm b 
egyetlen  pon tjá ra  jól rávilágítva, a gömb teljessége kapna sajátos opti
kát ennek révén. K orántsem  „öncélú bogarászás” teh á t egy ponton leg
alább viszonylag m élyre fúrni, hanem  az alaposság feltétele, am i ha 
vérünkké válik, pléróm atikus lá táshoz vezet. Ez is „példabeszéd” — és 
igaz.)

Dom H elder Camara nem csak századunkról, de századunkért m e
ditál közel százoldalas zsebkönyvében: M editation fü r  dies Jahrhundert. 
Jugenddienst-V erlag, W uppertal G elnhausen, 19822. Sok kép m ozgatja 
meg igen időszerűen az olvasó fan táziá já t. Vegyük m utatóba a po litiku
sokért m ondott könyörgés egy részét. „Légy segítségül azoknak, a k ik  a 
politikában elju to ttak  a hatalom  csúcsára vagy látszólagos csúcsára. 
Nemcsak hatalm asnak  ta r tjá k  m agukat, hanem  a rra  szü letettnek is, hogy 
engedelmességet, szófogadást, követést és kiszolgálást k ívánjanak. Föl 
kell ism erniük, hogy Jézus, a Te Fia d  s a mi testvérünk, szolgálni jött, 
s nem  azért, hogy kiszolgálják. K orunk csak akkor tű r  el hata lm at és 
tekintélyt, h a  az szereti és gyakorolja a dialógust.”

A hatalom  konstruk tív  gyakorlásának szinte példázata C am ara sze
rin t is a szabadság légkörében fo ly ta to tt dialógus. E rnst L ange az é re t
tebb ifjúság szám ára a tízparancsolatró l ír ta  Die zehn grossen Freiheiten  
című füzetét, am inek 10—13 éveseknek szóló párhuzam osa B erhard  
W ilde m unkája  M eine zehn Gebote címmel, m indkettő  1982-ben jelent 
meg a B urckhardthaus-V erlag , G elnhausen kiadásában. R endkívül fi
gyelem rem éltónak ta rtom  ezt a látást, am ely a parancso la tokat nem  
„M ózes-szendvics”-kén t (két kő táb la között tíz dörgedelem) ak a rja  ada
golni, ak inek  csak lehet, hanem  a szabadság isteni életfolyosóit lá tja  
bennük, hiszen azok jav u n k ra  vannak, nem  ellenünk, m ár csak azért 
is, m ert m indegyiket csak a szeretet jegyében szabad alkalm azni, amely 
a nagy parancsolat.

N yugtalan vizeken já ru n k  gyakran m ai napság. Szép, m egindítóan 
illusztrált, külső-belső konfliktushelyzetekben, félelm ek között segítő 
m editációkat ír t Uwe Seidel — főként ta lán  a felnő tt ifjúságnak  — Ich  
tanze über den W assern  cím m el (B urckhardthaus-V erlag, 1982), 72 nagy 
form átum ú oldalon. Fő képei — jelképei, ha úgy tetszik, példabeszé
dei — az özönvíz, a V örös-tengeri átkelés és a süllyedő Péter. Komolyan 
veszi áz ínséget, nem  akar „gondtalan üdvű Is ten t” átalány-vigaszként 
hirdetn i, így hitelesebb, m ert a h it belső rea litá sára  épül. S tílusa vers- 
prózaszerű, megkapó és kifejező. Lelkipásztoroknak ta lán  az a pár sor 
m ondja a legtöbbet, am elyben a szerző azt képzeli el, hogyan vonta 
külön Jézus a tan ítványait az egész napi em berekkel fog lalkozás után, 
hogy neki, nekik  is meglegyen a  csendjük. 

K i kell szállnod

„Gyertek, m ondja Jézus, 
ma eleget kaptak, 
ma nem  szárad t ki a lelkűk, 
ma m indnyájan  m egelégültek.”
M egáldja s átöleli az em bereket
búcsúzóul,
és indul a csöndbe,
hogy az ő lelke se száradjon ki.

dr. Bodrog Miklós
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Örömhír a gyermekeknek

A gazdag és Lázár
Lk 16,19—31

Cél: M egm utatjuk a gyerm ekeknek, hogy fe lelősek  sa já t döntésü
kért, cselekedeteikért és örök életükért. Az önzés vakká tesz, ezért az 
ilyen em ber eltéved az élet útján.

1. A z  önzés ellen. 13—18. v.
Az Űr Jézus egyszer a tan ítványokkal és a farizeusokkal beszélge

tett. A farizeusok vallásosak voltak  ugyan, de nem  h itték  el, hogy Jézus 
Isten  egyszülött Fia, ak it azért kü ldött Isten, hogy m egm entse bűnei 
következm ényétől és m egtisztítsa az em berek szívét. Ezek a farizeusok 
nagyon jónak  ta rto tták  m agukat, ezért nem  is ak artak  megváltozni, nem 
is ak a rtak  m ást tenni, m in t am i önm aguknak jó  volt. Az egyik bűnük  a 
felelőtlen önzés volt, am i vakká te tte  őket. Nem  ve tték  észre , hogy ez az 
ú t rossz irányba vezet.

(Az ó rára  behozunk egy tükröt. Most elővesszük, s megkérdezzük, 
hogy mi az önzés. Egy gyerm eket kihívunk. M egkérjük, hogy nézzen ki 
az ablakon, s m ondja el, hogy m it lát. E rre fölsorolja: fákat, szép háza
kat, néhány em bert, já rm űvet az úton, a kék eget stb. Most fölszólítjuk, 
hogy egészen nézzen a tükörbe, s m ondja meg, hogy m it lát. A válasz 
az lesz, hogy csak önmagát. — Most következik a m agyarázat: A tükör 
és az ablaküveg ugyanabból az anyagból készül, csak az a  különbség, 
hogy nézzen a tükörbe, s m ondja meg, hogy m it lát. a válasz 
te l vagy más fémréteggel, ezért tükröz. A k in e k  a szem e elő tt ezüst, 
pénz, gazdagság, földi, önző érdekek vannak, az nem  lát m ást, csak ön
m agát és csak önmagával' törődik igazából. De ez a fa jta  vakság nagyon 
veszélyes.) E rről m ondott el egy példázatot Jézus. A példázat itt  egy 
földi történet, lelki jelentéssel, tanulsággal. Földi dolgokról szól, de a 
szívünk dolgaiból é rthe tünk  meg á lta la  valam it. — Az Úr Jézus ezeket 
az önző farizeusokat is szerette és meg ak a rta  m enteni. Ezért m ondott 
el nekik most is egy példázatot, hogy jobban m egértsék, m iről is 
van szó.

2. Kapuja előtt. 19—21. v.
Volt egy gazdag em ber, aki bíborba és patyolatba öltözködött. A bí

bor és a patyo lat az akkori idők legdrágább ru h á ja  volt, sokszor olyan 
értékű, m in t a vele egyenlő súlyú arany. M inden étkezése olyan volt, 
m int egy nagy lakom a. M indene m egvolt, am it csak m egkívánt. Egyetlen 
célja az volt, hogy m inél többet szórakozzon. Csak a  m aga vágyainak 
és ak a ra tán ak  a kielégítésével törődött.

\ Volt egy m ásik em ber is, ak it L ázárnak  hívtak. Koldus volt. Olyan 
szegény, hogy csak rongyokba tudo tt öltözni. Testét nagy sebek boríto t
ták. M inden nap ott feküdt a gazdag em ber kapu ja  előtt, a r ra  várva, 
hogy m ajd  valaki ad neki egy kicsit abból, am i a gazdag em ber aszta-
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Iáról lehullik, de senki sem törődött vele. Csak a kutyák enyhítettek  
néha fájdalm ain, am ikor odam entek és sebeit nyalogatták.

A gazdag em ber gyakran k im ent és visszajött háza kapuján , lá tta  
Lázárt, de nem  törődött vele. M iért volt ilyen könyörtelen, hogy nem  
te tt sem m it L ázár érdekében, noha sokkal több vagyona volt, m in t am it 
föl tudott használni? Azért, m ert a gazdag em ber önm agának élt, s ön
zésében nem  látott tú l önmagán. Ez volt a bűne. Nem lopott, nem  
csalt, a bíróság biztosan nem  íté lte  volna el. De m indent a sa já t érdeké
ben te tt csak. Ezért volt a szíve bűnös. Még Istennel sem törődött, nem  
kereste a tetszését. Pedig Isten  azt parancsolta, hogy segíteni kell a 
rászorulókon.

Lázár m ásm ilyen volt. Ő h itt és bízott Istenben. H onnan tud juk  ezt 
az eddigiekből? — Nem lázadozott, nem  szidta, fenyegette az  előtte 
elhaladó gazdagot, hanem  csöndesen ült a helyén és bízott abban, hogy 
Istennek gondja van reá is az életben, s azután is. — Pedig úgy lá t
szott, hogy senki sem törődik Lázárral. Hogy bízott Istenben, ezt a n e 
véből is tudjuk. Ez azt je len ti: Isten  megsegít. — Jézus olyan szegény
ről beszél, aki Istenbe veti rem ényét és olyan gazdagról, aki m egfeled
kezik  róla. Nem a szegénység m iatt rendesebb Lázár, s nem  a gazdagság 
m iatt elítélendő a m ásik em ber. Term észetesen a földi kincsek önzővé 
tehetnek, a szükség pedig jobban Istenhez terel. De hiszen pont erre 
figyelm eztet az Úr :  Te és Isten, te  és a m ásik  em ber közé odaállt valam i, 
ami bűn! A  m i kapunk előtt is van egy „Lázár”. Valaki, akivel naponta  
találkozom  és segítségemre, tanácsomra, barátságomra szorulna. Valaki, 
akivel ta lán  naponta találkozom . — Ha nem  is vagy kifejezetten  rossz, 
de ez is bűn: az; önzés, hogy nem  veszed észre a m ásikat. Isten  igéje 
azt m ondja: „M indnyájan vétkeztek.” Rám  3,23. M indnyájan — ez nem  
csak a gazdag em berre és L ázárra vonatkozik, hanem  rád és rám  is. 
A bűn az Isten  törvényének való engedetlenség. Az is bűn, ha valam i 
rosszat m egtettél, de az is, ha valam i jó t nem  cselekedtél meg.

3. K övetkezm ények. 22—23. v.
M iben különbözött mégis alapvetően a gazdag és L ázár? Hogy a 

gazdagnak több pénze volt? Nem. Abban, hogy L ázár hitt, bízott Isten 
ben, s valóban, Istennek gondja volt reá.

A gazdag em bert is szerette az Űr és meg is ak a rta  bocsátani bű 
neit. De a gazdag em ber szíve kem ény volt. Önzően csak m agára gon
dolt és nem  hallgato tt Istenre.

Egyszer nyilvánvaló le tt az igazi különbség a ké t em ber között. 
M eghalt Lázár és az angyalok fölv itték  oda, ahol Ábrahám  is volt. 
Milyen helyre kerü lhe te tt L ázár? A B ibliából tud juk . Á brahám  hivő, 
Istennek engedelm es é le téért Isten  örök Országába, a m ennyországba 
ju to tt. A zsidó nép őse volt, s aki h itt az Úrban, az oda kerü lt halála 
után, ahol Á brahám  is volt. Á brahám  szeretettel ölelte m agához őket. 
Á brahám  kebelén Lázár is m egvigasztalódott. Nem éhezett többé, fá j
dalm a elm últ, sebei begyógyultak. Lázár, aki kérte, hogy Isten  segítsen 
rajta , az öröm  és a boldogság helyére ju to tt. A m ennyországba.

H am arosan m eghalt a  gazdag is. O tt kellett hagynia szép ruháit, o tt
honát és a szórakozásokat. Az örök büntetés, örök szenvedés helyére 
ju to tt, am elyet a B iblia pokolnak nevez. M iért? — M ert csak önm agával 
törődött, m egfeledkezett Isten rő l és a rá  váró feladatokról. Isten  tö rvé
nye szerin t ide ju tn ak  m indazok, akik  nem  térnek  meg Istenhez szí
vükkel és cselekedeteikkel.
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4. Késő bánat. 24—26. v.
A gazdag em ber nagyon szerencsétlen volt. Borzasztóan szenvedett 

a büntetés helyén. Bűnei eszébe ju to ttak  és belátta, hogy azok juttatták 
ide. Ráadásul onnan, ahol volt, á tlá th a to tt abba a  dicsőséges országba 
a vigasztalás és boldogság helyére, ahova ő nem  ju tha t. L á tta  Lázárt 
aki boldogan élt Istennél. L átta  Á brahám ot is, laki nagyon gazdag volt 
földi életében, de mégis m érhete tlenü l különbözött őtőle. Á brahám  hitt 
Istenben, sosem feledkezett meg róla és m indenkin segített. A gazdag 
em ber á tk iá lto tt Á brahám hoz: „Atyám, Á brahám ! K önyörülj ra jtam  és 
bocsásd el Lázárt, hogy m ártsa u jja  hegyét vízbe és hűsítse meg a nyel
vemet, m ert gyötrődöm ebben a lángban!” Mit válaszolt Ábrahám ? 
„Fiam, em lékezzél csak arra , hogy m egkaptad a  téged illető jókat az 
életedben. L ázár pedig a bajokat. Most ő vigasztalást kap, te pedig szen
vedsz.” Á brahám  arra  em lékeztette a gazdag em bert, hogy m egfeledke
zett életében Istenről és csupán önm agára gondolt. Saját hibájából ke
rü lt a kárhozatba, m ert nem  döntö tt Isten  m ellett. S Á brahám  így foly
ta tta : „Ezenfelül közöttünk és közt etek nagy szakadék van, így senki 
sdm tud  innen oda m enni lés onnan sem jöhet ide senki. — A  bűn az a 
nagy szakadék, am ely ik  elválaszt bennünket Istentől. Ha az életünk  bűn
ben m arad, nem  ju tunk  oda, ahol Isten  lakik. Aki földi élete során el
fordul Istentől, nem  akar m egtérni, nem  engedi, hogy Isten  belépjen éle
tébe és m egújítsa, m egtisztítsa azt, az az örök gyötrelem, a  kárhozat 
helyére kerül, ahonnan nincs szabadulás. Késő lesz a bánat, ha most 
nem  hallgatunk az Úr szavára és nem  kö vetjü k  Őt.

Isten  u ta t készíte tt a bűn szakadékán át, hogy még m ielő tt m eghal
nánk, hozzá ju thassunk. Ezért m ost kell eldöntenünk, hogy Isten  útját 
választjuk-e, am ely a  m enny felé vezet. Isten  egyszülött F ia, az Úr 
Jézus K risztus lejö tt a  m ennyből a  földre és m eghalt a kereszten m in
den em ber bűnéért. A m ikor szenvedett, m agára vette  m inden bűnünk 
büntetését. „M ert K risztus is szenvedett egyszer a bűnökért, m in t igaz 
a nem  igazakért, hogy Istenhez vezessen m inket.” lP t  3,18. És mivel 
fö ltám adt a  halálból és visszam ent a m ennybe, mi is oda ju th a tu n k  
életünk  végén, ha h itte l fogadjuk, am it é rtünk  te tt a kereszten.

5. Mi győz meg? 27—31. v.
Ha az ige nem , akkor semm i. A  gazdag em ber be akarta bizonyí

tani, hogy nem  saját hibájából kerü lt a kárhozatra. Látszólag alázatosan 
így szólt: „K érlek Atyám, küldd el L ázárt az én atyám  házához, m ert 
van öt testvérem , hogy bizonyságot tegyen nekik, figyelm eztesse őket, 
hogy ne kerü ljenek  ide ők is, e gyötrelem  helyére.” A gazdag em ber ez
zel azt ak a rta  kifejezni, hogy senki sem figyelm eztette arra , hogy ide 
ju t, ha önzőén él, s ha L ázár visszam egy és lá tják , legalább a testvérei 
h inn i fognak és m egm enekülnek. — Valóban senki sem figyelm eztette 
őt? De hiszen hallotta Isten  igéjét, világos parancsait tanulta. Csak nem  
törődött vele. Lázár is egy élő figyelm ezte tés volt a kapujában. — Áb
rahám  így felelt: „Van Mózesük és prófétáik, hallgassák azokat! A te 
testvéreidnek  is van lehetősége arra , hogy hallgassák, elfogadják m aguk
ra  nézve érvényesnek Isten  igéjét és megtegyék, am it kíván tő lük.” Ha 
a gazdag em ber komolyan vette  volna Isten  igéjét, most ő is ott lehetne, 
ahol Lázár van. Mégis tovább m agyarázkodott Á brahám nak: „Nem úgy 
Atyám , Á brahám ! H anem  ha a halo ttak  közül megy valaki hozzájuk, 
m egtérnek. Az ige szavára nem  hallgattak  ugyan, de egy csodás jelnek 
h inn i fognak, m egdöbbennek m ajd, ha a  halo ttak  közül megy vissza
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valaki hozzájuk. Akkor biztosan engedelm eskednének 
dag em ber szavaiból ezt a szem rehányást lehetett kiöl Isteanek-” A gaz- 
is küldtél volna valak it a halo ttak  közül akkor, am ikm é g  a  f ö l d ö n
éltem, én is hallgattam  volna rá  és m egtértem  volna b ő n e im b ő l-  Á b -  
rahám  ezt felelte neki: „Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az 
sem győzi meg őket, ha valaki a halo ttak  közül föltám ad ." A zaz egsze- 
rűen azon m úlik minden, hogy akar-e , kész-e valaki szívese n  fo g a d n i  
Isten igéjét és engedelm eskedni neki. Az Úr Jézus földi é le téb e n  is  so k -  
szór bebizonyosodott, hogy igaza volt Á brahám nak. Sokan lá t tá k  Jairus 
leányát, vagy egy m ásik Lázárt, a  betániai Lázárt, akik fö ltá rn á la k  
testi életre. Ezt a m ásik  L ázárt is sokak szeme lá ttá ra  tám asztotta  fö l 
Jézus, mégsem h ittek  legtöbben az Ú rban és nem  tértek  meg hozzá 
Sőt, maga az Űr Jézus is fö ltám adt és visszajött egy időre a időre 
A tan ítványok h ittek  benne, de a legtöbben nem, hiába te ttek  bizony
ságot nekik. Tehát aki nem  akar Isten  ú tján  járni, akinek kem ény  a 
szíve, az még akkor sem  fog hinni, ha Isten  a halottak közül föltámaszt 
valakit. A k i pedig hinni akar, annak elég az ige, Isten  szava is. Győzzön 
meg a mai ige, hogy nem  elég önm agadnak tetszeni, önm agadnak élni. 
Felelős vagy döntéseidért, cselekedeteidért és üdvösségedért.

A ranym ondás
„Vigyázzatok tehá t gondosan, hogyan jártok , nem  m int balgák, h a 

nem  m int bölcsek! Áron is m egvegyétek az alkalm at!” Ef 5,15—16.
M it je len t gondosan já rn i?  Mi a  bölcsesség? Mi a  balgaság? M iért 

milyen á ra t érdem es fizetn i? Hogyan fizetett é rtünk  Jézus? Mit és 
m iért á llít u tu n k ra  Isten? M iért nem  érdem es önzőnek lenni? Mit jelent 
Jézus önzetlensége? És m it az enyém ? Mi az alkalom ? M eddig van a l
kalm am ? Mi a m ennyország? Mi a pokol?

A gazdag ifjú
Mt 19,16—26; Mk 10,17—27

Cél: M egm utatjuk, hogy a  „jó” gyerm ekének is szüksége van M eg
váltóra. A kire Ő rátek in t, az döntés elé kerül. Az Isten  Országába való 
bem enetel akadályait le lehet győzni — Isten  segítségével.

Ism étlés
Az előző óra anyagát elm ondatjuk  a gazdag em ber, m ajd  Lázár né

zőpontjából (is. Vessünk föl egy kérdést: m iért nem  érdem elte meg az 
Isten  O rszágába való beju tást a gazdag em ber? É rveljen  valaki a  gaz
dag em ber (megérdemeltem ), L ázár (önző volt) és Á brahám  (eleget tu 
dott ahhoz, hogy m egtérjen) szem pontjából.

Bevezetés
Mi az örök élet? El ak a rju k -e  nyern i? Mit kell tenni, hogy elérhes

sük? Van köztünk ilyen jó  gyerek? Nincs. Csak rossz, vagy „kevésbé 
rossz”. V annak akadályai az örök életnek. De elérhető. Hogyan? Valami 
nagyot, világraszóló dolgot akarunk  csinálni.
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A  történet
1. Hiszed-e, hogy én m uta tom  meg? A  kérdés. 17—18. v.
Egyszer egy gazdag ifjú  is így jö tt Jézus elé. Szép ruhájára , előkelő

m egjelenésére m indenki fölfigyelt az úton. Egyszercsak m egpillantott 
egy fehérruhás férfit, akit több egyszerű öltözetű em ber kísért. Azonnal 
fölism erte, hogy Jézus van ott. Régóta volt egy kérdése. M ár hallott Jé 
zusról, s most őt ak a rta  megkérdezni, m ert nem  ta lá lt m egnyugtató 
választ. F utni kezdett, hogy u to lérje Jézust. A m ikor odaért, letérdelt 
előtte és m egkérdezte: „Jó M ester, m it cselekedjem , hogy az örök életet 
elnyerhessem ?” Jézus tudta, hogy mi van ennek az em bernek a szí
vében, ezért a kérdésre kérdéssel válaszolt: „M iért m ondasz engem jó- 

•nak? Senki sem jó; csak egy, az Isten .” M iért m ondta ezt az Úr Jézus? 
Ezzel azt ak a rta  kérdezni, hogy tényleg hiszed-e, hogy én egy vagyok 
Istennel — ezt je len ti a megszólításod?  Igen, csak Isten adhat örök 
életet az ö  F iában, Jézus K risztusban, s ez m ár itt  a  földön elkezdődik. 
Vajon elh itte  a gazdag ifjú, hogy Jézus valóban Isten? A továbbiakból 
nyilvánvaló lesz ez is.

2. Tökéletes út. 19—20. v.
A farizeusok törvénym agyarázat címén szám os kis ap ró  szabályt 

á llíto ttak  föl a tízparancso la t nyomán. Ezeket számon ta rtan i is szinte 
lehetetlen, nem hogy követni. Most a gazdag ifjúban olyan valaki tér
delt Jézus előtt, aki vallásos képességeinek a határához ju to tt, de még 
m indig  bizonytalan  az örök élet felől. Ekkor Jézus megkérdezte, hogy 
betölti-e a parancsolatokat. „M elyeket?” — kérdezte a gazdag ifjú. Jézus 
ezt m ondta: „Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, ham is tanúbizonyságot 
ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat és szeresd felebarátodat, m int ma
gadat!”

M iért kérdezte tőle Jézus, hogy m eg tartja -e  a parancsolatokat? Van 
olyan gyerm ek vagy felnőtt, aki m indig m indent jól és helyesen tesz? 
Nincs. A m ikor Isten  a parancso la tokat ad ta az em bernek, azt is meg 
akarta m utatni, hogy saját erőnkből nem  tu d ju k  m egtartan i azokat, m ert 
bűnösök vagyunk. A B ibliában azt olvassuk erről, hogy „a bűn ism erete 
a törvény á ltal van”. Róm 3,20. Jézus rá akarta döbbenteni a gazdag if
jú t, hogy valam elyik  parancsolat ellen legalábbis vétett, s ezért bűnös és 
Isten bocsánatára van szüksége. De ő így válaszolt: „M indezeket ifjúsá
gomtól fogva m egtarto ttam .” Szomorú, hogy nem  vette  észre bűneit, s 
úgy gondolta, hogy tökéletes. Ez volt a legfőbb akadály.

3. Hogy lehet kideríteni, hogy m i van a szívben?  21—22. v.
A m int Jézus rá tek in te tt erre  a fia ta lem berre  s lá tta  igyekezetét, 

nagyon m egsajnálta és m egkedvelte. Szerette volna m egm utatni neki. 
hogy szüksége van a M egváltóra. Hogy csak így nyerheti el az örök 
életet. S ehhez meg kellett m utatnia, hogy bűnös. „Egy fogyatkozásod 
van” — m ondta Jézus. A gazdag ifjú  m agatartása m egfelelhetett az em
bereknek, de Isten  ezt m ondja az igében: „Ha valaki az egész tö rvény t 
m egtartja  is, de vét egy ellen, az egész m egrontásában bűnös.” J a k  2,10. 
Jézus meg ak a rta  m uta tn i a gazdag lifjúnak, hogy rosszul ism eri önm a- 
gát, m ert vétkes ő is. Olyan követelést állíto tt elé, m elynek az alapja’ 
m ajd világos lesz n ek i és m indenkinek, hogy m i van valójában a SZIV. 
m élyén: „Eredj el, add el m inden vagyonodat és oszd ki a  szegényekbe 
és kincsed lesz a m ennyben és jöjj, kövess engem !” Jézus közelebe 
döntés elé kerü lt a gazdag if jú : Is ten t jobban szereti-e, m in t b á rm i
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m ást; Jézus szavának enged-e? Egy hiányzott a gazdag ifjú  életéből: 
Jézus kövétése. A többi dolgot pedig az Úr  segített volna neki jól el
rendezni. Jézus hívására m indenk inek attól kell elszakadnia, am i az ő 
életében akadály Jézus követésében. Mi nem  kerü lhetünk  hasonló dön
tés elé? M ikor? M erem -e m egváltani osztálytársam nak, hogy hiszek Jé 
zusban? M it választasz, ha vasárnap  reggeli gyerm ekbibliakörre kellene 
jönni, de a tévében W innetout is nézhetnéd? — A gazdag ifjúról k ide
rült, hogy nem  volt teljes szívvel az Ű ré: am ikor ezt hallo tta , szomo
rúan  elm ent, m ert nagy vagyona volt. Nem tu d ta  föláldozni, am ikor 
aközött és Jézus között kellett választani. — A rról tudod meg, hogy 
m ár jó úton jársz-e, hogy ha belegondolsz abba, am i neked a legfon
tosabb, legjobb, akkor azt félre tudnád -e  tenni, vagy föl tudnád-e  á l
dozni, ha ez lenne a fö ltétele annak , hogy követhesd az Urat.

4. A  kegyelem  útja. 23—27. v.
A m ikor a gazdag ifjú  szom orúan elm ent, az Úr Jézus a tan ítványai

hoz fordult, ak ik  m indezt lá tták  és ezt m ondta: „K önnyebb a tevének 
átm enni a tű  fokán, m int a gazdagnak beju tn i Isten  O rszágába.” Abban a 
korban a városokat erős falak  védték  és a hatalm as városkapukat éjsza
kára bezárták. Ha valaki mégis érkezett éjszaka, annak  a m ellette levő 
szűk k iskaput ny ito tták  ki, am ely könnyen védhető és visszazárható volt. 
Ezt a k iskaput nevezték „tű fokának”. Hogy valaki tevével át tudjon itt 
haladni, ahhoz le kellett venni hátáró l a terhet, s még így is alig tudo tt 
átm enni. — Jézus ezzel az t m ondta, hogy a gazdagság vagy bárm i más, 
am i a legjelentősebb helyet foglalja el az életünkben, úgy akadályozhat 
bennünket az örök életre jutásban, m in t a tevé t a hátán levő teher a 
„tű fo ka ” előtt. A  bálványokat, bűneinket le kell tennünk, hogy b e ju t
hassunk a szoros kapuin. „H át akkor ki üdvözülhet?” — kérdezték a ta 
nítványok. Jézus így szólt: „Em bereknél ez lehetetlen, de Istennél m in
den lehetséges.” Az üdvösséget senki sem érdem li meg. Saját magát 
senki sem  m en the ti meg. De Isten  meg tudja  m en ten i az em bert, kaput 
nyit az ő Országába, s ha leteszem  bűneim  terhét, bejutok. Hiszen bű- 
.nösök vagyunk ugyan, de K risztus é rtü n k  h a lt meg, hogy levegye rólunk 
bűneink te rh é t és büntetését.

Egy király  halálosan beteg volt,  s az orvosa v igasztalni próbálta: 
„Felséges királyom , kegyelmességed nagyon jól korm ányozta a  b irodal
mat, nagy fejlődést é rt el az ország és a néppel is sok jó t t e t t . . . ” De a 
király  h irte len  félbeszakíto tta: „H a üdvözülni akarok, nem  m int király, 
hanem  m int bűnös kell Isten  elé állnom  és kegyelm et kapnom ,”

Az Isten  gyerm ekévé léteinek és az  Ő O rszágába való beju tásnak  
akadálya, ha nem  világ íthat be Jézus a  szívembe, s én nem  fogadom el 
a „fogyatkozásom ra”, bűnöm re m utató  szót, s nem  érzem , hogy Jézusra 
m int M egváltóra van szükségem. A m i a legfontosabb az életedben, le
gyen annál is fontosabb Jézus!

Aranym ondás
„K risztus v é r e . . .  m egtisztítja a ti le lk iism ereteteket a holt csele

kedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.” Zsid 9,14.
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A samáriai asszony
Jn 4,1—30; 39—42

Cél: M egm utatni a gyerm ekeknek, hogy az élő víz m ilyen változást 
kozhat az életükben. Az élő vízzel többet kaphatnak, m in t am it elképzel
hetnek  és m in t am ire vágynak. Erre próbáljunk vágyat ébreszteni.

Ism étlés
A  visszakérdezés „kérdésvonat” fo rm ájában  fo ly h a t: Az elsőnek 

jelentkező gyerm ek föltesz egy kérdést az előző tö rténet anyagából. Aki 
jó l válaszol, az teszi föl a  következő kérdést. Az első kérdésre egy moz
donyt, m inden további jó válaszra egy kis kocsit helyezünk föl. Ha a 
válaszoló nem  tud kérdezni, a szerelvény megszakad, nem  kötjük  össze. 
Szám oljuk meg, hogy végül m ilyen hosszú a szerelvény, s hány  meg
szakítás van. A jól válaszoló m aga válasz thatja  ki a különböző kocsik
ból a neki tetszőt és helyezheti a  táb lára . Végül m indenki hazaviheti a 
sa já tjá t. (A kis vagon közepébe az aranym ondás vagy más ige van írva.)

Bevezetés
M ondjatok példát arra, hogy valam ire  szám ítottatok és m ás tö r

tént. Valam i jobb. Valam ire szám íto tta tok és m ást kaptatok. Valami job
bat . . . H át ha ez is ilyen kellem es m eglepetést okoz, akkor m ennyivel 
inkább az, ha Isten  cselekszik így, s fö ld i helyett m ennyeit, büntetés 
helyett kegyelm et és m úlandó helyett örökkévalót kapunk! Egy ilyen 
m eglepetésről szól a mai tö rténetünk . F igyeljetek csak! Mi is részesed
tünk  benne.

A  történet
1. V íz helyett — élő vizet. 1—15. v.
Az Úr Jézus korában Palesztina három  részből állt; Gallilea, Sam ária 

és Júdea. (Térképen m egm utathatjuk.) A középső részen a sam áriaiak  
laktak, akik  ellenséges viszonyban voltak  a zsidókkal, gyűlölték egymást. 
Ezért ha egy zsidó pl. G alileából Júdeába m ent, képes volt inkább a 
hosszabb, kerülő u ta t választani, csakhogy ne találkozzanak egymással. 
De Jézus más volt, m in t mi m indnyájan. Ő nem  kerü lte  ki a  sam áriaia- 
ka t sem. Ugyanúgy szerette őket, |mint a zsidókat, a  vám szedőket, a fa
rizeusokat vagy éppen m inket. Azt olvassuk a Bibliában, hogy Sam árián 
kellett átm ennie. Igen, m ert ez az ú t is beletartozott Isten  tervébe  és 
Jézus m indig azt tette, am it az A tya k íván t tőle. A bban az időben a 
gazdagabbak tevén, lóháton vagy kocsin utaztak, a szegények pedig 
szam áron vagy gyalog. Az Úr Jézus földi életében szegény volt, á lta lá 
ban gyalog já rta  az országot. Az egész világ az övé, de Isten  Fia ére t
tünk  szegény lett, hogy gazdaggá, szabaddá és boldoggá tegyen minket.

Most éppen S ikár városához közeledett tan ítványaival. A városon 
kívül egy bővizű kú t volt, ide szoktak k ijá rn i az em berek. Jézus leült 
a kút m ellett, a tanítványok pedig bem entek a városba, hogy ennivaló t 
vegyenek. Éppen dél volt, az ő időszám ításuk szerin t 6 óra, s nagyon 
m elegen tűzött a nap. Vajon m ért nem  m ent be Jézus is a  városba a 
tan ítványokkal? M ert ő nem csak em ber, hanem  Isten  Fia is és tudta, 
hogy itt valam i feladat vár rá.
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•Ham arosan a rra  jö tt egy asszony, hogy m erítsen  a kútból. Furcsa 
volt ez, m ert az asszonyok reggel vagy este szoktak jönni együtt a k ú t
hoz, am ikor még hűvös van. M iért jöhe te tt ez az asszony délben? M iért 
kerülte el a többieket? Jézus tudta. A m ikor odaért az asszony a kúthoz. 
Jézus m egszólította: „Adj innom !” Az asszony meglepődött, hogy őt, aki 
sam áriai és ráadásu l nő, Jézus mégis megszólítja. Nemcsak fölism erte 
ruhájáró l, hogy zsidó, de azt is észrevette, hogy Jézus más, m int a többi 
em ber, s m egkérdezte: „Hogy kérhetsz inni zsidó lé tedre éntőlem. aki 
sam áriai asszony vagyok?” S most így alkalom  n yílt arra, hogy az Úr 
Jézus valam i fontosabbról beszélhessen, az üdvösség örömhíréről. „Ha 
ism ernéd Isten  a jándékát és hogy ki az, aki ezt m ondja neked, hogy adj 
innom, te  kérted  volna őt és adott volna neked élő v izet.” Te ugyan 
kútvizet tudsz m eríteni nekem, de ha tudnád, hogy én m it tudok adni: 
élő vizet — akkor kérnél éntőlem . M egszólítottalak, lehetőség nyílt, hogy 
te  is Szóljál.

Még nem  érte tte  az asszony, am it Jézus mondott. De érdekelte, hogy 
m it is mond ez az idegen. M egkérdezte: „U ram , nincs miből m erítened, 
honnan vennéd há t az élő vizet? Vagy nagyobb vagy Jákobnál, a mi 
ősünknél, aki ezt a k u ta t ásta, s új és jobb fo rrást tudnál ad n i?” Jézus 
ezt m ondta: „M indaz, aki ebből a vízből iszik, ú jból megszomjazik. De 
aki abból a vízből iszik, am elyet én adok . neki, soha többé meg nem 
szomjazik. Sőt az a víz, am elyet én adok neki, örök életre buzgó fo rrás
sá lesz benne.” Még nem  érte tte  az asszony igazán Jézust, de azt érezte, 
hogy valam i jó t k ap h a t tőle. K apott jó szót, m egbecsülést, s most egy 
ígéretet, lehetőséget, hogy nem  kell egyedül a tűző napon a k ú tra  já r 
nia. így szólt: „Uram , add nekem  azt a  vizet, hogy ne szom jazzam  meg 
és ne kelljen ide járnom  m eríten i!”

2. A  je len  Jézusában  — a jövő várt M essiását, a M egváltót. 16—26. v.
A z  Űr Jézus a látható víznél sokkal csodálatosabb ajándékot akart 

adni az asszonynak. De ahhoz, hogy ezt megértse, Jézusnak rá kellett 
döbbentenie arra, hogy ki az igazán, aki előtte áll. (A Krisztus.) Ezért 
ezt m ondta: „M enj el, h ívd a  fé rjede t és jö jj vissza!” Az asszony így 
válaszolt: „Nincs férjem .” Jézus erre azt m ondta: „Jól m ondtad, hogy 
nincs férjed, m ert öt férjed  volt, és akivel most élsz, az nem  férjed. 
Ebben igazat m ondtál.” M egdöbbent az asszony. Egy zsidó em berrel ta 
lálkozott, aki a sam áriait, aki ráadásu l asszony, m egszólította s kedve
sebben, m in t bárki eddig. R áadásul élő vizet a ján lo tt föl neki. S ism eri 
egész m últját, mégis silyen. Tudja, hogy ötször is férjhez ment, de m ind
egyik férje  o tthagyta rossz term észete m iatt. — Így vezette rá  az Űr 
annak  belátására, hogy bűnös és bűne nem  m arad t titokban. Isten  igéje 
azt m ondja: „C salárdabb a szív m indennél és gonosz az. Kicsoda ism er
hetné azt? Én, az Ür vagyok az, aki a szívet fürkészem  és a veséket 
vizsgálom, hogy megfizessek k inek-k inek  az ő ú tja i szerin t.” Je r  17,9—10. 
Úgy gondolta az asszony, hogy egy prófétával beszél, hiszen csak az 
tu d ja  a szívek titk a it m egjelenteni, akiben az Ü r Lelke van. De jó lenne 
— ha m ár nyilvánvaló — szabadulni a bűnöktől. Talán választ kap arra, 
hogy hogyan közlekedhet ő, a bűnös asszony a szent Istenhez. Ezt kér
dezte: „Uram , látom, hogy próféta vagy. Mi ezen a hegyen im ádjuk 
Istent. Jó  így, vagy föl kellene nekünk  is m enni Jeruzsálem be?” Jézus 
így válaszolt: „Isten Lélek, és akik im ádják  őt, szükséges, hogy lélekben 
és igazságban im ádják .” Azt az öröm hírt m ondta ezzel, hogy ha valaki 
valóban kom olyan találkozni a k a r  Istennel, annak  nem  kell messze
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földre elm ennie. Istennel bárhol találkozhat, m ert Ő m indenható, Ő Lé
lek, m indenütt je len  van. De aki hozzá jön, annak  őszintén kell meg
álln ia előtte. Ez azt jelenti, hogy be kell lá tn ia , hogy bűnös és szüksége 
van a M egváltó Istenre, aki m egtisztítja a szívét és új em berré for
m álja.

M ialatt Jézus beszélt, az asszonynak valam i derengeni kezdett a 
szívében. Ez a próféta a M essiásról beszél. (Felkent, elhívott uralkodó 
Isten  népe fölött.) Valóban őrá lenne nekem  is szükségem. De jó lenne 
ha valóban eljönne. így szólt: „Tudom, hogy Messiás jön, ak it m ásképp 
K risztusnak h ívnak és am ikor az eljön, m egjelent nekünk  m indent.” 
M egrendülve ha llgatta  a választ: „Én vagyok az, aki veled beszélek.” 
Egy ilyen egyszerű asszonynak is m egjelenti a világon a legnagyobb 
dolgot: Én vagyok, aki m inden problém ádat megoldom, én vagyok a 
Messiás. —- A  samáriai asszony az előtte álló Jézusban nagyobbat kapott 
m in t gondolta: szíve és élete Urát, Krisztusát.

Víz helyett élő vizet kapott ez az asszony. Isten  ajándékát. „A bűn 
zsoldja a halál, Isten  kegyelm i ajándéka pedig örök élet a mi Urunk 
Jézus K risztusban” — olvassuk az igében. Róm 6,23. Szomjas asszony volt 
ez a sam áriai asszony. Valam i hiányzott az életéből. Nem tudott megelé
gedett, boldog lenni, bárhogy igyekezett. De Jézus fö laján lo tta  neki a 
bűnbocsánatot, örök életet s egyből m egváltozott m inden. Békességet ta 
lált. Ez h iányzott az életem ből — ism erte föl.

Nem m indenki ju t a bűnök olyan mélységére, m int ez a  sam áriai 
asszony, de a m i életünkből is h iányzik  az, am it csak az Űr tud  adni. 
A  bűneink elválasztanak Istentől. Így ha valaki meg nem  szabadít bű
neinktől, örökre elveszünk. De Isten  csodálatos szabadulást szerzett. 
Az ő egyszülött F ia lejö tt e rre  a földre és életét ad ta  értünk, m eghalt 
helyettünk. A sam áriai asszony é s  a te  meg az én helyem et is elfoglalta 
a büntetésben. Elveszi bűneinket és örök életet ajándékoz m indenkinek, 
aki engedelm es szívvel fogadja őt. Jézus nekünk is fö lk ínálja az élő v i
zet. Egyszer, am ikor a földön já rt, így hívogatott magához m indenkit, 
aki érezte, hogy nem  teljes nélküle az élete: „Aki szomjúhozik, jöjjön 
énhozzám  és igyék!” Jn  7,37.

3. M ások elmondása helyett saját megtapasztalás. 27—30. és 39—42.
F igyeljetek csak, hogy m egváltozott a samáriai asszony, miután Jé

zussal találkozott és a jándékát elfogadta! Ö röm m el és boldogan szaladt 
vissza azonnal a városba, még a vödrét is a k ú tná l hagyta, hogy ha
m arabb célhoz érjen. A  Jézussal való találkozást olyan nagy esem ény
nek  érezte, hogy nem  tudta  m agában tartani. „G yertek” — kiálto tta  —. 
lássátok meg azt az em bert, aki m egm ondott nekem  m indent, am it te t
tem : nem  ő-e a K risztus?” Az em berek csodálkozva néztek rá. Azelőtt 
félrehúzódtak tőle, de most valam i változást fedeztek föl ra jta . M intha 
egy egészen más valaki á llna  előttük. A tek in te te  is olyan tiszta, örömtől 
ragyogó. Hogy m egtalálta a M essiást? A zért lenne ilyen? Valami azért 
biztos van benne, igazat m ondhatott. És egy nagy csapat em ber indult 
el a városon kívül levő kúthoz. Beszélgetni kezdtek Jézussal s rájöttek, 
hogy tényleg igáz. am it az asszony m ondott. Ö a Messiás! Pontosan arra 
van szükségünk, am it Jézus m ond és kínál. M egkérték, hogy m aradjon 
náluk  egy ideig. Jézus látta, hogy kom olyan szom jas a le lk ü k az élő víz 
u tán  és o ttm arad t két napig. Sokan h ittek  benne és ezt m ondták az asz- 
szonynak: „M ár nem  a te beszédedért hiszünk, hanem  m ert m agun 
hallo ttuk  és tudjuk, hogy valóban Ö a  világ Üdvözítője.”
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Többet kap tak  ezek a síkárbeliek, m in t egy szép történetet, ami va
lakivel m egtörtént. M ivel készek voltak utána járni, m aguk is átélték, 
hogy valóságos m egvá ltó juk lett Jézus és hogy az élő víz fö lüdíti, á tfor
málja, m inden  szolgálatra és helytállásra alkalmassá teszi az embert.

Aranym ondás
„Aki abból a vízből iszik, am elyet én adok neki, soha többé meg 

nem szomjazik, m ert az a víz örök életre  buzgó forrássá lesz őbenne.” 
Jn  4,14.

Zebedeus fiainak a kérése
Mk 10,35—45

Cél: T anulják  meg a gyerm ekek, hogy m int keresztyéneknek, Isten 
O rszágában más a sorrend: a szolgálat, Jézus útja . Szolgáló keresztyén 
életünk a lap ja pedig Jézus váltsága a kereszten.

Ism étlés
Párbeszédes földolgozás. A bibliakör vezetője Jézus szavait, a vá

laszt pedig m in d ig  az a gyerm ek mondja, ak ire  rám utat. N agyobbaknál 
önálló párbeszéd is lehetséges.

Bevezetés
M it je len t szó szerin t az, hogy keresztyén? K risztusi, K risztus-hivő, 

Krisztus-követő. M iben kell követnünk ő t ? . . .  T ehát tu lajdonképpen 
úgy kell élni, ahogy ö  m uta to tt rá  példát. Még h a  sokm indenben nem 
is sikerü l egészen úgy, ahogy az Űr Jézus ta n ít bennünket. De h á t azért 
is m aradhat m indig példakép előttünk, s ezért van szükségünk Őreá. 
Jézus segített, tan íto tt, gyógyított, h irde tte  az evangélium ot — de meg 
is h a lt a mi tökéletessé lenni nem  tudó életünkért, hogy megváltson 
m inket. A z Úr Jézus szolgáló élete tehát alap, de példa is a tanítványok, 
keresztyének számára. N ekünk is. De m iben példa leginkább? Ezt tu d 
juk m eg m ai történetünkből.

A történet
1. A  meg nem  értett út. 35—37. v.
M it je len t az a szó, hogy előny? Jog ta lan  előny? Első akar lenni az 

em ber m indenben. Vezetni, irányítani. Hogy őrá fölnézzenek, őt csodál
ják. S ha én előrébb kerülök, m in t ahol a jogos helyem  lenne, akkor a 
m ásik h á tté rb e  szorul. Ugye, m ár velünk is volt ilyen? De ne csak azo
kat a példákat m ondjátok el, am ikor h á trá n y b a  ju to ttatok . Azt is, am i
kor ti kerü ltetek  vagy akarta tok  előnybe kerülni!

Egyszer az Űr Jézus a szenvedéséről, haláláró l és föltám adásáról 
beszélt a tan ítványoknak. De ők nem  érte tték  igazán. Volt közülük, aki 
csak a szenvedést lá tta , a keresztu tat és attó l ak a rta  eltéríten i Jézust 
(Péter), és volt, aki csak a föltám adás u tán i győzelmet lá tta  és elkép
zelte, hogy m ilyen jó is lesz az. De a legjobb az lesz, hogy részesedhe

743



tü n k  az uralkodásban. Jó  lenne a legelső helyet biztosítani m agunknak, 
gondolta Jak ab  és János és odam entek Jézushoz: „M ester, szeretnénk! 
hogy am ire  kérünk, tedd meg nekünk!” Az Úr Jézus így nem  te ljesít 
kéréseket, lá tatlanban . H elytelen Istennek  előírni, hogy m it tegyen, in 
kább aláírni kell,  am it Ő cselekszik. Bízni benne, egyetérteni vele. 
Ő jobban tudja, mi válik  a javunkra . „H agyjad az ú rra  a  te  u tad a t és 
bízzál benne!” Zsolt 37,5.

Jézus ezt kérdezte: „M it kívántok, hogy tegyek veletek?” K érdésé
ben benne volt, hogy tudja, hogy azért jö ttek  őhozzá, m ert önm aguknak 
akarnak  valam it. Vajon ki m erik-e m ondani m erész elképzelésüket? Így 
szóltak: „Add meg nekünk, hogy egyikünk jobb kezed felől, m ásikunk 
pedig bal kezed felől üljön  a te  dicsőségedben!” Az uralom ban, a rang
lé trán  hadd következzünk azonnal teutánad. — Nem  érte tték  meg az 
Űr Jézus ú tjá t, am ikor a kereszt tövében is a m aguk előm enetelével, sa
já t e lőnyükkel foglalkoztak csupán.

2. A  győzelem  ára. 38—41. v.
Jézus így válaszolt nek ik : „Nem tudjátok, m it kértek. M egihatjá- 

tok-e a poharat, am elyet én megiszom és m egkeresztelkedhettek-e azzal 
a  keresztséggel, am ellyel én m egkeresztelkedem ?” A pohár a  szenvedést 
je len tette, ahogy mi is használjuk, hogy „keserű pohár volt valam i egy 
szem élynek”. A keresztséggel u ta lt arra , hogy bün tetlenü l a bűnösök 
közé állt. ahogy a Szentírás m ondja: „A bűnösök közé szám iáltatott. És 
ő m egsebesíttetett bűneinkért, m egrontato tt a  mi vétkeinkért és ra jta  
volt a büntetés, hogy békességünk legyen” Istennel. Ézs 53,5.

A még világosan nem  látó tan ítványok  így válaszoltak: „M egtehet
jük .” Jézus így válaszolt: „Ha ezt meg is tehetitek , akkor is az én jobb- 
és balkezem  ifelől való ü lést nem  az én dolgom megadni, hanem  azoké 
lesz, akiknek  elkészítte te tt.” Ezzel azt m ondta az Úr, hogy ha nem  is 
értik  a tanítványok, hogy m iről beszélt, ha azt m ondják, hogy m inden
ben követik  M esterüket — akkor sem  protekció kérdése az ő Országá
ban és u ralm ában  való részvétel. A  győzelem nek ára van. K ereszt n é l
kül nincs korona. (S a  bűn és halá l fölötti győzelmet csak  ö  tu d ja  k i
vívni.) Az Ű r jobb já ra  az ju t, akinek készült. A kik hűségesek, akik  te l
jes szívvel Jézuséi. Ha ők is ilyenek, nem  kell ezért aggódniuk, nem 
önm aguk biztosítgatásával kell foglalkozniuk.

A m ikor Jakab  és János kérését és Jézus válaszát hallották, a többi 
tíz tan ítvány  haragudn i kezdett rájuk . Lám  kiderült, hogy ugyanaz van 
az ő szívükben  is. 

3. M iért jö tt Jézus?  42—45. v.
Az Ű r Jézus ezért m agához szólította m indnyájukat, így tan íto tta  

őket: „Tudjátok, hogy azok, akik a  népek között fejedelm eknek ta r ta t
nak, u ra lkodnak  fölöttük és az ő nagy ja ik  hatalm askodnak  ra jtuk . De 
ne így legyen közöttetek. Hanem  aki nagy akar lenni közöttetek, az le
gyen a ti szolgátok. És aki első akar lenni közületek, m indenkinek szol
gája legyen. M ert az em bernek Fia sem azért jött, hogy neki szolgál
janak, hanem  hogy ő szolgáljon és ad ja  az ő életét váltságul sokakért.”

I t t  azt m ondja el az Ű r Jézus, hogy m ié r t jö tt le a földre. Ez m eg
határozza azt, hogy m it tesz: szolgál az életével és adja az életét. Szol
gálata a kereszten ju to tt teljességre. H elyettünk és értünk való halála 
olyan szolgálat, am it egyedül csak ő végezhete tt el ére ttünk  em berekért. 
De a maga tökéletességében példa is lett a tan ítványok és az egyház 
számára. Ö t kell m inél hűségesebben követnünk. Ezt az őrá figyelve
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szolgáló, hivő, engedelmes életet nevezi most egyházunk a diakónia ú t
jának. Ez a szó jézusi szolgálatot jelent.

Különbség van a világi nagyság és a lelki nagyság között. K risztus 
nélkül az em ber személyes befolyását, erejét, hata lm át önző módon hasz
ná lja  föl, Jézussal a szívében pedig m ások javára. Hogy segítse és az 
üdvösség ú tjá ra  vezesse őket. Isten  O rszágában ford íto tt a sorrend. Mi 
azzal és abban leszünk nagyok, ha szolgálunk, ha alázatosak vagyunk  
Isten előtt, ha készek vagyunk a segítésre. S akkor nem  egy jobban k i
em elkedő helyre fogunk törtetni, hanem  m egkap juk az Űrtói azi a he
lyet, am elyet itt  és az örökkévalóságban is készített az övéinek. S am it 
ő készített, az jó hely. Hiszen váltságával, vére árán  készítette.

Aranym ondás
„Nem azért jö tt az em bernek Fia, hogy neki szolgáljanak, hanem  

hogy ő szolgáljon és ad ja  az ő életét váltságul sokakért.” Mk 10,45.

(Megjegyzés: 1. M inden óra anyagához először figyelm esen olvassuk el 
a Bibliából a megfelelő részt. 2. A tan ítások  úgy vannak  leírva, hogy a 
belső célt szem előtt ta rtv a  szó szerin t is elm ondhatóak legyenek. M ás
részt, ha valaki elolvassa, ennek alap ján  érthesse az üzenetet és az egé
szet rövidebben, a m aga szavaival is elmondhassa.)

Széli Bulcsú

Ahol nem adtak neki helyet
Lk 9,51—56

„Nem volt szám ukra h e ly”
Nincsen sem m i új és- m eglepő abban, am i Jézussal és tan ítványai

val S am áriában történik. Lukács m ár evangélium ának legelején tudósít 
arról, hogy Jézus o tthontalan. Még világra sem jött, szüleinek m áris a j
tó t m uta tnak  Betlehem ben. Bódás János így ír errő l „Nem akadt hely” 
című versében:

„Nép a nép hátán  nyüzsgött Betlehem ben, 
s hogy jött, ak it évezrek óta vártak ,
— m ily szégyen ez! — a vaksággal v ert em ber 
nem  ado tt helyét az Isten F iának!”

János evangélista is rögtön evangélium ának első soraiban világosan 
leszögezi, hogy Jézus a „saját v ilágába jö tt és az övéi nem  fogadták 
be ő t . . . ”.

Maga Jézus is egyértelm űen beszél erről a sorsról, am ikor egy 
őt lelkesen követni akaró  em bert így hű t le néhány m ondatta l m ai tö r
ténetünket követően: „A rókáknak  barlang juk  van és az égi m adarak 
nak fészkük, de az Em berfiának nincs hová fejé t lehajtan ia" (Lk 9,58).

Különösen nem  lehet csodálkozni azon, hogy Jézust és tan ítványait 
egy sam ariai falu  nem  ak a rja  befogadni. Ősi, több évszázados ellentét 
feszült a zsidó és sam áriai nép között. A zsidók m egvetették, lenézték a 
sam aritánusokat, akik viszont m inden eszközzel igyekeztek m egnehezí
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teni a terü letükön  á t Jeruzsálem  felé ta rtó  zsidó zarándokok ú tjá t. így 
tu lajdonképpen az elutasítás nem  is Jézusnak szól szem ély szerint, h a 
nem  sokkal inkább a zsidóságnak. Nem tan ításá t u ta sítják  el, hiszen 
meg sem hallgatják , m in t zsidó szárm azású em bernek kell elviselnie a 
kiutasítást.

H atárok fö lö t t . ..
Az elu tasításban  tehát nincsen sem m i szokatlan, annál meglepőbb 

viszont, hogy Jézus szinte keresi a kapcsolatot a  népével ellenséges sa- 
m áriaiakkal. M ár a  puszta tény, hogy S am árián  keresztül ta r t  Je ru 
zsálem felé, jelzi, hogy szám ára nem  idegen te rü le t ez az ország sem, 
és nem  je lentenek ellenséget az o tt élők.

János evangélista számol be arró l a „botrányról”, hogy a  Sam árián 
keresztül utazó Jézus m egpihen Jákob  k ú tján á l és szóbaelegyedik egy 
rosszhírű sam ária i asszonnyal. A  beszélgetés során Jézus szól küldeté
sének lényegéről, fela ján lva az asszonynak az „élő v izet” . . .  S az asz- 
szony h ívására  töm egek tódulnak  ki Jézushoz.

T alán  m aguk a  gyerm ekek is tudnak  példákat sorolni a rra , hogy 
Jézus kifejezetten  példaként á llít elénk sam aritánusokat. A tíz meg
gyógyított leprás közül csak az egyetlen sam áriai té r  vissza Jézushoz, 
hogy há lá t adjon. A közism ert példázatban a közönyösen cserbenhagyó 
zsidó pap és lev ita  a lak jávai szem ben példaként áll e lő ttünk  az áldoza
tos szeretettel életet m entő irgalm as sam aritánus . . .

Jézus szeretete átnyúlik  a határok  fölött, legyőzi az ellentéteket, 
feszültségeket. B iztosan sok gyülekezet közös élm énye az, am it a  Nagy
gyűlés során m ég gyerm ekbibliaköröseink is átéltek  a vendégek láto
gatása során. Együtt tud tunk  énekelni, étkezni, de még já tszan i is k ü 
lönböző bőrszínű, nem zetiségű, nyelvű testvérekkel, ak iknek  országai 

.között ta lán  igencsak hűvös a h ivatalos kapcsolat. De Jézus Krisztuson 
keresztül mégis testvérekké váltunk. M icsoda élm ény volt ilyen szem 
pontból is a nyitó- és záró-istentisztelet a Sportcsarnokban.

Szomorú, hogy ugyanakkor mégis sokszor igaz, am iről 556. számú 
ifjúsági énekünkben énekelünk: „Átölel m inket jóságod, T e re m tő n k ... 
És mégis vannak  vén falak  közöttünk. Rácsokon á t m éregetjük  egy
m ást . . . ” Talán m aguk a gyerm ekek is tudnak  erre  a  p roblém ára példát 
m ondani, hiszen a m i hazánkban is bizonyos terü leteken  élő és égető 
problém a a „cigánykérdés” . . .

„A harag rossz tanácsadó”
A tanítványok m agatartása igen jellemző, ta lán  k icsit m agunkra is 

ism erhetünk bennük. Évek óta já rn ak  m ár a M esterrel, sokszor h a llh a t
tak  tőle a szeretetről, a m egbocsátásról, még az ellenség szeretetéről is. 
Mégis a gyakorlat vizsgáján elbuknak még az „éltanulók” is, a M ester 
kedvenc tan ítványai, János és Jakab  is. Nem a M ester tan ítá sá ra  gon
dolnak, hanem  sa já t haragjuk, vérszom jas bosszúvágyuk vezérli őket, 
am ikor a falu  pusztu lását akarják .

Jézus k icsit csalódottan dorgálja meg forrófejű  tan ítványait. Cso
dálkozik, hogy tan ítványai még m indig itt  ta rtanak , még m indig a 
gyűlölet le lkülete vezeti őket a szeretet Lelke helyett.

A M ester ú jra  kénytelen összefoglalni küldetésének lényegét nehéz
fejű, kem ényszívű tan ítványai szám ára: „Az Em berfia nem  azért jött, 
hogy az em berek életét elveszítse, hanem  hogy m egm entse.”
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Az igazi problém a nem  a samáriai falu  elzárkózása, hiszen a k u 
darc, az elu tasítás is szervesen hozzátartozik a tan ítványi élethez. A ko
moly baj, ha m aguk a tanítványok se fogadták még be a M ester lelkű- 
letét, szeretetét, m ert akkor sajnos ú jra meg ú jra  igaz, am it Bódás J á 
nos m ár idézett versében ír:

„Nem volt hely! S m a sincs. Szívünk telve van, 
száz indu la t zsibongó népe lakja, 
s K risztus bolyong, az Isten hontalan . .
Javasolt ének: „Nem lá tták  benned, csak az ács f i á t . . . ” (393).

Jézus a főpap házában
Lk 22,54—70

Idegen pályán

Jézus és tan ítványai soha nem keresték az akkori vezetők, előkelőek 
kegyeit. Jézus gyakran vív kemény szópárbajt írástudókkal, farizeu
sokkal, vallási vezetőkkel. Sohasem törekszik arra , hogy köreikbe k erü l
hessen. O tthonosabban érzi m agát népe körében, egyszerű em berek kö
zött. Sokat tám ad ják  is ezért ellenfelei, m ondván, hogy Jézus „a bűnö
sök b a rá tja  . . .”

M ostani történetünkben  mégis elkerül Jézus a főpap házába, de 
m ost se jószántából, hanem  erőszakkal hurcolják oda az éjszaka leple 
alatt. T anítványai nem  m erik követni erre  az idegen terepre , kivéve 
a hősködő Pétert, aki m ár az elfogatás perceiben kardot rán tv a  akarta  
bizonyítani hűségét és hősiességét. *

A Gecsem áné kertben  még vakmerőén vagdalkozó P éte r a főpap 
udvarában  m ár elbizonytalanodik. Itt m ár m inden idegen, a tá rsak  is 
messze, a M esterrel ki tu d ja  mi történik, P éter önbizalm a szertefoszlik. 
A legszívesebben ta lán  m áris menekülne, de az is gyanús lenne, így 
h á t inkább letelepszik a főpapi szolgák körében a tűz m ellett. Nem 
számol azzal, hogy a tűz fénye leleplezi kilétét, hovatartozását. K iderül, 
hogy ő nem  ide tartozik, ő nincsen otthon a főpapi udvarban, ő valaki 
máshoz, m ás csapathoz tartozik. '

T udjuk  jól, hogy a sportban is nagy hátrány, ha valakinek idegen 
pályán kell bizonyítania. Hiányzik a megszokott környezet, az ismerős 
pálya, a hazai közönség biztatása, az otthon ereje. Idegenben a dön te t
len is nagyszerű eredm ény lehet. Péter is m egpróbál „döntetlenre já t
szani”, de Jézus csapatában ez lehetetlen. Győzelem vagy vereség — ez 
a két lehetőség van csupán. S a kétségbeesetten védekező, tagadó P é
te rnek  csúfos vereséggel kell elhagynia az idegen pályát. Ténylegesen, 
tetlegesen senki sem bán tja , őt nem verik meg, de a legmegalázóbb ve
reséget kell elszenvednie, am ikor ellenfeleitől m egvetetten, kigúnyolva 
kell elkullognia. Talán véglegesen kivált volna a csapatból az önm agá
ban keservesen csalódott tanítvány, ha nem  éri utol a M ester tekintete. 
Ez a rá tek in tés összetörte Péter maradék büszkeségét, önteltségét és az 
őszinte bűnbánat könnyeit csalja elő a forrófejű halász szeméből. S jól 
tud juk , hogy ugyanez a tekin tet hozza m ajd vissza őt ú jra  a  csapatba 
a feltám adás után.
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Gyáva erőszak
Most pedig figyeljünk arra , hogy Jézussal mi tö rténik  az idegen 

pályán, legádázabb ellenfelének, a  főpapnak otthonában. Ügy tűnik, 
hogy Ő is súlyos vereséget szenved, hiszen őt a szó legszorosabb érte l
m ében verik, ütlegelik. De ha jobban utánanézünk  a többi evangéliumok 
tudósítását is figyelem be véve, kiderül, hogy az erőszak csak Jézus el
lenfeleinek tehetetlenségét, gyávaságát leplezi le. Nem tudnak  m it kez
deni vele, h iába a ham is tanúk  rágalm azása, ellenfelei, vádlói is érzik, 
hogy valójában Jézus az erősebb, az igazság az Ő oldalán van. S ha va
laki nem  hajlandó  elfogadni a nyilvánvaló igazságot, m ert fél tőle, csak 
egyetlen értelm etlen  kényszerm egoldás m arad : a  b ru tá lis  erőszak. A 
történelem  során m ár sokszor m egism étlődött az az ostoba kísérlet, 
hogy az igazság szavát m egpróbálták öklökkel, fegyverekkel, erőszakkal 
elném ítani. Jézus ellenfeleinek egyetlen „nyomós érvük” a M esterrel 
szemben az „öklök szava”, a gyáva erőszak kétségbeesett kísérlete az 
ellenfél elhallgattatására.

Jézus imponáló, fenséges nyugalom m al válaszol az erőszak szavára. 
János evangélista jegyezte föl Jézus kérdését, m ellyel elném ította, sport
nyelven szólva szinte „padlóra kü ld te” ellenfelét, az őt bru tálisan  arcul- 
ütő főpapi szolgát: „Ha rosszat m ondtam , bizonyítsd be, hogy rossz volt,- 
ha pedig jó t m ondtam , m iért ü tsz?” (Jn 18,23)

Szerepcsere
De m it m ondott Jézus, am i így felbőszítette ellenfeleit? Tehetetlen 

harag juk  tulajdonképpen teljesen érthető. Ők úgy vélték, hogy az éjsza
ka fedezékében ham ar végeznek veszélyes ellenfelükkel. De a kihallga
tás során fokozatosan cserélődnek a szerepek, s ham arosan kiderül, 
hogy a vádlottak  pad ján  ülő Jézus a  bíró, és a bírói székben pöffeszkedő 
főpapoknak kell, igazán ta rtan iu k  az ítélettől. Jézus szavai ijesztőek 
szám ukra: „Ott ül m ajd az Em berfia az Isten jobb ján .” S ha csak kér
dés form ájában  is, de kénytelenek elism erni, hogy Isten  F iával állnak 
szemben.

S bár kim ondják Jézus fö lött a  halálos ítéletet, s ezzel úgy tűnik, 
hogy ö  lett végérvényesen a vesztes fél, mi tudjuk, s ta lán  ellenfelei is 
sejtették , hogy valójában a M ester idegen pályán, a főpap házában is 
győzött!

Javaso lt ének: Ó, drága Jézus, vajon m it v é te t té l .. . (198.)

Vele betért az élet és feltámadás
Lk 8,49—56

Elkésett segítség?
B udapest világvárosi forgatagában nem  ritk a  látvány a szirénázva 

száguldó mentőkocsi. B árm ennyire is hozzátartozik m ár a város forgal
mához, mégis az em berek többségét egy p illana tra  m egállítja s ta lán  el 
is gondolkoztatja a robogó fehér kocsi látványa. A kocsik ijedten hú
zódnak félre, hogy ne akadályozzák a mentőkocsi robogását, a járókelők 
izgatott kíváncsisággal p róbálják  k italáln i, vajon hová, kihez, milyen 
esethez száguld a segítség. Az ilyen kocsira nem  érvényesek a tilalm i
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táblák, a piros jelzésen is átroboghat, hiszen lehet, hogy pár m ásodper
cen m úlik valakinek az élete. Ha késik a m entő, ta lán  m ár m inden 
hiába. Az em beri segítségnyújtás léhetőségei korlátozottak.

T örténetünkben Jézust is egy ilyen súlyos, életveszélyes esethez 
hívják. Különösen megdöbbentő, hogy gyerm ek, egy 12 éves kislány 
életéről van szó. Egy befolyásos em bernek, a zsinagóga elöljáró jának, 
Ja iru snak  leányáról van szó, ak inek  édesapja ta lán  m ár m inden lehe
tőséget kipróbált, hogy kislánya életét m egm entse. De a kislány m ár 
haldoklik, m ire  végre Ja iru s  e lju t Jézushoz. Jézusnak sok összeütközése 
volt az akkori vallási élet vezetőivel, de Ja iru s  első kérésére elindul a 
kislány háza felé.

Jézus azonnal indul, de nyom a sincs viselkedésében a pániknak, a 
rohanásnak. Az Ő esetében a segítés lehetősége nincs korlátozva. Szá
m ára nincs késő. G ondoljunk Lázár feltám asztására, ahol a  többnapos 
késedelem  sem je len te tt akadály t Jézus szám ára.

Ha akarna, se tudna Jézus sietni, hiszen az evangélista tudósítása 
szerint a „sokaság m inden oldalról sz o ríto tta . . . ”. A kíváncsi töm eget 
nem  érdekli, hogy Jézus vajon időben ér-e el a beteg k islány ha jlék á
hoz. H ányszor nehezíti az orvosok m unká ját egy-egy közlekedési b a l
esetnél a bámészkodó, kíváncsi tömeg fojtogató gyűrűje?

Jézus nyugodt m arad  a szorongató tömegben, sőt még a rra  is van 
energiája és ideje, hogy m enet közben meggyógyítson egy 12 éve beteg 
asszonyt. Úgy tűn ik  viszont, hogy nagy ára  van ennek a nyugalom nak. 
A M ester elkésett — jön a tragikus h ír — m ár k ár is fárasztani, hiába 
m inden: a  k islány m ár halott.

„Ne fé lj . .
Jézust azonban nem  á llítja  meg a szomorú hír. A m ikor m i em berek 

m ár falba ütközünk és nem  lá tunk  tovább vezető u ta t, Ő tud  k iu ta t. 
Nem részvétnyilvánítás következik vagy valam iféle olcsó vigasztalás, 
hanem  hatalm as biztatás, ígéret: „Ne félj, csak higgy és meggyógyul.” 
Jézus m agabiztos viselkedése m eglepő lehetett, db b iz ta tásá t kom olyan 
venni nem  könnyű feladat. M inden em beri tapasz talat azt bizonyítja, 
hogy a halállal szemben m ár nincs hova „fellebbezni”’, az utolsó szó 
az övé. Jézus azonban a halált is csak betegségnek ta rtja , am elyből Ő 
tud gyógyulást adni.

„K inevették  ..
A halottasház tele siránkozó hozzátartozókkal. Jézus m ár teljesen 

feleslegesnek tűn ik  itt, de Ő határozottan  rendelkezik. E ltávolítja  a te 
hetetlen, jajveszékelő tömeget, m ert am i m ost következik az nem  „m u
ta tvány”, nem  „varázslat”. N incsen szükség „közönségre”, de azért tanú i 
lehetnek az esem énynek. Így a szülők és a belső tan ítvány i kör, Péter, 
János és Jakab  szem tanúi lehetnek Jézus cselekedetének.

Először is jó orvos m ódjára Jézus m egállapítja a k islány „beteg
ségét”, egyfajta „diagnózist a d ”, am ikor így szól: „Ne sírjatok , nem 
halt meg, csak alszik!” S valóban Jézus szám ára  a halál csak álom, 
melyből Ő fel tud  kelteni, de a  jelenlevők szám ára nevetséges kép telen
ség Jézus diagnózisa. M egdöbentő az evangélista kím életlen őszintesé
ge, m ellyel nem  szégyellte feljegyezni, hogy a  legbelső tan ítvány i kör is 
„kineveti” M esterét! A tanítványok, ú jra  csak az „éltanulók”, ism étel
ten m egbuknak a h it „tan tárgyából”. Jézussal já rnak , de m ég m indig 
nem  vették  észre, hogy a M ester szám ára nincsen lehetetlen. Csak any-
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ny it tudnak, hogy a k islány m eghalt, de azt m ár nem  tu d ják  igazán 
hogy Jézusban  k i á llt m eg a halo tt k islány ágyánál.

Jézus ebben a  helyzetben nem  is reagál tan ítványai értetlenségére. 
Nem követel h ite t a szülőktől sem. Szám ára egyedül az a fontos, hogy 
életre ébressze a halo tt kislányt.

„Hírzárlat”
Bekövetkezik a csodálatos ébredés, de a  foly tatás nehezen érthető. 

Jézus m egtiltja, hogy elterjesszék a szenzációs h írt. Nem értjük , hogy 
m iért nem  a k a rja  m egszégyeníteni a h itetlenkedő töm eget? M iért nem 
akar szenzációt? De Jézus jól tud ja , hogy ettő l a csodától csak egy kis
lány kap ta  vissza földi életét, de az em berek nem  lesznek „hívőbbek”. 
Nem szenzációra, három  napig ta rtó  csodára van szükség, hanem  arra, 
hogy Ő otthon legyen a m i életünkben. Ne csak vészhelyzetben kapjunk 
utána, hanem  M esterünk legyen a szürke hétköznapokban is, m elyeket 
Ő tehe t igazán tartalm assá , hiszen Vele té r  be az élet és a feltám adás! 

A ján lo tt ének: „Jézus él, én is vele!” (223.)

Úrvacsora
Mk 14,12—25

G yerm ekek és az úrvacsora
M ielőtt a je lzett igeszakasz részletesebb tárgyalásába fognánk, né

hány nagyon fontos és igen nehéz kérdést kell tisztáznunk. Csak m int 
„utolsó vacsoráról” akarunk -e  beszélni vagy m egkísérelünk m agáról az 
úrvacsoráról is szólni valam it a gyerm ekek nyelvén?

A világevangélikusság számos egyházában m ár évek óta forrongó 
kérdés a gyerm ekek részvétele az úrvacsora-közösségben. V annak m ár 
jelentős külföldi egyházak, ahol bizonyos feltételekkel (szülői kíséret 
stb.) m egengedték a gyerm ekek úrvacsorázását. Ezt a  döntést többnyire 
azzal szokták indokolni, hogy az úrvacsora olyan titok, m elyet nem 
m egérteni kell, hanem  ny ito ttan  elfogadni. S e rre  az elfogadásra gyer
m ekfejjel, szívvel m ajdhogynem  nagyobb az esély, m in t „érettebb” 
korban . . .

Hogy nálunk  még nem  vált igazán kérdéssé ez az ügy, annak  több 
oka lehet. Sajnos gyülekezeteink túlnyom ó részében az úrvacsora még 
m indig csak „függelék” az istentisztelet u tán , egy szűk réteg „m agán
ügye”. Kevés helyen élnek még csak az úrvacsora beépítésének a lehe
tőségével, és még kevesebb helyen vá lla lják  az úgynevezett „családi is
ten tisz teletek” izgalm as kísérletét. Ily módon gyerm ekeink egészen a 
konfirm ációig szinte elzártan  élnek az úrvacsorától, és csak 12 éves 
koruk tá já n  szem besülnek h itünknek  ezzel a ta lán  legnehezebb kérdé
sével. K öztudott, hogy éppen a tinédzser évek elején  a „legracionalis
tábbak” a  gyerm ekek, így erősen kérdéses, hogy jó-e éppen erre  az idő
szakra időzíteni az úrvacsorával való első kom oly találkozást?! M ár a 
gyerm ek-bibliaórák során meg kell próbálnunk  szólni erről a nagy k in 
csünkről, az úrvacsora ajándékáról. Term észetesen olyan módon, hogy 
azt később, a  konfirm ációi ok tatás során  ne kelljen  korrigálnunk, hanem  
csak tovább m élyítenünk.
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A m ostani bibliai tö rténetünk  kapcsán próbáljuk m egtenni az első,
nem  könnyű lépéseket ezen az előkészítő úton.

Asztalközösség
A legkézenfekvőbb kapcsolópont a beszélgetés elindításához az a 

közös tapasztalatunk , hogy az együttes étkezés közösséget terem t, illetve 
egym ással való közösségvállalást jelent. Akivel megosztjuk az enni-, 
innivalót, azzal sok m inden m ást is meg lehet már osztani. Sokszor 
halljuk, hogy egy-egy nagy kongresszus igazi eseményei, eredm ényei a 
fehér asztal m ellett születnek, am ikor könnyebb a kapcsolatterem tés, 
őszintébb a hang.

Jézus a halála előtti utolsó estén ilyen asztalközösségbe gyűjti össze 
tan ítványait. De ez a vacsora több szempontból is különleges alkalom. 
Páskavacsoráról van szó, am ikor a zsidó nép az Egyiptomból való cso
dálatos szabadulásra, tehá t Isten  cselekedetére emlékezett. Jézus azon
ban többet akar emlékezésnél!

Vendég vagy házigazda?
Ha a bibliai tudósítást figyeljük, világos, hogy Jézusnak m ost sincs 

sa já t o tthona (gondoljunk előző té m á n k ra ...) ,  tehát tan ítványaival 
együtt vendégnek tek in thető  egy ism eretlen jeruzsálemi em ber házában. 
Mi m agunk is sokszor tek in tünk  úgy Jézusra, hogy ő vendég az életünké
ben. Még az étkezés elő tti im ádság is eláru lja  ezt az elképzelésünket: 
„Jövel Jézus, légy vendégünk .. .”

Jézus házigazdaként lép föl, ő szabja meg az egész vacsora m enetét, 
ta rtalm át. Először is sejteti, hogy tanítványaival együtt sorsdöntő ese
m ények elő tt állnak. A vacsora lényege tehát nem a visszam erengés 
Isten  egykori nagy te tte ire , hanem  a felkészülés Isten ú jabb  hatalm as 
cselekedetére. Jézus a rra  is határozottan  utal, hogy tan ítványai nem 
csupán külső szemlélői lesznek a közelgő eseményeknek, hanem  maguk 
is részeseivé válnak, sőt egyikük áruló  lesz. A tanítványokat nagyon fe l
k av a rja  ez az ijesztő jóslat és Jézus szavai komoly önvizsgálatra kény
szeríti őket: „Talán é n . . . ” Szinte a gyónás jeleit fedezhetjük föl a 
megszomorodó tan ítvány i közösségben.

A  „látható ige” 
Ebben a megszomorodó tan ítványi közösségben szólal meg ú jra  a 

M ester és ju tunk  el a vacsora tetőpontjára . Most már nem csak beszél 
Jézus, de szavait látható, kézzelfogható, ízlelhető jelekkel kíséri. A ke
nyeret és bo rt úgy ad ja  tan ítványainak , hogy az többé nem  csupán h é t
köznapi étel és ital, hanem  ezekben önm agát kínálja föl az övéinek.

Hogyan „fér e l”.  Jézus a  kicsi ostyában és kortynyi borban? Jogos 
ez a kérdés, am it gyerm ekek még fel m ernek tenni, felnőttek ta lán  m ár 
szégyellik megkérdezni. Pedig a válasz nagyon egyszerű: nem  tudjuk, 
nem  értjü k  és nem  is akarjuk  m egfejteni, megmagyarázni. Éppoly titok 
ez, m in t az élet m egannyi csodája. Vajon ki érti igazán, hogy a parányi 
kis szürke m agocskában hogyan „fér el” a  később ragyogó színekkel 
pompázó virág  vagy zam atos gyümölcs?! A mi számunkra egyedül a 
M ester szava a döntő: „Vegyétek, egyétek, igyá tok ...” Ma is Ő a házi
gazda és boldog, aki az Ő vendége lehet most és egykor m ajd annál a 
m ennyei asz ta ln á l!

Javaso lt ének: „Vegyétek, egyétek . . . ” (310.)
Gáncs Péter
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Igehirdető műhelye

ÚJÉV ÜNNEPE

Mt 7,24—21

1. Textusunk értelm ezéséhez fontos figyelnünk arra, hogy ez a pél
dázat a Hegyi Beszéd lezáró szakasza. „A tex tust összességében az evan
gélista redakciója határozza meg: Az ,oun a 24. v. elején, valam in t az 
.ezeket az én igéim et’ fo rdu la t (24., 26. v.) a rra  m utat, hogy ebben a 
textusösszefüggésben a Hegyi Beszédből végkövetkeztetés levonása tör
ténik  . . .” (H.-Fr. Weiss, EPM 1974/75. II. 244. 1.) Ez pedig a rra  int. hogy 
alapigénk m ondanivalóját ne valam iféle általános életbölcsesség irányá
ba keressük, pl. hogy a helyes felism eréseknek te ttekké kell váln ia éle
tünkben. M ert itt — éppen a Hegyi Beszéd összefüggésében — döntő a 
Jézus igéjére figyelés, s az annak való engedelmesség. A kettő  együtt 
hangsúlyos. Igénk m ondanivaló jának  iránya tehá t a rra  m utat, hogy 
csak Jézus m eghallott és m eg tarto tt igéje lehet életünk  biztos funda
m entum a, ami még a végső m egpróbáltatás idején  is m egáll és megtart.

Szakaszunkat a mai írásm agyarázat — a fo rrásku tatás és a rabbi- 
n ista  irodalom  párhuzam aival való összevetés alap ján  — az evangéliumi 
hagyom ány legrégibb rétegéhez tartozónak  m ondja (vö. W. G rundm ann: 
Das Evangélium  nach M atthäus, ThHK I. Berlin 51981, 242 1.). A pél
dázatban használt képpel (építés, ház), s a  vele rokonítható  m ásik gyak
ran  használt képpel (ültetés, növény) kapcsolatban u ta ln ak  zsidó (rabbi- 
nista és qum rani), görög és keresztyén (pl  páli) szövegösszefüggésekre. 
G rundm ann azonban rám u ta t a rra  (i. m. 244. 1.), hogy míg Q um ranban 
és P álná l — az Ószövetséghez hasonlóan — a gyülekezet Isten  háza és 
ü lte tv é n y , addig ezek „a képek Jézusnál az egyes em berre vonatkoz
nak ”. „A képnek ezt az á tfo rm álásá t az határozza meg, hogy Jézus, bár 
Isten  népét és gyülekezetét ta r t ja  szem előtt, ám de az egyes em bert 
á llítja  életének döntése e l é . . . ” (uo.).

Érdem es a rra  a több exegéta á lta l em líte tt párhuzam ra is felfi
gyelni, am i a Hegyi Beszédet lezáró szakasz és az Ó T-ban a tó ra  zára
déka között (Lev 26; Deut 28; 30,15—20) van. Term észetesen a mi tex tu 
sunkban és szövegkörnyezetében döntő, hogy Jézus igéjére történik  
visszautalás. Szakaszunkban eközben az evangélista korának an tinom ista 
irányzata ival szembeni polém ia szándéka is felfedezhető (Weiss, i. m. 
245. 1.)

M indezeken tú l a példázat apokaliptikus, végítéletre m utató  voná
sát sem hagyhatjuk  figyelmen kívül. J. Je rem ias (Die G leichnisse Jesu. 
Berlin 1966, 169 1.) egyenesen azt m ondja, hogy a fenyegető krízisről 
szóló példázatok, s köztük ez is, „nem  etikai elveket akarnak  bevésni, 
hanem  egy elvakult, vesztébe rohanó népet felrázni, m indenekelőtt an 
nak vezetőit, a teológusokat és a papokat. De többet is akarnak. Meg
térésre h ívni.”

A perikópa egészében m indenesetre a fő tém a nem  egyszerűen az. 
hogy ki á llha t meg az ítéletben, hanem  az, hogy m iképpen nyerhet éle
tünk  igazi, m egtartó  fundam entum ot. A hangsúly tehá t nem  az ítélet 
„v iharán”, hanem  a biztos alapon van.

752



2. A  textusból a prédikáció felé haladva hasznos lehet néhány szem 
pontra figyelnünk. (Részben Weiss is figyelm eztet ezekre.)

a) O lyan korban élünk, am ikor a beszéd, a szó egyre jobban deval
válódik, s ezzel együtt egyre nagyobb hangsúly kerül — egészen h é t
köznapi értelem ben is — a tettekre . Ez azonban nem  szabad, hogy ké
szülésünk és p réd ikálásunk  közben éppen tex tusunk  összefüggésében 
m egengedhetetlen hangsúlyeltolódáshoz vezessen. Nem feledhetjük, hogy 
Jézus igéje, s annak  hallgatása is nagy nyom atékot kap perikópánkban.

b) Lázasan tevékenykedő, ta lán  éppen építkező em berekkel vagyunk 
körülvéve, s bizonyára ülnek ilyenek a szószékeink a la tt is. Az agilitás, 
az alkotni vágyás, a p roduktiv itás fölértékelése, s egyúttal túlértékelése 
is jellem ző a m ai em berre, nálunk  is. G yakran úgy tűnik, m aga a  tevé
keny élet, s ennek kézzelfogható eredm énye sokak szemében az egye
düli lényeg és érték  az életben. S eközben m in tha elsikkadnának  a sze
mélyiség belső értékei, az élet m élyebb tartalm ai, azok, am elyek nélkül 
pedig gyökértelenné vagy „a lap ta lanná” (ti. alap nélkülivé) válik  m in
den lázas és látványos tevékenység.

c) N apjaink  egyházi gondolkodásában és életében is megfigyelhető 
valam i hasonló jelenség. A hangsúly a gyakorlati keresztyénségre, az 
etikai és szoeiáletikai sík ra került, am i persze sok szem pontból érthető. 
Azonban úgy tűnik, hogy ezzel együtt — m ind a keresztyén közösségek, 
m ind az egyes keresztyén életében — háttérbe  szorult az alapok  kér
dése, h itünk  ta rta lm án ak  mélységi dim enziója.

d) Divatos és fontosnak ta rto tt törekvés ma az önm egvalósítás. Je l
szóvá is lett. U gyanakkor sokszor a könyörtelen önzés, a  m ások gondja- 
baja irán ti érzéketlenség takaró jává, egyéni ideológiájává is válik. Jé 
zus igéje nem  ilyen irányba ak a rja  m ozdítani hallgatóit.

e) P rédikációnk Újév ünnepén fog hangzani. Ilyenkor az előre te 
kintő em ber szívét szorongó bizonytalanság, s ugyanakkor tennivágyás 
tölti el. Ha fél is attól, hogy a jövő m egrázkódtatásokat is fog hozni, 
nem  ;az ezekre való felkészülés határozza meg tervezgetését. Sokkal in 
kább valam i homályos és végső soron a lap ta lan  "optimizmus, hogy a  
bajok és v iharok  éppen az ő életé t m égiscsak megkímélik. Ilyen módon 
aztán „sikerü l” is elkerülnie a szem besülést azzal íaz alapvető kérdés
sel, hogy az új esztendőben, s egyáltalán van-e alapja, fundam entum a 
életének, egzisztenciájának. S ha van, akkor m egbízható-e ez az alap.

Ú jév ünnepén ezzel az igével éppen azt az em bert kell elérnünk, 
aki szívében, idegeiben, gondolkodásában hord ja  m indazt, am it az előb
biekben jelezni próbáltunk. Nem feledhetjük  közben, hogy az ige üze
netével keresnünk  és m egszólítanunk az istentiszteleten  ott levő em be
reket kell, s nem  a tem plom on k ívü lre kell céloznunk a m ondanivalót. 
A Jézus szavát rendszeresen vagy éppen csak a nagyünnepeken, esetleg 
csupán ezen az ünnepen hallgató em bert kell célba vennünk, s megszó
lítanunk  a m aga helyzetében. Hogy m egértse aggodalmai, de tervezge- 
tései közben i s : csak a m eghallott és életté vált evangélium  lehet éle
tének biztos fundam entum a. Csak ez tu d  m egtartó  erő lenn i az élet 
nyugodalm as időszakaiban, de kisebb vagy nagyobb v ihara iban  is, m eg 
az Isten  ítéletével való végső találkozás legnagyobb m egrázkódtatásá
ban is.

3. A z  igehirdetés gondolatm enetéhez:
a) Üjév: az előre tekin tés ideje. Szem ünk ilyenkor m egpróbál á tlá tn i 

a jövő hom ályán, s m egkísérli kifürkészni, vajon m it hoz a  holnap. Jót,
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rosszat? Örömöt, bánato t? Sim án já rha tó  u ta t vagy m egrázkódtatáso
kat? É letet vagy halált?

Ú jév: a tervezgetések ideje. Bevégzendő feladatok, m egvalósításra 
váró tervek  körvonalai kavarognak bennünk. Tele vagyunk te ttrek ész - 
séggel. S úgy érezzük, új esztendőnk akkor lesz igazán boldog, ha meg
tehetjük , am it tenni tervezünk.

G arai G ábor egyik verse (Újesztendőre — Em beri szertartás, 10. k 1.) 
arró l szól, hogy az új év legnagyobb és legfontosabb kérdése az em ber- 
kérdés: ,,E m bert éneklek! / Ö nnönm agunknak  teljesebb, igazabb má
sát. / S a súlyos Idő gyöngyterm ő / kagylóhéj-szorítását. /  B ennünk forr
ja  ki, te kor, im m ár /  em bert form álni segédkezz! S azt m ajd magunk 
is győzzük, hogy jusson /, bor s öröm is kenyeréhez.”

Valóban ez látszik nagyon sokszor a legdöntőbb, s egyben legizgal
m asabb kérdésnek, az em beri tényező, az em ber maga. M ert m it érnek 
a szép eszmék, ha alkalm atlan  em berek csődbe ju tta tjá k  őket! Mit ér
nek a legjobb tervek, ha nincsenek a feladathoz felnőni tudó megvaló
sítók! Szűkebb és tágabb körben, egyéni életünkben és a bennünket 
körülvevő közösségekben egyaránt, új esztendőnk milyensége — ha Is
ten m egérnünk .engedi — nem  kis m értékben az em beri minőségen, a 
m agunk em beri minőségén m úlik majd.

b) Igénk azonban m élyebbre ás. Az em ber-kérdés gyökeréig. S most 
bennünk, akik itt vagyunk, azt a kérdést akarja  tudatosítan i: van-e 
biztos alapja, fundam entum a személyes életünknek, s -m i az. M ert az 
em ber-kérdés végső soron egzisztenciánk ta rta lm ának  és ta rtásán ak  kér
dése. Igazában em beri m agatartásunk  minősége is ezen fordul meg. 
Ezért van az, hogy életünk csődhelyzeteinek jelentős része, am ikor vi
selkedésünkben, helytállásunkban, szavainkban és te tteinkben ju tunk 
kudarcba, m élyebben rejlő  bajokat leplez le. Amíg nem  éri m egrázkód
ta tás az em bert, am íg sim a úton halad sorsának kocsija, addig nincs 
semmi baj. Úgy tűnik, a m élyben is rendben van minden. A viharok 
és próbák, olykor azonban m ár az apró zökkenők is — ( s ki tudja, nem 
lesz-e vagy hányszor lesz ilyenben részünk az új évben is) — össze
d ő lh e tn e k  m indent bennünk, összeomlást okozhatnak, ha baj van az 
„alapokkal”, a fundam entum m al.

Valóban igaz, hogy az em ber-kérdés végső soron életünk fundam en
tum ának  a kérdése.

c) B iztos alapot csak „kívülről” kaphat életünk. Am it a Szentírás 
az eredendő bűnről mond (vö. CA II. és XVIII. is), az ebben a tekint 
tetben tulajdonképpen azt jelenti, hogy életünk alapkérdése, ~s a lap já
nak kérdése „belülrő l”, önm agunkból nem  'oldható meg. Ezért szorulunk 
rá m indig ú jra  az evangélium ra. A rra, hogy halljuk  és m eg h a llju k  Jé 
zus igéjét, Isten  szeretetének jó hírét, s hogy erre  egész lényünkkel es 
lé tünkkel ráhagyatkozzunk. Ez „a ráhagyatkozás Jézus igéjére (Weiss, 
i. m. 247. 1.) pedig azt jelenti, hogy nem csak hallom, de meg is hallom 
azt, s engedelm es szívvel reagálok rá. Eközben és így válik az evange-- 
lium  életform áló erővé az em berben. P ro fán  hasonlattal élve: a legiz- 
letesebb és legtáplálóbb ételből sincs semmi hasznunk, ha nem esszu 
meg, vagyis nem  ju t a szervezetünkbe, s nem  szívódik fel a  benne le

M indez nyilván nem  csupán énünk, .személyiségünk mély rétegei 
érintő ügy, de akaratunk , szavaink, cselekedeteink dolga is. Hétk ö z- 

. napi életünk valósága is. Legalábbis azzá kell válnia.
Új év küszöbén úgy kell préd ikálnunk  errő l az igéről, hogy hall- 

gatóink szívében felébredjen az o ltha ta tlan  vágy m egtalálni eletu
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tos alapját. Úgy kell szólnunk, hogy m egértsék, Jézus igéjében, tehát 
Jézusban m agában fö llelhetik  ezt la biztos fundam entum ot. Úgy kell 
m eghirdetnünk az evangélium ot, Jézus szeretetének, m egtartó  ha ta lm á
nak öröm hírét, hogy ne csupán az igehallgatás alkalm ai épüljenek be 
híveink évi program jába állandó létszükségletként, hanem  a m eghallott 
ige m eg tarto tt igévé is váljék  életükben. M ert csak a m eg tarto tt ige 
ta r t meg biztos alapként életben, halálban, az új év m egrázkódtatásai
ban, s az Isten  ítéletének Végső v ih a ráb an  is.

Ittzés Gábor

VÍZKERESZT ÜNNEPE

ÍJn 2,7—11

Vízkereszt ünnepének igéi h irdetik , hogy Isten  dicsősége Jézus 
K risztus á ltal felragyogott e világban, ö  a világ világossága, ki fényébe 
vonja m indazokat, akik világosságához jönnek.

Az igehirdetés kijelö lt alapigéje arró l szól, hogy a  gyülekezet éle
tében m iben lesz felism erhetővé, kézzelfoghatóvá, hogy K risztus v ilá
gosságának fényébe von. „Aki azt m ondja, hogy őbenne van, annak  
m agának is úgy kell élnie, ahogy ő élt.” (1Jn  2,6) Ehhez a m ondathoz 
kapcsolódik a kijelö lt textus.

Az „entolé" jelentése megbízás, parancs, rendelkezés. A gyülekezet 
felé hangzó parancsolat tehát nem csak parancs jellegével kötelez, h a 
nem  megbízás jellegével teljesítendő feladatkén t is elő ttünk áll. Ez a 
parancs, megbízás nem  olyan, am i még sohasem  volt, am it még soha
sem hallo ttak , hanem  régtől fogva ism ert, réges-régi.

A fe lebaráti szeretet parancsa hozzátartozott a mózesi törvény m a
gyarázatához, ahogy azt 3Móz 19,18-ban olvassuk: „Szeresd felebaráto 
dat, m in t m agadat!” Régi abban az értelem ben is, hogy kezdettől fogva 
hozzátartozott a keresztyén tanításhoz az, ahogy Jézus a T ízparancsola
to t összefoglalta 5Móz 6,5 és 3Móz 19,18 idézésével. (Mk 12,30—31.)

Jézus azért m ondja ú jnak  ezt a parancsolatot, m ert az új alapot 
kapott abban a szeretetben, am elyet Benne ism erhettünk  meg. Jn  13,34: 
„Ahogy én szerettelek  titeket, úgy szeressétek ti is egym ást.” János apos
tol így lá tja : „Abban nyilvánul meg az Isten  szeretete irán tunk , hogy 
egyszülött F iá t kü ld te el Isten a világba, hogy éljünk  őáltala. Ez a sze
rete t és nem  az, hogy mi szeretjük  az Istent, hanem  az, hogy ő szere
te tt minikért és elküldte F iá t engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim , 
ha így szerete tt m inket az Isten, akkor mi is tartozunk  azzal, hogy sze
ressük egym ást.” (ÍJn  4.9—11.) Ez a szeretet igaz, valóságos Jézusban, 
és lehet valóságos a gyülekezetben is, ak it a parancs kötelezése és a 
teljesítendő fe ladat m ellett az Isten  szeretete irán ti hála is felebaráti 
szeretetre ösztönöz.

Az a világosság, am elynek a szeretet, a sötétséget oszlató fénye, Is
ten maga, „akiben nincs sem m i sötétség” (ÍJn  1,5), az ő k iny ilatkozta
tása, önm aga m egism ertetése. A világot m egváltó világosság a zsidó 
írástudom ány szám ára elsősorban a  törvény volt (Péld. 6,23), de Izrael 
önragáról is úgy vélte, hogy ő az. ak it Isten  világosságul adott a népek 
szám ára (Ezs 60,1 kk). Jézus azért m ondja önm agáról, hogy ő a világ 
világossága, m ert ő hozza Isten  szeretetének kinyilatkoztatását, bűn
bocsátó kegyelm ét és a halá lt legyőző életet.
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A kit szeretetének fényébe von, azt Istenhez kapcsolja, s az nem 
képviselhet Isten  akara táva l és parancsával ellenkező m agatartást 
A K risztus szeretetének fényét tükröző élet nem  egyszerűen érzelmi 
töltést, hanem  olyan belső átform álódást és ta r tá s t jelent, am elyből jó 
cselekedet következik, s nem  olyan, am i rossz, am i Isten  szeretetét 
megcsúfolja. Aki nem  tud megbocsátó szeretetben élni, még ha azt hi
szi ás, hogy a világosságban van, az a sötétség rab ja  és m ia tta  gyalázzák 
Isten  nevét. Rm 2,1924 a zsidóság példájával íté le tet mond a keresztyén 
nek ham is m agatartása fele tt is: „H a pedig te zsidónak nevezed maga
dat, aki a  törvényre hagyatkozol, és az Istennel dicsekszel, és azzal 
hogy ism ered az  ő a k a r a tá t . . .  és meg vagy győződve arró l is, hogy te' 
vakok vezetője vagy, meg a sötétségben já rók  világossága . . . Aki a tör
vénnyel dicsekszel, a törvény megszegésével gyalázod az  Isten t? Bizony 
m iatta tok  károm olják  az Isten nevét a pogányok között.” Az egyes ke
resztyén em ber, de az egész egyház élete :is vonz vagy taszít aszerint, 
hogy hogyan éli K risztus parancsát, hogyan tükrözi K risztus szeretetét" 
F renkl Róbert ír ja  Keresztyén az egyházon kívül? c. cikkében: „Tudja-e 
az egyház egyetlen évezredes sajátosságát, a feltétel nélküli megbocsátó 
szeretet napi gyakorlattá tenni egy feltételekkel terhes, pragm atikus, 
énközpontú világban, vagy egyházias form ában nyilvánul meg életében 
a korszellem ? Az előbbi esetben szám íthat az értelm iségre és az ifjúság
ra  is, az utóbbi esetben a működés vonzása nélkül, csak a zászlóhoz, a 
szervezethez hagyom ányos okokból hűségesek m aradnak  meg.” (Diakónia 
1984/1 60. 1.)

Sötétségből világosságra, Isten  irán ti engedetlenségből engedelm es
ségre, elbizakodottságból m egtérésre, szeretetlenségből szeretetre hív az 
igehirdetés alap jáu l szolgáló apostoli ige.

Gondolatok az igehirdetéshez:
G yülekezeteinkből általában  hiányzik a tagok közti bensőséges kap

csolat, m in tha nem  lenne, ami igazán összeköti őket. Nagy gyülekeze
tekben alig ism erik egymást. Kis gyülekezetekben meg ta lán  nagyon is 
ism erik  egymást, csak nem  tud ják  egym ást elhordozni.

Az apostol megszólítása, am elyet levelében alkalm az, egy nagyon 
mély bensőséges kapcsolatról beszél, s egy nagyon erős összekötöttségről 
tanúskodik: „Szeretteim !”

A fo rrása  ennek a kapcsolatnak K risztus szeretete és K risztus pa
rancsa: Ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti  is egymást.

Réges-régi parancsolat kötelez a fe lebarát szeretetére. Sokan hallot
ták, sokan kipróbálták, sokan meggyőződhettek arról, hogy jó, de még 
többen elfelejtették. Mózes 3. könyvében találkozunk vele, de az Ószö
vetség későbbi könyvei nem  helyeznek rá  hangsúlyt, nem  idézik.

A törvény aprólékos m agyarázata közben az írá s t ism erők is meg
feledkeztek arró l a feladatról, am it ez a parancsolat Isten gyülekezete 
elé ad. 

Jézus a jkán  a  szeretet parancsolata a törvény összefoglalásaként 
ú jra  megelevenedik, de új alapot is kap Istennek a  K risztusban kinyi
la tkoztato tt szeretete által. János apostol ennek a szeretetnek a teoló
gusa lesz. A gyülekezet szám ára ezt lá tja  a  legfontosabbnak. Erre a 
fo rrásra  épül az ő hite, reménysége, egész élete, kapcsolata is azokkal, 
akiknek h ird e ti ezt az evangélium ot.

Ennek a szeretetnek a fényébe á llítja  igénk a mai keresztyén em
bert is. M inket, ak iket ez az ige megszólít.
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A  szeretet parancsa a K risztusban kapott szeretet erejével:
Ma is kötelez. É rtünk  hangzó parancs. N ekünk van szükségünk arra, 

hogy em bertársa inkért tud junk  élni. Ez ad helyes ta rta lm a t az é le tünk
nek. Aki ezt az érzést (elveszti, az feleslegesnek érzi m agát, m agára m a
rad, céltalanná lesz az élete, s ennek súlya a la tt összeroppan.

Ma is feladat. Szüksége van rá  em bertársainknak. K örülöttünk m eg
szám lálhatatlanul sok a segítségre, m egértésre, jó szóra szoruló ember. 
Még többen vannak, akiknek ugyanúgy szükségük van az Isten  szere- 
te tét ism erő h itre  és a benne kapo tt rem énységre, m in t nekünk.

Ma is hálára indít. Isten  irán ti köszönetünk, szeretetünk m egm u
ta tásának  lehetősége az a m agatartás, am ely m agátó l értődően cselekszi 
ü jót, azt, am iben em bertársa inak  szolgálhat.

Ma is sötétségből világosságra hív. Az Isten t nem  ism erő tu d a tlan 
ságból Isten  k iny ilatkozta tásának  ism eretére. Az Isten  ellen lázadó m a
gatartásból, gyűlöletből Isten  szeretetét megbecsülő, öröm m el fogadó 
m agatartásra. Nem v á rh a tju k  em bertársainktól, a rán k  bízott család
tagoktól sem, hogy örü ljenek  Isten  szeretetének és b ízzanak benne, ha 
nem  ism erik, vagy e lfordultak  tőle.

Ma is, elbizakodottságunkból m egtérésre hív. Az elvakult em ber is 
lehet abban a ham is bizonyosságban, hogy m agatartása  helyes, jó úton 
halad, pedig sötétségben já r  és sötétséget áraszt. Az elbizakodottság el
vakulttá  tesz és alkalm atlanná az em bertársaink  szeretetére. Az em beri 
élet m inden vonatkozásában így ván ez. A hitbeli, vallásos elbizakodott
ság is rombol, s m ia tta  Isten  nevét károm olják. A m egtérés bűnism e
re tre  és elbizakodottságból Isten  kegyelmes szeretetében bízó h itre  vezet.

Isten  dicsősége akkor lesz felism erhető gyülekezetén, ha szereteté
nek ere je  köti össze a tagokat, s azok élik K risztus parancsá t: „Ahogy 
én szerettelek  titeket, úgy szeressétek ti is egym ást.”

Szolgálatunk s egész egyházunk nagy kérdése, hogy tu d ju k  m indezt 
m indennapi gyakorla ttá tenni?

Magyar László

HETVENED VASÁRNAP
Ézs 1,12—17

Exegézis és m editáció

Ézsaiás p róféta „m űködésének” idejét (740—701) az alábbi tö rténel
mi dátum okkal körvonalazhatjuk: 734—733: Szirefraim i háború ; 722: az 
északi ország, Izrael asszíriai fogságbavitele; és 701: Szanhérib h ad já ra ta  
Júda ellen. — P rófétai elhívása (6,lkk) és egész szolgálata a déli o r
szágrészhez, Júdához, ill. Jeruzsálem hez köti. — A főváros életével, az 
„udvari körökkel” tájékozott. Nemcsak a „papi tudom ányokkal”, de 
a „jogi” visszásságokkal és „politikai” cselszövésekkel is ismerős. — 
A neki tu la jdon íto tt írások (1—39. fejezet) első része, prófétai szolgála
tának m integy az összefoglalása. Az 1,1—9-ig terjedő szakasz a szövet
ségi hűségét megszegő nép  bűnét és a szent Isten  íté le tét ír ja  le; 1,10— 
17: a képm utató istentisztelet helyett igazi töredelm et — m egszentelő- 
dést vár az Isten ; és a harm ad ik  nagyobb szakasz 1,18—31-ig: ígéret 
arról, hogy az ítéletből „jó’’ szárm azik  — Isten  m aga tisz títja  meg és 
szenteli meg népét.
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Textusunk tehá t a 10. verssel kezdődő szakaszból való, s a 10—li  
versek azért fontosak a megértéshez, m ert egyrészt p rófétai módon u ta l
nak „Jahve tó rá já ra ”, m ásrészt a m egszólításban: „Sodorna vezetői, Go- 
m ora népe” — az ítélet komolyságát, a p rófétai ige jelentőségét lá th a t
juk. A 11. vers pedig m ár m egszólaltatja azt a kem ény, „m egbotránkoz- 
ta tónak  tűnő” kritiká t, am i aztán a 12. verstől folytatódik a 15-ig. Va
lam i baj van az áldozattal, az im ádsággal és az ünneplésekkel — szóval 
Izrael kultuszi életével. — A baj okát a személyes és szociális bűnök 
burjánzásában  lá tja  a próféta. — A m egoldást pedig (10—17. v.) az 
igazi „m egtérésben”, a bűnbánatban  való m egtisztulásban és a m inden
napi élet — a  személyes és a közélet — tényleges m egtisztításában h ir
deti meg Ézsaiás. A m egtérésből fakadó „igaz isten tiszte le t” a m egma
radás és az élet jövőbeli egyetlen, lehetséges ú tja!

MOSÓDJATOK TISZTÁRA — TANULJATOK JÓ T TENNI

1. Isten tiszte le ti szolgálatunk igazi értelme.
a) K öztudott, hogy egyházunkban — különösen az utóbbi évtizedek

ben — az istentisztelet központi helyet foglalt el szolgálataink terén. 
S ezt nem  egyszerűen a kor „nehézségének” éreztük — (a korábbi „egye
sületi fo rm ák”, összejövetelek m egszűnése például) —, hanem  lutheri 
módon, h itvallásaink  szellem ében még tu lajdonképpen ö rü ltünk  is neki, 
hogy végre az Isten  kényszerít rá  m inket, hogy „vallásos bűvészm utat
vány helyett” az igével, és csakis az igével táp lá ljuk  híveinket. — Nos 
ezek u tán  az évtizedek u tán  — m ondja szent igénk — most itt  van an 
nak  az ideje, hogy k ritik a  alá vegyük — vagy pon tosabban : Isten  ítélete 
alá engedjük — isten tiszte le tre alapuló keresztyén, egyházi életünket. 
M ert hogy vannak  problém áink — m agyarán m ulasztásaink és bű
neink —, az nyilvánvaló. A m inek most csak egyetlen, de átfogó össze
függésére u talok: azokra a „hiányosságokra”, am ik a m agunkra vállalt 
„négydimenziós diakóniai elkötelezettségünkben” (egyéni, gyülekezeti, 
intézm ényes és társadalm i diakónia) m utatkoznak meg.

b) A m iko r a m i á ldozatunk a fontos. — M ondjuk, hogy gyüleke
zeti életünk központja az istentisztelet — m agyarán, aki evangélikus az 
„term észetesen” részt vesz az istentiszteleten, és él az úrvacsorával. 
A valóság pedig az, hogy „aki fizet, az evangélikus”, még akkor is, ha 
az istentiszteleti é letünktől m ár régen elidegenedett. De az istentiszte
le tre  járóknál is megfigyelhető az egyéni áldozat „értékem elő szerepe”. 
Bizonyos szem pontból érthető  is ez a dolog, hiszen épületeink rendben- 
ta rtása  komoly „anyagi áldozatot” je len t m inden gyülekezetben és itt 
szükség van m inden forin tra . — B ár itt azért az „áldozat” valódiságát 
meg is kérdőjélezhetnénk,-.ha a rra  gondolunk, hogy hol vagyunk a ki
sebb egyházi közösségek áldozatvállalásától, am ikor még jövedelm ünk 
egy százalékát sem „áldozzuk" egyházi célokra?! — Az evangélikus is
ten tisz telet igazi értelm e, hogy K risztus áldozatát állítsa a középpontba: 
az az evangélikus, aki ezt az áldozatot, és az érte  k ínált bűnbocsánatot 
és örök életet h itte l elfogadja. — No és mi a helye akkor a gyülekezet 
áldozatának — a választ m indegyikünk tu d ja : a hála „áldozata” lehet 
az csupán! Csakhogy ezt a választ nem  szavakkal kell ám  m egadnunk. 
— H iába frissen meszelt a tem plom  és ragyogóan renovált a paróchia — 
a hitetlenséget, erkölcstelenséget „letakaró  forin tok” „foltok”, az élő kö
vekből épült anyaszentegyház falán!

c) A m ikor a „számok” lesznek fontosak. — Azt m inden gyülekezeti
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tag tudja, hogy a „nagy szám ok”, a „nagy m egm ozdulások” a gyüleke
zetben vonzóak. Aztán a „nagy ünnepeknek” ezeket a statisztikai 
ada ta it ki is használjuk: m agunk és egym ás m egnyugtatására. Még 
anyagiról ta lán  csák-csak, de „lelki csőd szélére kerü lt” presbitérium ról, 
lelkészről, vagy akár egy egész gyülekezetről „jelen tést” még nem igen 
kü ldtünk „felfelé”. M ár most ha a „felfelén” egyházi felsőbbségünket 
é rtjü k  — akkor az is baj. hogy gyülekezeteink lelki helyzetéről nem 
inform áljuk  őket m egfelelően; de ha szent igénk alap ján  a ,,felfelé”-n 
az Egyház U rát értjük , az a még nagyobb baj, hogy Isten  elé nem  m eg
alázkodni, m egtérni jövünk össze, hanem  dicsekedni! Az ilyen gyüleke
zetnek pedig nincs jövője! A „m egalom ániából” a „m inőség” felé orien
tálódni — ez a jövő egyházának a kontúrja . M ert evangélium i h itünk 
szerint, csak az Isten előtti „őszinteségre képes”  -  s éppen ezért „ön
tisztu lásra” képes gyülekezet, am elyik egyedül kegyelem ből él —, kap 
„zöld u ta t” arra , hogy egyháznak nevezhesse m agát a XX. század végén.

d) A m ikor a „privát kegyesség” lesz a fontos. — Éppen az isten- 
tisztelet köré koncentrálódott gyülekezeti életünk  vetette fel ú jra  meg 
ú jra  a  személyes h it és meggyőződés szükségességét. — Az evangélizáció, 
vagyis az „ébresztő igehirdetés” fontos vita nélkül áll és él egyházunk
ban. Bár a vágy és a tu d a t még nem  hoz ébredést, de a (felelősséget 
m indegyikünk érzi azért, hogy istentiszteleti alkalm ainknak  elsősorban 
„hitébresztőknek” kell lenniök. — Ámde ezzel a felelősségtudattal p ár
huzam osan nem  nőtt gyülekezeteink „kegyességének” kiépítése a „szo
ciális-közösségi erkölcsünk” igazi m egújulásának irányába. Nem m intha 
nem  beszéltünk volna errő l — sőt ném elyek szerint „tú l sokat is” —, 
bár én ezt nem  hiszem. De az tény, hogy szociális felelősségünk „érzé
kenysége” a valóságban ritkán  érte  utol h itünk  ta rta lm á t és az arró l 
való korszerű egyházi m ondanivalónkat. — A „vér tapad  a kezetekhez” 
ítélete, valóban a „hivő kegyességünket” kérdőjelezi meg. M ert ahol a 
szeretetvendégségek „áldott a lka lm aira” özönlenek a h íveink — fiatalok 
és idősebbek is — de az öngyilkosokkal, iszákosokkal, a betegekkel, a 
d iakóniai m unkások u tánpótlásával senki, vagy csak elenyésző kevesen 
törődnek: ott baj van! Sohasem hallo ttuk  U runk szavát: jó a só, de ha 
megízetlenül, m ire való?!

2. A gyülekezet életének igazi értelme.
a) „Tanuljatok jó t tenn i.” — A hit gyüm ölcseként, a jándékba k a

pott „megszentelt élete t” a hívek közösségében „ tanuln i ke ll” — azért, 
hogy azután  azt a hétköznapi élet nehezebb körülm ényei között is meg 
tud juk  valósítani. — Vagyis szervezetten, tudatosan tan ítan i kell a h í
veket a jó cselekvésére — éspedig úgy, hogy a gyerm ektől az aggastyá
nig „ fe lada tta l” kell a híveinket megbízni — m indig lehetőleg konkrét 
feladattal.

b) „Törekedjetek igazságra.” — A hivő em ber nem  jogász, nem  is 
„bíró”, hanem  testvér — de az igazságtalanságra érzékeny kell, hogy le
gyen. És ezt a gyülekezetben kell tanu ln ia! Nagy felelősségünk van 
azért abban, hogy a gyülekezetben m ire  neveljük  egym ást?! A „meg nem 
feddett” igazságtalanság rombol, fertőz!

c) „Térítsétek jó útra az erőszakoskodót.” — A hivő em ber szük
ségszerűen nem  semleges; nem  lehet az, am ikor U rától m ást tanu lt! 
És azt kell tanu lnunk  egym ástól is. A tem plom ba egym ás m elle tt ülők 
— aztán „m indenki megy a m aga do lgára” gyülekezete képtelenség! 
M egengedhetetlen! A fe lebarát felelős hordozása — im ádságban és tény-
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leges segítségben —, „beleavatkozás”, „részvétel” — ez a keresztyén, az 
evangélikus életstílus!

d) „V édjetek meg az árvák jo g á t . . . ” — Szóval a gyengébb, a ki
szolgáltatottabb mellé álljunk  oda. Legyünk szószólója, ügyvédje, ba
rátja , tám asza. Igen, ez néha harcot je len t — értetlen , erőszakoskodó 
em berekkel —, ez term észetes. De há t soha, senki se m ondta — vagy 
ha m ondta, ham is békességet prédikált! —, hogy a „K risztus-követés” 
gondtalan, „gum írozott ú ton’.’ folyik.

Még csak egy kérdés: h á t e rre  való a gyülekezet élete? Úgy is 
m ondhatná valaki, hogy csak erre? Hol m arad az „üdv-intézm ény jelle
ge” ? — A  m eg feszítte te tt és fe ltám adott Jézus Krisztusról szóló evan
gélium  által hitre vezetett, hozzátért népe számára egy feladat van eb
ben a világban: a h itü n k  gyüm ölcseivel szolgálni! M ert csak |ez az ú t 
vezet üdvösségre: „éheztem  és ennem  a d ta to k . . .  !”

Csizmazia Sándor

VÍZKERESZT UTÁN 1. VASÁRNAP
Ef 5,11—14

Az Efézusi levél P ál apostolnak az egyik leggazdagabb tartalm ú 
levele. Tém ájánál fo g v a , többen az „egyház könyvé”-nek  nevezik. Két 
fő részre tagozódik. Az elsőben (1,3—3,21) arró l a csodálatos isteni te rv 
ről szól, am elyet K risztusban valósított meg az Isten, am ikor az ő Fiát 
halálra adta, és ezzel a „két nem zetséget eggyé te tte”, egy közösséggé 
terem tette az anyaszentegyházban, m elynek feje a Krisztus. A második 
részben (4,1—6,20) a rra  figyelm ezteti az apostol az egyház közösségébe 
elhívott keresztyéneket, hogy ehhez az elhíváshoz m éltóan éljenek, 
egyetértésben, m int a világosság gyermekei, úgy a gyülekezeti, m in t a 
családi és „ társadalm i” keretek  között, Isten  fegyverzetével harcolva a 
bűn és kísértés ellen.

T extusunk a m ásodik főrészből való, ott is abból a kisebb szakasz
ból, ahol a pogány m últból, illetve környezetből kísértő bűnök elleni h a
tározott fellépésre in t az ige, am ikor azt m ondja: „Ne vegyetek részt 
ezekben” (7. v.), hanem  inkább „leplezzétek le ezeket” (5,11. v.). Ezeket 
a bűnöket: paráznaság, tisztátalanság, nyerészkedés, bálványim ádás stb. 
a „sötétség term éketlen  cselekedetei”-nek nevezi az ige. Ezekkel kapcso
latban határozott u tasítást ad a gyülekezet tag ja inak : derítsétek  fel, lep
lezzétek le, hozzátok nyilvánosságra, és így szüntessétek meg m agatok 
között ezeket a bűnöket.

Textusunk utolsó részében, a 14. versben egy idézetet hoz az apos
tol. Dibelius szerin t ez egy ism ert keresztelési ének, am elyben a ke- 
resztség a jándékát fogalm azta meg az ism eretlen szerző, am ikor az 
álomból való ébredést, a halálból való feltám adást, m in t Isten  kegyel
mes cselekedetének a következm ényét m u ta tja  be ezekben a sorokban.

Gondolatok a tex tu s fö lö tt
Az 5. részben, a tex tusunkat megelőző versekben felsorolt bűnök 

ma is kísértenek. Új köntösben jelentkeznek, de lényegüket tek in tve a 
sötétség cselekedetei. A m egtévesztő az, hogy a „term észetesség” palást
jában lépnek elénk, m int például a szexualitás bűnei. Cselekvői az em 
ber szabadságára hivatkoznak, am ely a la tt term észetesen szabadosságot
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kell értenünk. Ezen a téren a „szabadság” annyi, m int házasságtörés, 
vagyis ki- és besétálás egyik házasságból a m ásikba. Ez persze m agával 
hozza a válást, ez pedig m aga u tán  vonja a lakásproblém át, de legfő
képpen az ilyen kapcsolatokból szárm azó gyerm ekek lelki sérülését, am i 

,, ilyen széttö rt családokból kikerülő  fiataloknál nagyon sok 
 öröklődik. M indez k ih a t a továbbiakban az iskolára, a 

későbbi m unkahelyre, illetve a  m unkaerkölcsre, m ajd  együttesen a tá r 
sadalom ra. Ugyanezt az anyagiassággal kapcsolatban is elm ondhatjuk, 
m inden velejáró jával együtt. Ezeknek és az itt  fel nem  sorolt bűnöknek 
a következm ényei nem  m aradnak  meg szűk körben, hanem  tovább h a t
nak, világm éretűvé lesznek, és így az egész em beriség létét fenyeget
hetik.

A világosság fiainak, a Világ Világossága, K risztus á lta l megvilágo- 
síto ttaknak  határozottan  fel kell lépniük a sötétség cselekedeteivel szem
ben. Ez, term észetesen nem  a m ások szennyesének a k iteregetését jelenti, 
de még kevésbé azt, hogy em bereket, akik ezeket a bűnöket elkövetik, 
pellengére állítsunk, m egszégyenítsünk. Nem az em bert kell lelepleznünk, 
hanem  a bűnt felism ernünk és nevén neveznünk. Még közelebbről azt je 
lenti ez, hogy a bűn rontó valóságát tudatosítjuk . Sokan ugyanis meg 
vannak győződve arról, hogy azok a bűnök, am it elkövetnek, nem  is bű 
nök. Term észetes cselekedetek. A Kék Fény adásában nem egyszer döb
benten tapasztaljuk , hogy a legkülönfélébb és a legveszélyesebb bűnök 
elkövetői nem  érzik felelősségüket, nem érzik elkövetett bűnük  súlyát. 
Szenvtelenül tudnak  beszélni a legsúlyosabb bűncselekm ényekről, így az 
élet ellen elkövetett bűnökről. Meghökkentő, de ugyanezt a szenvtelensé- 
get tapasz ta ljak  azoknál is, akik  a háborúval való fenyegetőzés szavaival 
játszadoznak. A mi feladatunk  az, hogy a vétket felism erjük, a bűnt 
bűnnek nevezzük és a szabadulás ú tjá t  m egm utassuk. Ezzel is szolgálatot 
végzünk egyházunknak, felebarátainknak , társadalm unknak , sőt az egész 
em beriségnek. Ezt term észetesen nem  a bűntelen  em ber önhittségével, 
hanem  a látó felelősségével kell végeznünk. Súlyos felelőtlenség lenne 
részünkről, akik  kezünkbe kap tuk  a lám pát, ha nem  v illan tjuk  fel a 
sötétségben botorkálónak ott, ahol tudjuk, hogy mély szakadék tátong, 
és a következő percben belezuhanhat em bertársunk.

K risztus világosságának hordozóivá kell lennünk. Sötét éjszakában 
közlekedőknek nélkülözhetetlen a reflek tor fénye, am ely m egvilágítja 
az éles kanyarokat, a veszélyes helyzeteket, így tél idején a felfagyáso
kat, a síkos utat. Term észetesen h iába záporozik a reflek tor fénye, ha 
a vezető elszunnyad a volán mögött. Maga is és u tasai is a  halálba ro
hannak. A bűn elringatja , e la lta tja  az em bert. A nnak a nap is h iába 
ragyog, aki alszik. Aki a bűn álm ában, halálos szendergésben van, a n 
nak K risztus h iába jö tt a világba, h iába áldozta fel önm agát a keresztfa 
o ltárán, h iába győzött bűn és halál fele tt húsvét hajnalán , az sem m it 
sem lát, sem m it sem tapasztal ebből. Ezért figyelm eztet az ige: „Ébredj 
fel, aki alszol.” Ez az álom  nagyon veszélyes, ez az álom  halálos, ezért 
„tám adj fel a halálból, és felragyog neked a K risztus”.

Gondolatok az igehirdetéshez
A V ízkereszt és az u tána  következő vasárnapok Isten  dicsőségének 

a v ilágban való felragyogását h ird e tik  meg. Isten  dicsősége, fénye, ra 
gyogása, szentsége és tisztasága az ő egyszülött Fiában, K risztusban je 
lent meg. Ő a világ világossága, aki m egjelenésével leleplezte a hata lm át 
féltő, az alattom os Heródest, az önigazságukban tetszelgő farizeusokat,
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és a h irte len  haragú, bosszúért kiáltó tan ítványokat is. De ugyanakkor 
rám u ta to tt az irgalm as Istenre, ak inek  a dicsősége szeretetében ragyog 
körü lö ttünk  o tt a kereszten. Isten  dicsősége K risztusban ma is itt  ra
gyog ebben a világban. K risztus szentsége és tisztasága, szeretetének 
a fénye és lényének a ragyogása m a is valóság, csak ezt  
sen érzékelik. 

1. Isten  ezért hív bennünket a bűn álm ából való ébredésre igéje ál
tal. A bűn a Szentírás szerin t olyan állapot, am elyben az embernek 
mi tö rtén ik  körülötte, nem  veszi észre a közeledő veszélyt, úgy a bűn
be m erü lt em ber sem tu d ja  felm érni a bűn következm ényeit, az ítélet 
realitását. Az ilyen em ber álom világban él. Azt gondolja csak valóság
nak, am it érzékszervein keresztül felfog és elhom ályosított értelm e meg 
tud  ragadni. M inden m ást tagadással u tasít el. Ebből az állapotból hív 
ki az Isten, ébreszt fel szeretettel, m in t a  rosszat álmodó gyerm ekét az 
édesanya. Isten  ezért ébresztget bennünket igéjével, m ert a bűn alvása 
veszélyes állapot. A Szentírás a halá l állapo tának  nevezi. Ezért is ol
vassuk az Igében: „tám adj fel a halálbó l”, szabadulj meg az Istentől 
való elszakadottság kóros állapotából.

2. A bűn álm ából felébred t em ber m ár érzékeli az őt körülvevő 
valóságot. Isten  szeretetének a fényében észleli azt a rosszat, am i meg
ron to tta  életét, de lá tja  azt a  jó t is, am it K risztus m unkált benne és 
körülötte. Tud teh á t különbséget tenn i a jó és a rossz között. Látja 
Isten  szeretetét, ezért hála  ébred szívében, de lá tja  Isten  m unkáját ve
szélyeztető gonoszt is, ezért keresi és elfogadja a  szabadulás lehetőségét.

3. A bűn rabságából m egszabadult em ber m ásokat is Isten  világos
ságára igyekszik vezetni. Felelősséget érez em bertársaiért. Különbséget 
tesz a bűn és a bűnözés között. Azt a bűnlátást, am elyre K risztus elve
zette, a rra  használja  fel, hogy m ásokat is k im entsen abból a  veszedel
mes állapotból, am elybe a  bűn tu d ja  taszítan i az em bert és világot. 
Azzal végez szolgálatot a körülötte élők szám ára, hogy fe ltá rja  a bűn 
valóságát. K risztus világosságát, az Istennek  ra jta  felragyogó fényét 
odairány ítja  az em beri életeket m egrontó gonoszra, m ert tudja, hogy a 
bűn h alá la  az, ha feltárják . Ahogyan az éjszaka sűrű  ködjét a nap fénye, 
ragyogása feloszlatja, vagy ahogyan az éjszakai síkosságot a nap fénye 
és melege felolvasztja, ugyanígy az Istennek  az á lta lunk  tükröződő és 
ra jtu n k  felragyogó világossága nyilvánvalóvá teszi a bűn t és egyben 
bűnbocsátó szeretetével m eg is szünteti. Isten  fennsége, nagysága, dicső
sége éppen abban van, hogy bűnbocsátó irgalm ával elveszi bűneinket 
és azokról többé nem  em lékezik meg.

R a jtunk  a k a r ja  Isten  felragyogtatn i dicsőségét ebben a világban. 
Központi égitestünk, a Nap szórja, pazaro lja sugara it a világűrben. Ami
kor ezek a sugarak elérnek egy bolygót, vagy egy holdat, am elynek nincs 
önm agukban való fénye, azokon felragyognak, visszaverődnek. Isten is 
így szórja, pazaro lja szeretetének, dicsőségének a sugara it ebben a vi
lágban. Ha em berek kiteszik m agukat ennek a fénynek és nem  rejtőznek 
el a  bűn sötétségében, akkor ra jtu k  is tükröződik ez a fény. Az embe
riségnek a mi korunkban  különösen is nagy szüksége van a Krisztus 
világosságára, am ely leleplezi a bűnt, m egm utatja  azt a gonoszságot, azt 
a sötétséget, am ely fenyegeti földi és örök életünket. Ne fé ljünk  há t rá
m utatn i azokra a veszedelmes bűnökre, am elyek létünket, üdvösségün
ket fenyegetik. Isten  az élőkön ak a rja  ragyogtatni dicsőségét és nem 
a holtakon. Isten  az élete t ak a rja  m unkálni m ind földi síkon, mind az 
örökkévalóság vonatkozásában, ra jtu n k  is és á lta lunk  is.

P in tér János
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VÍZKERESZT UTÁN 2. VASÁRNAP
Zsid 13,20—21

A szöveghez
Textusunk két verse a  levél végén im ára való fölszólítás és egy. 

figyelm eztetés között áll, m ely az intő szóra utal.
N iebergall szerin t nem  lehet kétséges, hogy alapigénk az egyik leg

régebbi kollekta im ádság szövegét tartalm azza. Ennek a kollektának k ü 
lönlegessége pedig az, hogy a kérést egy h itvallássá le tt üdvkijelentéssel 
kapcsolja össze. A h itvallásnak  és a  kérésnek ezen összekapcsolódása 
határozza meg tex tusunkat.

S tra thm ann  rám u ta t kom m entárjában , hogy a szerzőt m eghatározza 
a hívők további lelki fejlődéséért való aggódása. Szeretné fölfedezni a 
hívők életében a jót, m iközben Isten  a k a ra tá t te ljesítik . R em ényét azon
ban nem  em beri fáradozásokba veti, hanem  Istennek az em berben vég
zett m unkájába. Egyedül Istennek erre  a Jézus K risztusban  m egm utat
kozó cselekvésére lehet építeni, hiszen Isten  K risztusban m u ta tta  meg, 
hogy Ő a békesség Istene. Isten  békessége nem  Isten önm agában vett 
lényegének a leírása, hanem  Jézusban esem énnyé le tt k ijelentése annak, 
hogy Ő velünk van. „A békesség ezért egyszerre Isten  lényege és a já n 
déka” (O. Michel). Ez pedig abban az esem ényben m utatkozik  meg, 
melyben Jézust kihozta a halálból az örök szövetség vére által.

A zsidó levélnek ez az egyetlen helye, ahol Jézus fö ltám adásáról ír 
a szerző, mégpedig úgy, m in t a  nagy pásztor felem eltetésének fe lté te
léről. A szerző „egy nyilvánvalóan ünnepélyes, h itvallásszerű  m egfogal
m azással” (O. Michel) Jézus feltám adását á llítja  előtérbe. Az anagein 
ige szerepel itt  a  feltám adás jelölésére. Ezt az igét Jézus feltám adására 
nem igen használja  m áshol az újszövetség. Mégis, ahogyan S tra thm ann  
rám utato tt, ebben az átfogó kifejezésben az egész levél fő gondolata 
tükröződik.

Ézs. 63,11 Mózest ábrázo lja  pásztorként, aki nyájáva l együtt m eg
m enekül a  Vörös tengeren való átkeléskor. Igénkben ennél a szabadulás
nál sokkal többről van szó. Isten  a nagy pásztort a dicsőségbe vezette 
a nyáj élén, m ely rábízato tt. M ert b á r  a pásztor pusztu lását szükség
szerűen követnie kell a nyáj pusztulásának, mégis m ivel Isten  kivezette 
Jézust a  halálból, ezért m egm enekülhetett a  nyáj is. Mivel ezt Isten 
m egtette, ezért — ahogyan a levél szerzője közbenjáró im ádságában rá 
m utat rem énységünk a lap já ra  — Isten be is fejezi m egkezdett m űvét 
életünkben. Előre tek in the tünk  tehá t és akkor m ár a közbenjáró im a 
dicséretté form álódik.

A z igehirdetéshez
„Ne hidd, hogy úgy nyered el a békét, ha egyre jobban bízol ön

m agadban, becsületes életedben, jóleső rem énységedben. Ez a nyugalom  
a legveszélyesebb illúzió lenne, m ert végül ú g y 1 éreznéd, hogy nincs 
szükséged az O rra  és egyedül m aradnál, szörnyen egyedül és védtelenül 
nélküle” (M. Quoist). A sorok író ja két dologra m u ta t rá. Az egyik az, 
hogy m inden em ber vágyik a békére, békességre. A m ásik azonban az, 
hogy az ^ember a m aga erejéből ezt nem  tu d ja  elérni, m egvalósítani. 
Nem h iába kérdezi G ollw itzer: „mi is az a lap ja azoknak az ígéreteknek, 
hogy még valam i jó következhet az em ber életében? Hiszen igénk is
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egy olyan kérést szólaltat meg, m elyet a levél szerzője olvasóiért mond: 
legyenek készségesek m inden jóra. Mi adha tná szám ára a rem ényt egyl 
általán , hogy kérése m ajd  m eghallgatásra ta lá l?  A levél író ja  nem  csu
pán egy személyt, hanem  egy tö rténést lá t m aga előtt, am ikor rem ény
séggel fogalm azza meg so rait”.

A  történés leírása közben hitvallássá form álódnak szavai.
Hiszen a kérésben m ár egy túllépés van önm aga gyengeségein, ön

m aga bűvös körén. A bban, hogy kim ondja azt, hogy van valaki, akit 
kérhetünk , hogy képessé tegyen a  jó teljesítésére, benne van  m ár az, 
hogy tudom , életem et rea listán  kell megélnem. Nem lehetnek illúzióim 
abban, hogy m ajd  a m agam  hitéből, erejéből alkalm assá tehetlek  titeket 
a jó teljesítésére, de a r ra  sem lehet szám ítani, hogy ti m agatok saját 
jó  belátásotok a lap ján  cselekszitek a jót. A levél író ja  egy (fix pontba 
kapaszkodik. Az egyetlen realitás, am elybe rem énységünket vethetjük 
az, hogy a békesség Istene az örök szövetség vére által k ihozta a halál
ból a juhok nagy pásztorát, Jézus K risztust. Aki a r ra  a  helyre lépett, 
ahol többé ipár sem m i jó nem  látható, az örök m agánynak a területére. 
A pásztornak azonban nincs egyéni sorsa. Ami vele történik , m eghatá
rozza a rábízottak  életét is. A hely, ahol jelen  van, a  nyugalom  helyévé 
válik  a  ráb ízo ttak  szám ára. Je len léte  ad ta  békesség ez. Nem érzelmi 
fogalom, de nem  is egy olyan szó, m elyet érte lm ünkkel m egfogalmaz
hatnánk. Isten cselekedete az a békesség, mellyel felénk fordult. Nem 
tud juk  a m agunk erejéből elérni ezt a békét. Reményik Sándor így fo
galm azott:

„ . . .  a  szív,
Amíg ver, m indörökké nyugtalan.
De m indörökké nyugtalanul,
Istentől m égis békessége van.
N yugalm a nincs, de békessége van,
Békesség Istentől.”
Ebben a békességben Isten  élettel ajándékoz meg m inket. Gollw itzer 

szavaival élve: „Jézus vére és halála  le tt az a fal, m ely a nyáj és a  
pusztulás között áll.”

Eszünkbe ju th a tn ak  Vas István sorai:
„Te a Pásztor és Te vagy a Bárány,
Te vezess m ajd halálom  óráján,
Szó és Tett és M ennyország!
Te békéje m inden tértnek,
Add, hogy vissza-visszatérjek,
M indörökké Tehozzád.”
Aki lá tja  valóban a békétlenség szakadékét és a legnagyobb szak a

dékot: a halálét, annak  „szorongattatottságában csak egyre van ideje: 
a fénybe nézni” (Gollwitzer). A kkor pedig a hitvallás kérő im ává for
m álódik. Mely közbenjáró im a m ásokért, de m agunkért is. L uther Kis 
kátéjában  a M iatyánk harm adik  kérésének m agyarázatakor ír ja : „Isten 
jó és kegyelmes ak a ra ta  meglesz im ádságunk nélkül is, mégis azt kér
jük  ebben az im ádságban, hogy bennünk is meglegyen.” M ert az ima 
éppen abból a bizonyosságból él, m elyet hitvallásszerűen megfogalm a
zott a levél író ja : Isten m a az, aki cselekvésünket m eghatározza, irá 
nyítja, hiszen a nagy pásztor Jézus m indig elő ttünk és velünk van . Is
tennek ezt a kegyelm ét kell elfogadnunk és ak a ra tá t figyelem be véve 
engedelm eskednünk neki a jó cselekvésében. A békesség, a jó, a szeretet, 
melyek az em ber életében elcsépelt fogalm akká válnak sokszor, Is tennek
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örök sa já tja i. Ezért kéri a levél írója, hogy bennünk is meglegyenek. 
Hiszen valahogyan úgy vagyunk, m in t az, aki érzi, hogy 

„az igazság oly egyszerű 
m in t hegyre vivő lábnyom.
De nem  követi senki, m ert
behord ja a szél, veri a nap,
s m ert biztosabb a haladás
sárban, hom okban, a lapályon" (Váci Mihály).
Egyedül és védtelenül haladunk valóban sokszor ilyen lapályos ré 

szeken. H iába tud juk , hogy ezek az ú tja in k  nem  vezetnek fölfelé, ta lán  
még előre sem, mégis m egm aradunk azokon. A nnak kérése, hogy Isten 
képessé tegyen m inket m inden jóra, azt jelenti, hogy im ánkban  azt 
kérjük : Isten tegyen képessé m inket a rra , hogy éljünk  abból a jóból, 
am it te tt és tesz velünk. Hegyre vezető u tunk  közben hívni tud junk  
m ásokat is. A kik ta lán  neki sem vágnának, vagy elkeseredve visszafor
dulnának. E lkedvetlenedett tá rsa inknak  is tu d ju k  k iá ltan i: van rem ény, 
érdem es elindulni. Van értelm e az ú tnak , van értelm e az életnek. Cse
lekedeteinkkel is errő l tegyünk bizonyságot. A hegyre vivő ú t válasz
tása nagyon nehéz. Az em ber sokszor szól vagy tesz valam it, de csak 
azért, m ert úgy érzi, így illik tennie, de nem  érzi azt, hogy így is kell 
tenni. Különbség ez. Egy külső szokásrendszer hatásá ra  tenn i azt, am it 
mások jónak ta rtan ak , vagy valam i m ásért. Ú jra  em lékezzünk Quoist 
szavaira: a belső béke, m elyet önm agában bízva é r  el az em ber, veszé
lyes illúzió. De veszélyes illúzió az is, ha az em ber a békességet úgy 
éri el, hogy gondolatait elnyom va próbál betagolódni a jó t cselekvők 
sorába. Lázadássá, önm egvetéssé vá lha t élete az így gondolkodónak. 
Im ádkoznunk kell Istenhez, hogy Ő terem tse meg bennünk a jót. Hiszen 
az Ö ak a ra tá t te ljesítve a tőle kapo tt kegyelem re válaszul, akkor őszinte 
szívvel tudunk  im ádkozni és tenn i a m ásikért. M eghallva a pásztor 
hangját válaszolunk rá.

E kkor pedig kérésünk dicséretté vá ltozik
Hiszen a h itvallásban  kim ondott felism erés, az im a kérő szava, mely 

Isten irán ti szeretetünkből szólalhat meg, m ely válasz egy előlegezett 
isteni szeretetre, nem  is végződhet m ásként, m in t dicsérettel. N iebergall 
rám u ta t arra , hogy igénk nem csak azt érte ti meg velünk, hogy m ilyen 
szorosan összefügg a kérés és a d icséret az im ádságban, hanem  azt is, 
hogy im ádásunk lehet az egyetlen válasz Isten  szavára. M ár a hitvallás 
szavainak kim ondása, de az im ádság is tek in te tünket a r ra  az Istenre 
fordítja, aki a békesség Istene. Az évszázadok során ú jra  és ú jra  hangzó 
dicséretet a levél szerzőjével, együtt m inden kor em bere kim ondja.

S ík Sándor is ezt teszi Te Deum c. hálaadó versében:
„Téged Isten dicsérlek és há lá t adok m in d e n é r t. . . Hogy tegnap azt 

m ondhattam : úgy legyen! és m a is k iá lthatom : úgy legyen /  és holnap 
és ho lnapután  és azu tán  is /  akarom  énekelni: úgy legyen! — H ála le 
gyen, Uram ! H ála legyen!”

Nagy László
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VlZKERESZT UTÁN UTOLSÓ VASÁRNAP
Ap Csel 26,9—20

„Az Úr csodásán m űköd ik  . .

A z  alapigéről
F orm ájá t tek in tve tex tusunk  részlet egy fogoly vallom ásából. Na

gyon őszinte, nagyon m egragadó, szívből fakadó vallomás. Nem szokvá
nyos, m entegetődző védőbeszéd. Sokkal inkább az igazsága felől bizo
nyos em ber rend íthete tlen  bizonyságtétele. O lyan beszéd, am elynek célja 
nem  a  m aga igazolása, hanem  egy ügy, a felism ert igazság hirdetése, 
szolgálata, terjesztése. O lyan vallom ás, am elynek határozott szándéka a 
hallgatók, az ügyben érin tettek , azzal foglalkozók misszionálása, meg
nyerése.

A fogoly P ál apostol rend íthete tlen  nyugalom m al á llt b írá i elé, s 
egyenesen örült, hogy m egtéréséről és meggyőződéséről bizonyságot te
het. M egtérésének tö rténetérő l m áshol is olvashatunk (ApCsel 9,1—30, 
22,3—21, Ga l 1,13—24), de a  cézáreai k ihallgatásakor elm ondott beszéde 
a legrészletesebb. B izonyára azé rt is, m ert o tt volt alkalm a arra , hogy 
a legilletékesebbnek, a szintén zsidó Heródes A grippának m ondja el 
m indazt, am i vele tö rtén t. Az is lehet, hogy nem csak k íván ta, de re
m élte is, hogy A grippa k irá ly t is m egnyerheti K risztus szám ára.

M egragadó az az őszinteség, am ellyel fe ltá r ja  m últjá t, elmondja, 
hogyan élt, m in t farizeus, s m iképpen v á rta  az a tyáknak  adott ígéret 
beteljesedését. M egvallja, hogy m ennyire gyűlölte és üldözte a názáreti 
Jézus követőit m indaddig, am íg be nem  következett a dam aszkuszi úti 
drám ai fordulat, am íg nem  találkozott a  feltám adott, élő Jézussal.

V áratlan  volt ez a találkozás és nagyon különös. E rre  u ta lnak  ezek 
a m ondatok: „D éltájban az úton l á t ta m .. .  am in t a m ennyből a nap 
fényénél is ragyogóbb világosság sugároz körül engem és ú titársaim at. 
M ikor pedig m indnyájan  a fö ldre estünk, egy nangot hallo ttam  . . .  héber 
nyelven: Saul, Saul m iért üldözöl engem  . . . Én vagyok Jézus, ak it te 
üldözöl.” Feltűnő, hogy a m ennyből jövő hang nem  a m indennapi, az 
aram éi, hanem  a szakrális, héber, a képzett farizeusok, írástudók nyelve.

A feltám adott, élő Jézus nem csak m egszólította Sault, hanem  m agá
hoz vonta, szolgálatába állíto tta, követévé, apostollá tette.

A dam aszkuszi úton tö rtén t a „pálfordulás”. Saulból P ál lett. Jé z u s- 
ádáz ellenségéből Jézus bátor vitéze. K risztus hű  tanú ja , akinek szol
gálata nyom án ju to tt el hozzánk Európába is az evangélium  és te rjed t 
el a keresztyénség.

A  vasárnap jellege
A  vízkereszt u tán i utolsó vasárnap  tém ája  az Agenda szerin t: „A 

m egdicsőült K risztus.”
Sokszor és sokféleképpen le tt nyilvánvalóvá az ő hatalm a és ra 

gyogott fel az ő dicsősége. P ál apostol m egtérésében és egész apostoli 
szolgálatában is ez tükröződött. De felcsillan és felism erhető m a is m in
denütt, ahol az em berek m egtérnek az Úrh oz és term ik  a m egtérés jó 
gyümölcseit.

A  szószék felé
Új énekeskönyvünkben is m egtalálható  az evangélizációs időben oly 

sokszor felhangzó ének: „Az Úr csodásán m ű k ö d ik . . .” Ez az ének
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— sok m ás énekkel együtt — bizonyságtétel Isten hatalm as te tte irő l és 
új életet terem tő m unkájáról. H itvallás az Úr  naponként m egújuló 
csodáiról.

1. Saul megtérése, a dam aszkuszi úton tö rtén t esem ény a m aga n e
m ében egyedülálló eset, csoda. A nnak a bizonysága, hogy az Úrnál 
m inden lehetséges. De annak  is jele, hogy a feltám adott Jézus szuverén 
módon az t választja  m unkatársának , ak it akar. Azt á llítja  szolgálatába, 
aki em beri m egítélés szerint a r ra  m éltatlan . A rra  bíz feladatot, aki 
előbb gyűlölte őt.

Megdöbbentő, lenyűgöző Jézus m agatartása , cselekvése. Az a mód, 
ahogyan cselekszik, ahogyan m egm utatja  p ára tlan  irgalm át, előlegezett 
bizalm át, ahogyan felragyogtatja dicsőségét. Nem lehet eléggé csodálni 
az ő megbocsátó szeretetét, ú j életre  elvezető kegyelm ét, am ellyel S au l
ból P ált form ált.

Sok csodát te tt Jézus földi életében. Csodái az ő irgalm as szereteté- 
ről, bűnbocsátó hatalm áró l tanúskodnak és felv illan tanak  egy-egy fény
sugarat isteni dicsőségéből. De egészen sajátos módon ragyog Jézus d i
csősége Saul m egtérésében. Ez a dicsőség a h it szemével látható, a h it 
ú tján  já ró  em ber szám ára érzékelhető.

2. A  megtérés csodája újra meg újra ismétlődik. Á ltalában nem  
olyan látványosan, m in t Saul esetében, de m indig nyomon követhetően, 
s gyümölcsözően. Történik  m indez azért, m ert Jézus K risztus tegnap 
és m a és m indörökké ugyanaz. Ő m a is megcselekszi, am it egykor, ré 
gen m egtett. Ma is megszólít, m egragad, m egbocsát és szolgálatába állít. 
Szem élyválogatás és előfeltételek nélkül. Az anyaszentegyház így gyara- 
pul, így ú ju l meg szerte a világon, nem zedékről nem zedékre.

Nem m i té rünk  meg, Jézus té rít meg m inket. Nem m i ism erjük fel 
az igazságot, Jézus tá r ja  azt fel előttünk. Nem mi fedezzük fel az utat, 
am elyen já rn u n k  kell, ő vezet m inket az igaz úton. Nem m i ta lá lju k  ki, 
hogy mi a feladatunk, ő kü ld  a szolgálatra. Ő bíz meg küldetéssel. A 
róla való tanúskodással. A célt tévesztettek  ú tbaigazításával. A rem é
nyüket vesztettek rem énységre való vezetésével. A közönyösek fe lrázá
sával. Az elesettek felem elésével. A sírók m egvigasztalásával. Az Isten 
szeretetének közhírré tételével. A bűnbocsánat, s az üdvösség a ján d é
káról való tanúskodással.

3. A  megtérés úgy teljes, ha jó gyümölcsöket terem. Saul m egtérése 
gyökeres változást eredm ényezett. A fanatikus keresztyénüldöző Jézus 
hű tanú jává  változott, aki egész életét K risztus szolgálatára szentelte. 
Nem kényszerből, hanem  önként. Nem azért, hogy így szerezzen h ír 
nevet, dicsőséget, hanem  azért, m ert ebben a szolgálatban ta lá lta  meg 
élete értelm ét, célját. S főképpen azért, m ert meg volt győződve afelől, 
hogy Isten azt akarja , hogy hozzá té rjünk , a m egtéréshez m éltóan éljünk  
és m ennyei örökséget nyerjünk.

Mit je len t m egtérni, s a m egtéréshez és a m ennyei örökséghez m él
tóan élni? — Felism erni, m egvallani és m egbánni a  bűnt. E lism erni, 
hogy sokszor és sokféleképpen vétkeztem . Hogy m ásokkal szemben elé
gedetlen, m agam m al szemben elégedett vagyok. Hogy önző módon m a
gam m al törődöm, s figyelmen kívül hagyom m ások érdekeit. M egtérni 
azt jelenti, hogy teljes szívemből bánom  bűneim et, s könyörgök Isten 
bűnbocsátó kegyelm éért. Hogy m inden igyekezetem m el azon vagyok, 
hogy a bűntől elszakadjak, önző m agam at m egtagadjam  és m ások ja 
vát m unkáljam . M egtérni azt jelenti, hogy naponként harcolok a k ísértő  
ellen, s törekszem  követni Jézust. A m egtéréshez m éltóan élni azt je-
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lenti, hogy hálából cselekszem a jót, azt, am ivel m ásoknak öröm öt sze
rezhetek. Hogy nem  a m agam  dicsőségét keresem , hanem  Istenét. Hogy 
szívesen és öröm m el segítek ott, ahol erre  szükség van. Hogy készsége
sen m egbocsátok az ellenem  vétkezőknek és bocsánatot kérek azoktól 
akiket akarva-akara tlanu l m egbántottam .

A m egtéréshez m éltó m agatartás a  szelídség és a jóindulat, a szí
vesség és jóság. A m ásik em ber irán ti nyitottság, a  vele való együ tt
érzés és az ére tte  való fáradozás, imádkozás. De ide tartozik  a  szolida
ritá s  m inden jogfosztottál, éhezővel, szenvedővel, m indenkivel, ak i az 
igazságtalanság, az elnyomás, a szegénység, a háború m ia tt szenved.

A m egtérés gyümölcse a szív békessége és a rem énység is. Az a 
reménység, hogy Isten valóra v á ltja  m inden ígéretét. Véget vet m a jd  
egyszer a bűn rontásának, a halál hatalm ának. Teljessé teszi, am it e l
kezdett, a  mi m egváltásunkat. M aradéktalanul m egvalósítja királyi 
uralm át. Szem től szembe és színről színre m eg látta tja  isteni fenségét 
és hely reállítja  a m indenség rendjét, harm óniájá t. Teljes fenségében 
felragyogtatja K risztus dicsőségét.

Táborszky László

✓
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