
LELKIPÁSZTOR

EVANGÉLIKUS 60.évf.Xl.sz.
LELKÉSZI SZAKFOLYÓIRAT 1985.november



TARTALOMJEGYZÉK

Lelkipásztor 1985 november hó
TISZTELETBELI DOKTORAINK--- ---- ------- ---------- 64.3

Dieter Knall: Ökumenikus reménységen és aggodal
mak a II. Vatikáni Zsinat után-- 643

Kari Leipziger: A segítséget kereső és a
segítő ember--- - ------------ 6 5 7

Heinz Joacnim Heid: Közösség az evangéliumban - 669 
Anza A. Lema: Itt otthon éreztem magam-------- 671

KÖNYVSZEMLE
Az Efezusi-levél magyarázata Balikó Zoltántól-- 674 
(Cserháti Sándor)

MEGEMLÉKEZÉS
Barát és lelkipásztor volt Rinne Károly-------  678
(Benczúr László)

AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE
Ádventi igehirdetések (Nagy László)----------- - 682
Advent 3. vasárnapja(Szabó Vilmos Béla)-------  691
Advent 4. vasárnap ja (Muntag Andor)------------  694
Karácsony este(Szimon János)--------------------697
Karácsony ünnepe (Cserháti Sándor)-------------  700
Karácsony második napja (Benkő Béla)-----------  703

LELKIPÁSZTOR
Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Nagy István 
A szerkesztés munkájában a szerkesztő bizottság vesz részt. 
Szerkesztőség és kiadó hivatal: 1088. Budapest VIII.

Puskin u. 12.
Telefon: 142-074
Eng.: EL/11/1976.

Készült az Evangélikus Teológiai Akadémia offset gépén.
Eng.sz.. 4ji5
Felelős: Dr. Nagy István



TISZTELETBELI DOKTORAINK
Dieter Knall: Ökumenikus reménységek és aggodalmak a Ii, Va- 

tikáni Zsinat után
/A római katolikus egyház egy osztrák protestáns szemszö
géből/
Néhány nappal azután, hogy 1950 októberében az ország 

különböző vidékeiről jött kilenc hallgató felvételt nyert a 
bécsi egyetem Teológiai Fakultására, november 1-én a 25. Szent
évben, megéltük a római katolikus egyház új dogmájának köz
zétételét Mária testi mennybemeneteléről. /1/ XII. Pius te
hát a gyakorlatban is élt azzal a tanításbeli csalatkozhatat- 
lansági jogával, amellyel kapcsolatban az I. Vatikáni Zsinat 
/2/ már megállapította, hogy ehhez joga van, ha az egyház 
legfőbb tanítójaként ex cathedre hitbeli igazságokról szól. 
Néhány nappal azt megelőzően egy konzistorium előtt már utalt 
erre a tényre, amikor ezt mondta: "Annak a teljhatalomnak 
az alapján, melyet az isteni Megváltó az apostolok vezető
jének és utódainak átadott, az a szándékunk, hogy szankcio
náljuk és definiáljuk azt a kegyes hitet, melyet az egyház 
legrégebbi idődtől fogva, tisztelni méltónak és igaznak tart... 
/3/. Közvetlenül a dogma kihirdetése után a Szent Péter téren 
tartott beszédében a pápa belső megindultságát így fejezte 
ki: "...ujjongok az örömtől, mely minden hívő szívét átjár
ja..." /4/, de közben ugyanez az esemény sok más hívő szá
mára inkább fájdalmas gondot és a dogmafejlődés eme további 
szétválása miatti mély szomorúságot jelentett. A római ka
tolikus egyház, nemcsakhogy járta tovább a maga külön útját, 
de jogossá tette azokat a meggondolásokat is, melyek kétség
be vonták, hogy a. konziliáris magatartás saját felekezetükön 
belül, de természetesen a határaikon kívüli többi felekezet- 
re is tekintettel, a jctőben még egyáltalán lehetséges lesz.

Szem előtt kell tartani azt a tényt, hogy az ökumenikus 
mozgalom az 1910-es Egyházi Világkonferenciával a római ka
tolikus egyházon kívül született /5/ és a két világháború 
késleltetése miatt csak a század közepén nyerte el végleges 
formáját az Egyházak Világtanácsa megalapításával /6/. A 
tudatosan rendkívül tág ölelésűre megfogalmazott EVT-bázis- 
formula minden egyház számára lehetővé akarta tenni a tag
egyházként történő belépést. /7/

A római katolikus Egyház az ökumenikus mozgalommal szem
ben eleinte egyértelmű elutasító álláspontot képviselt. Ró
mai katolikus keresztyének együttműködését az ökumenikus 
mozgalommal és a részvételt annak alkalmain több ízben hiva
talosan is megtiltották. /8/ Még 1954-ben is, amikor néhány 
római katolikus teológus megfigyelőként részt vett az Evan- 
stonban tartott II. Világkonferencián, nem volt szabad Evan- 
ston város területét elhagyniuk. /9/ Ez a merev és elutasító 
magatartás a katolikus egyháznak abból a meggyőződéséből kö
vetkezik, hogy kizárólag ők a letéteményesei a Credo "szent, 
katolikus és apostoli egyházának" /10/. Ebből az következett,
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hogy a többi egyházzal szemben kizárólagossági igényt /II/ 
követeltek maguknak, mely természetesen egyfokú elszigete
lődéshez vezetett, mely hosszú távon tarthatatlannak bizo
nyult.
XXIII. János pápával következett be a fordulat

Igazi nagysága csak akkor derül ki, ha működését az 
előbb említettek hátterén, azzal összehasonlítva vizsgáljuk.
A hetvenhét éves korában megválasztott pápáról általában azt 
vélték, hogy csak átmeneti időszakra tölti be a pápai trónt, 
de a főpapságának nem egészen öt esztendeje alatt sikerült 
kitárnia az ecclesia romana monolitikusán mozdulatlannak tű
nő épületének ablakait és kívülről friss levegőt beengedni. 
Nem sokkal megválasztása után /12/ XXIII. János saját egy
háza és minden más egyház meglepetésére 1959. január 25-én 
a Szent Péter bazilika falai elől hivatalosan is bejelentet
te az ökumenikus Zsinat összehívását. Amit 1870 óta már le
hetségesnek sem tartottak, az valósággá lett és az egyház 
megújulása megalapozott reménységének jelévé. "Aggiornamen- 
to", - hangzott a sokatidézett jelszó, ami tulajdonképpen 
azt az elhatározást jelentette, hogy az egyház kész hitének 
tartalmát a ma emberéhez alkalmazkodva kifejteni. Mindazok, 
akik az ökumenikus Zsinattól azt várták, hogy azon az egész 
keresztyénség - beleértve a nem-katolikus egyházakat is - 
részt vehet, magasröptű várakozásaikban ugyan szükségszerű
en csalódniuk kellett, de teljes mértékben mégsem csalódtak.
A római egyház egész világról összehívott püspöki szinódusa 
nem akart betokosodni, inkább nyitottnak akart mutatkozni 
más keresztyén felekezetek iránt. A tíz megalakítandó zsi
nati bizottság megszervezésével egyidejűleg 1960 pünkösdjén 
létrehoztak három olyan titkárságot, melyek közül az egyik, 
mely a keresztyén egység és a más egyházakkal fenntartott 
ökumenikus kapcsolatok ügyét hivatott szolgálni, különös je
lentőségre tett szert.

A II. Vatikáni Zsinat ökumenizmusról szóló dekrétumában 
/13/ a római katolikus egyház meghatározta az ökumenikus ma
gatartás felőli saját értelmezését és saját alapelveit. A 
helyszíni megfigyelők persze még emlékeznek arra a felhábo
rodásra és megrökönyödésre, szinte letaglózottságra, melyet 
a zsinati atyák átélni voltak kénytelenek, amikor kiderült 
1964. november 19-én, hogy a zsinat által egyéni szavazással 
már elfogadott ökumenizmusról szóló dekrétumon az úgynevezett 
magasabb autoritás tizenkilenc szövegváltoztatást eszközölt. 
Ez a római katolikus egyház kilátásba helyezett ökumenikus 
nyitásának erejét nagy mértékben meggyengítette. /14/

Az ökumenizmusról szóló dekrétumot, - mely természete
sen nem önmagában vizsgálandó, hanem a többi zsinati kijelen
téssel, elsősorban az egyházról szóló dogmatikai konstitució- 
val együtt értelmezendő - mégis a katolikus ökumenizmus olyan 
magna chartájának kell tekintenünk, melyben megfogalmazódik 
az ökumenikus nyitottság és a keresztyének találkozásának 
igénye. Fordulatot jelent és jelzi az egyes felekezetek ha
tárait meghaladó együttlét új dimenzióit.

Az Osztrák Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház akkori 
püspöke, elődöm elődje, ennek megfelelően a II. Vatikáni Zsi- 
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nat ökumenizmusról szóló dekrétumára kifejezett utalás
sal, emlékiratot intézett az Osztrák Püspök-konferenciához, 
melyben többek között ez áll: "...ki merjük ezt mondani, 
mert a Dekrétumban olyan dokumentumot látunk, mely a római 
katolikus egyházon túlmenően a reformátori egyházak számára 
is igen nagy fontosságú lehet. Ezt a fontosságát nem egy 
közvetlenül előttünk álló újraegyesítés reménye, hanem az 
a tény adja, hogy abból a jelenleg még semmire el nem köte
lező "klímaváltozásból" egy új, elkötelezett felekezetkö- 
zötti erkölcs születhet." /IS/ May püspök ezekután az egy
házak közötti még függő és égető kérdések megtárgyalására 
és feldolgozására katolikus-evangélikus vegyes bizottságok 
felállítását javasolja. Az emlékirat többek között a követ
kező problémaköröket említi: a feltételes keresztelés, a ve
gyesházasság és a szülők joga a kereszteléskor és a vallásos 
gyermeknevelésben, betegágyon történő áttérések, mindkét egy
ház együttműködése nyilvános ünnepeken, a hitoktatás anyagá
ban az egymásról kialakított kép revíziója, végül a hitbeli 
kérdésekről folytatott dialógus és közös istentiszteletek.

Az osztrák pöspöki kar még a negyedik zsinati periódus 
idején /16/ megvitatta az emlékirat javaslatait, melyekre 
1965. november 8-án Rómából pozitív válasz érkezett. Ennek 
volt a következménye, hogy 1966. január 10-én, azaz egy hó
nappal a zsinat ünnepélyes bezárása előtt a bécsi érseki pa
lotában már összegyűlhetett egy evangélikus és római katoli
kus hivatalos küldöttekből ál-ló vegyesbizottság, mely megbe
széléseket folytatott a küszöbönálló egyetemes imahét és kö
zös istentiszteletek tartása ügyében. A “Vegyes Bizottság" 
azóta már egy hosszútávon működésképes grémiummá vált, mely 
évente két-három alkalommal ül össze és időközben szinte min
den kérdést felvetettek és nyílt, testvéri légkörben megtár
gyaltak.

Bár VI. Pál pápa a második zsinati periódus megnyitása
kor a megfigyelőként delegált nem-katolikus egyházak felé bi
zonyos formában szintén kifejezte sajnálkozását és bocsánat
kérését az egyházszakadás vétke miatt, de dr. Andreas Roracher 
érsek Elil Sturm szuperintendens 1966. április 1-i beiktatá
sa alkalmával sokkal nyíltabban és őszintébben tette ugyan
ezt, amikor a következőket mondotta: "Ettől, az ökumenikus 
szellemtől indíttatva hadd fejezzem ki amiatti sajnálkozá
somat, amit egyik elődöm tett és aminek folytán evangélikus 
testvéreket arra kényszerítettek, hogy Salzburg földjét el
hagyják. Az akkori események miatt most mélységes sajnálko
zásomnak kell kifejezést adnom és nem is csak saját nevem
ben, hanem egész egyházmegyém nevében és kérnem az evangé
likus testvérek bocsánatát..." /20/

Az ilyenfajta nyílt kijelentések Ausztriában eddig 
éppoly szokatlanok, mind meglepőek voltak. Mint erdélyi 
szász, nekem magamnak is meg kellett ismerni és el kellett 
fogadni a történelmi múltból származó mély sebeket. Régi 
hazámban ugyanis a reformáció, mint egyházon belüli meg
újulási mczgalom minden fájdalmas szakadás és maradandó 
károsodás nélkül ment végbe, a terület a Habsburgok fenn
hatósága alá került, hogy megvédjék magukat a török előre
nyomulástól. Ezzel vette kezdetét az ismert és szerfölött
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tragikus következményekkel járó ellenreformáció a maga fele
kezeti és politikai következményeivel. Az egyik oldalon állt 
az úgynevezett régi egyház, szövetségben az uralkodóházzal, 
másik oldalon az evangéliumi üzenet újbóli megtalálása, an
nak meglepő eredetiségével és szívet megragadó követelményei
vel. Mindez az alpesi területek lakosságának túlnyomó több
ségét arra késztette, hogy házukat és földjeiket, hazájukat, 
sőt gyakran még gyermekeiket is otthagyják hitük miatt és 
Krisztus követésében inkább mint idegenek egyék a szegény
ség kenyerét. Hogy mindez egy nép értékeinek mennyire átfo
gó és mélyreható veszteségét jelentette, azt a salzburgiak 
mindenkinél jobban tudják a protestánsok emigrációjának tör
ténetéből. Egyébként erről bizonyosodhattunk meg az 1981. 
évi Goldegg-i kastélyban rendezett országos kiállítás mély 
benyomást keltő dokumentációiból is.

Mint aki püspöke egy olyan evangélikus egyháznak, mely
nek saját hazájában való létjogosultságát generációkon ke
resztül kétségbe vonták s amely csak II. József császár Tü
relmi Renöelete, 1781 után alakulhatott újjá Ausztria tit
kon protestáns maradékából, tekintettel az osztrák protes
tánsok szíve mélyéig hatoló sérüléseire, meg kell hogy ért
sem hazánk evangélikus kisebbségének minden történelem-okoz- 
ta érzékenységét, mely egyébként nem tartozik a legkívánato
sabb jellemvonások közé. A helyi római-katolikus egyháznak 
minden bizonnyal nem könnyű a kapcsolatokat úgy ápolni, hegy 
közben a számszerűen sokkal kisebb másik partner magát állan
dóan megtámadottnak érzi.

Eközben Ausztriában nyilvánvalóvá vált, hogy az evangé
likus egyháznak egészen különleges sajátosságai vannak, a teo 
lógia és a kegyesség, a bizonyságtétel és a szolgálatkészség 
terén. Ez az identitásunk nem jelenti, hogy lemondanánk a más 
felekezetekkel való föltétlenül szükséges együttműködésről, 
hanem hegy kritikusan mindazt figyelemmel kísérjük, melyről 
számot kell adnunk. Egyébként König bíboros volt az, aki már 
a zsinati aulában síkraszállt azért, hogy a reformátori ke- 
resztyénséget római részről is "Egyházként” ismerjék el. Ez 
az értelmezés és felfogás természetesen hivatalosan még nem 
honosodott meg ae egész római katolikus egyházban.

Római katolikus oldalról a protestánsok a II. Vatikáni 
Zsinat óta gyakran hallatják - egyébként Ausztriában is -:
"Mi már messze élőtökbe mentünk, miért nem honoráljátok már 
ti is ezt?" S ilyenkor mindenekelőtt a II. Vaticanum re
formjaira utalnak, melyek következtében a római katolikus 
egyházon belül jelentős változások mentek végbe. Gondolok 
a liturgiareformra, azaz az istentiszteleteken az anyanvelv 
bevezetésére, továbbá a gyülekezet lényegesen fokozottabb 
bevonására. Értem ezen a gyülekezeti tanácsok megalakítá
sát, ami azt jelenti, hogy a laikus réteg a római katolikus 
egyházon belül az eddiginél erősebb beleszólási joggal bír. 
Prof. Mödlhammer különösen jól vázolta /23/ azt, hogy Lut
her Márton egykor szóvá tett meglátásait a II. Vatikáni Zsi
nat mennyire magáévá tette és megvalósította. Egyesekben 
még az a kérdés is felvetődhet, hogy egyáltalán van-e még 
az evangélikusságnak létjogosultsága azok után, hogy római 
katolikus részről a reformátori felismeréseket oly messze
menően figyelembe vettéK.
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S valóban, egy egyszerű keresztyén számára a keresztyén fe
lekezetek közötti döntő különbségeket felismerni és azok
ról számot adni. A római katolikusok ellenreformátori maga
tartásának feladása, mely még a harmincas években is az ál
lam és a politikai katolicizmus jellemzője volt /24/, azt 
eredményezte, hogy az ellenségeskedés a felekezetek között 
olyannyira háttérbe szorult, hogy az osztrák protestánsok 
ebben az új és szokatlan helyzetben még saját önértelmezé
sük vonatkozásában is elbizonytalanodtak. Amíg ugyanis a 
protestánsokra kényszer!tett felekezeti szembenállás pro
testáns öntudatunk szinte kizárólagos ismertetőjegyévé vált, 
a római katolicizmusban végbement változások e puszta szem
benállásra épülő öntudat alól kihúzták a talajt. Ez termé
szetesen sok protestáns számára azzal a következménnyel 
járt, hegy szükségesnek látták saját hitük tulajdonképpeni 
alapjait újra megvizsgálni. Ebben a folyamatban óriási le
hetőséget látok, nem csak az evangélikus egyház számára, 
hanem annak érdekében, hogy a keresztyén együttélés szol
gálatában valami erősödő és javuló diaióguskészség és öku
menikus felelősségérzet valósulhasson meg.

Az evangélikus keresztyénség igen nagy figyelemmel 
kísérte azt,ahogy II. János Pál pápa a Luther-jubileum al
kalmával nyilatkozott. Egyik levelében a pápa többek kö
zött ezeket írta Willebrands kardinálisnak:"Evangélikus 
és katolikus tudományos kutatók fáradozásai eredményekép
pen már elmondhatjuk, hegy mind Luther személyiségét, mind 
pedig a XVI. sz. első felének komplikált történelmi adott
ságait, politikáját és egyházát az eddiginél teljesebben 
és differenciáltabban ismerjük.. Egyértelműen bizonyossá 
vált eközben Luther ama mély vallásossága, melyet az ö- 
rök üdvösség kérdései iránti égő szenvedélye fűtött. Ter
mészetesen az is világossá vált, hogy az egyházszakadás 
nem vezethető vissza sem a katolikus egyház pásztorainak 
értetlenségére, sem pedig arra, hogy Luther felismerte-e 
az igazi katolicizmus lényegét, vagy sem, hanem abban o- 
lyan körülmények játszottak közre, melyeknek gyökere sok
kal mélyebbre nyúlik. A hit és tradíció viszonyának vitá
jában a helyes írásmagyarázat és a keresztyén hit meg
szerzésének alapkérdései forogtak kockán, tehát olyan 
teológiai kérdések, melyeknek egyházszakadást előidéző 
hatása nem magyarázhatók csupán történelmi vizsgálódá
sokkal"/ 25/.

Az, ami atyáinkkal a XVI. században történt, hogy 
t.i. az egyház egységét nem tudták megőrizni, mégsem ma
gyarázható csupán teológiai félreértésként, hiszen nem __ 
csak a pápa véleménye szerint, hanem a II. Vatikáni Zsi
nat minden bevezetett reformját is figyelembevéve még 
mindig nem jutottunk el arra a konszenzusra, mely le
hetővé tenné a reformátori és a katolikus hit- és egyház
értelmezés különbségeinek áthidalását.

Nagyon is egyetérthetünk Josef Ratzinger bíborossal, 
a római hittani kongregáció prefektusával, aki szemben He- 
inrich Fries és Kari Rahner nagyrabecsült teológiai pro- 
feszorok - szintén 1983-ban, a Luther-évforduló alkalmával
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megjelent "Egyházak egyesülése, mint reális lehetőség"/26/ 
című nagy reményeket tápláló - véleményével, sokkal szeré
nyebb eredményre jut, amikor leszögezi: "Az egység hajhászá 
sa, amit újabban H.Fries és K.Rahner téziseikkel 
csinálnak, az nem más teológiai akrobata-mutatványnál, 
mely sajnos a valóságban elképzelhetetlen/27/ Nem kell 
tehát illúziókat táplálnunk. Ez jelenti egyrészt azt, hogy 
búcsút kell mondanunk azoknak az elképzeléseknek, mintha 
valami viharos gyorsaságú ökumenikus fejlődés lenne várható 
mely akár az egyházak gyors egyesüléséhez is vezethetnek, 
ugyanakkor meg kell szabadulnunk attól a félreértéstől is, 
mintha ökumenikus szándékaink és lehetőségeink kimerültek 
és kudarcot szenvedtek volna. Ezzel a két szélsőséges ál
lásponttal szemben, melyek véleményem szerint egy mozgal
mat csak zsákutcába juttatnak, minden lehetőséget meg kell 
ragadni annak érdekében, hogy a valóban ökumenikus egymás 
mellett élés, egymással élés és egymásért élés az una sanc- 
ta ecclesia katholica et apostolica életében megvalósuljon 
és Krisztus szeretetének gazdagsága és sokfélesége az egy
házak konziliáris közösségében megnyilvánuljon. Annyit min
denesetre elértünk már, hogy az egyházainkban végbemenő 
ökumenikus folyamatot megfordíihatatlannak ítélhetjük. A 
római katolikus egyház részéről ezt a legnyomatékosabban 
maga II. János Pál pápa hangsúlyozta, amikor 1984. június 
12-én a genfi Ökumenikus Centrumban tett látogatásakor a 
következőket mondta: "Római püspökként való szolgálatom 
kezdete óta nyomatékosan hangsúlyoztam, hogy a katolikus 
egyház együttmunkálkodása az ökumenikus mozgalomban vissza
vonhatatlan és hogy az egység keresése a lelkipásztori pri
oritások egyike" /28/.

Az ökumenikus mozgalom Isten Lelke által megindított 
és minden keresztyén egyházat magába foglaló elkötelezés.
A keresztyén egység-titkárság elnöke Johannes Willebrands 
bíboros maga is nyíltan bevallotta az ökumenikus elkötele
zettség római-katolikus szempontjairól szólva:"A világot 
átfogó ökumenikus mozgalom útjára a katolikus egyház hi
vatalosan is rálépett. Nem teremtett ezzel parallelizmust, 
hanem csak elkezdett járni azon az úton, melyen más 
világméretű keresztyén közösségek már hosszú utat megtet
tek. Teszi ezt saját öröksége alapján és saját elvei sze
rint, továbbá a Szentírás, a keresztség és az ökumenikus 
hitvallások közös fundamentumára építve. A Zsinat befeje
zése óta eltelt közel húsz esztendő alatt megerősödött a 
keresztyén egységbe vetett reménység... Semmi sem tarthat 
vissza minket attól, hogy Isten Lelkének e korban végzett 
munkálkodásáért újra meg újra hálát ne adjunk"/29/. Ugyan
csak világosan és meggyőzően juttatta ugyanezt kifejezésre 
a Német Szövetségi Köztársaság Püspöki Szinódusán előter
jesztett dokumentum, mely az "egyházak szolgálatban való 
pasztqrális együttműködéséről és a keresztyén egységről" 
szólvár megállapítja, hogy az 'ökumenizmus' nem csupán a 
különféle egyházi tevékenység melletti valamifajta szak
terület, hanem az egyház minden életmegnyilvánulásának 
szükséges dimenziója" /30/.
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Jelenleg valószínűleg az ökumenikus út egy nehéz 
szakaszához jutottunk el. Ebben a helyzetben nemcsak. az 
a feladatunk, hegy a már felismert akadályokat fáradságos 
és türelmes munkával szeretetben próbáljuk lebontani, hanem 
az is, hogy legyen bátorságunk a fennálló és nem letagadott 
különbségek ellenére közösen szolgálni és hitvallást tenni 
ebben a világban és ezért a világért, hiszen - még egyszer 
Willebrands. bíboros szavait idézve - :"A keresztyén egy
ségben olyan erők vannak még, melyek a lehetőségekhez ké
pest egyáltalán nincsenek még kiaknázva" /3 1 / .

A következőkben engedjék meg nekem, hogy néhány evan
gélikus megjegyzést fűzzek az új Codex luris Canonici-hez, 
mely a pápa saját közzététele szerint:"ama legmagasabb te
kintély alapján, melyet birtokolunK, a közeljövőben az e- 
gész latin egyház területén hatályba lép." Különösen ahhoz 
a részéhez, melyben a pápa kifejti, hogy "a Codex a II. 
Vatikáni Zsinat tanításának tökéletesítése", továbbá hogy: 
"a Codex nem csak tartalmi mondanivalójában, hanem már 
keletkezése körülményeiben is a Zsinat szellemét hordozza". 
A pápa végül kiemeli azt a "Codexben is lerögzített buzgó- 
ságot, melyet az egyházaknak az ökumenizmus érdekében mu
tatniuk kell" /32/. Ezt egyébként az Egyházak ’Világtaná- 
csában, Genfben is kinyilvánította és utalt rá. /33/

A legmagasabb autoritás által ily módon értékelt do
kumentum, mint a Codex luris Canonici, természetesen ma
gára hívta mind az ökumené, mind pedig különösen az evan
gélikusok figyelmét. A Codex ugyanis kétségtelenül kije
löli azokat a kereteket, melyeken belül a római katoli
kus egyház hivatalosan kötelező és ökumenikusán lehetsé
ges tevékenysége mozog.

A következőkben a Codex luris Canonici-nek arra a 
fordítására hivatkozom, mely a német Püspöki Konferencia 
megbízása alapján készült /34/ és 1983 első ádventvasárnap- 
ján lépett hatályba /35/. Az evangélikus olvasó számára 
még mindig feltűnő a római egyház erősen dogmatikus volta 
és a jog korlátái közé szorított jellege. Ha egyáltalán 
a decentralizálás szándékának valamifajta jele felfedez
hető, akkor az legföljebb a /nemzeti/ püspöki konferen
ciák fogalmának meglepően gyakori ismételgetésében van 
/3b/, de ezen kívül a túlnyomóan döntő részt jogi meg
határozások és határozatok ( " iure divmo"), melyek vál
tozatlanul ahhoz a dogmatikai tananyaghoz tartoznak, mely
hez a hívek magukat az egyházi tanítóhivatallal szem
ben tartani kötelesek. Dicséretre méltó, hogy a második 
kötetben "Isten népe" címen a laikusokról van szó, amely 
az egyházban játszott fokozódó szerepüket hivatott ki
hangsúlyozni. Ez mindenesetre nagyon pozitívan értékelen
dő. Természetesen annak, aki jobban utánanéz, hamar ki
derül, hogy ha a laikusokra érvényes rendelkezéseket a 
klerikusokéval hasonlítja össze, akkor az előbbiek csak 
nagyon szerény jogokkal élhetnek, ugyanannyira, hogy 
tanácsadói jogukkal ugyanúgy, mint eddig.; most sem ren
delkeznek valóban döntő szavazati joggal az egyházon be
lül /Vö.Can.274/. Sajnos, még ez alól is kivételt képez
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a római katolikus egyház törvénykezési rendszeréről í- 
rott fejezet.

Az evangélikus olvasónak szemet szúr az "egyházi au
toritás", ill. "legmagasabb", avagy "legfőbb tekintély" 
kifejezésének túlzottan gyakori ismételgetése. Ennek szi
lárd alapja természetesen a püspöki hitatal. "Episcopi... 
authentici sunt fidei doctores et magistri" (Can.753) és 
mindennek koronázott csúcsa a pápai hivatal. Mint "Vica- 
rius Christi" a pápát az egyházban megilleti a "legmaga
sabb, teljes, közvetlen és egyetemes hatalom, melyet min
dig szabadon gyakorolhat" (Can.331) "A pápa hivatalánál 
fogva nemcsak az összegyház fölötti hatalommal rendelke
zik, de hatalma van minden egyházrész és annak szer
vezetei fölött is...(Can.333). “Egy pápai döntés, vagy 
dekrétum ellen panasznak, vagy fellebbezésnek helye nincs. 
(Can.333.§3) Hasonló rendelkezést tartalmaz a Can.1629 és 
1732 is: "A pápai döntés ellen fellebbezés nem terjeszt
hető fel." Teljhatalmánál fogva olyan privilégiumai vannak 
mint például "a pápa rendelkezik legfelsőbb szinten az 
egyház összes javaival" (Can. 1273) s hogy ő "a legfőbb dön 
tőbíró" (Can.1442). Pápa nélkül mind a püspöki kollégium, 
mind a püspöki zsinat, de még az ökumenikus zsinat is tár
gyalóképtelen (Can.336-348).

A pápai hivatal ilyenfajta megfogalmazását szem e- 
lőtt tartva, mely az új Codexben megmutatkozik, egyet 
kell értenünk VI. Pál pápával, amikor kijelentette:"Tö
kéletesen tudatában vagyunk annak, hogy az ökumenizmus 
útjában a legnagyobb akadály a pápa személye."/37/. Az 
"ökumene" kifejezés is előfordul néhányszor az új Codex
ben .

A megyéspüspököket azzal bízza meg (Can.383.§3) , 
hogy: "Azon testvérek iránt, akik nem állnak a katolikus 
egyházzal teljes közösségben, köteles barátságosan és 
szeretettel viseltetni és támogatni az ökumenizmust úgy, 
ahogy azt az Egyház értelmezi". Ezt az utolsó mellékmon
datot nem hagyhatjuk figyelmen kívül és közelebbi magya
rázatait az ökumenizmusról szóló dekrétumban, a két direk
tóriumban, valamint a római katolikus ökumenizmussal fog
lalkozó egyéb megnyilatkozásokban találhatjuk. A Can.755. 
félreérthetetlenül meghatározza, hogy ki az a katolikusok 
közül, aki az ökumenikus mozgalomért felelős és azt veze
ti, tudniillik "az egész püspöki kollégium, de mindenek
előtt a Szentszék". Célként minden keresztyén egységének 
helyreállítása van megjelölve. Hogy milyen egységről van 
szó, azt a Codex már nem tárgyalja tovább, csak mindene
setre megköveteli, hogy "mindig a helyzet és a dolgok 
szükségszerűségének megfelelően" az egyház "legmagasabb 
tekintélyének előírásai és gyakorlati normatívái lesznek 
a mértékadók". Az 1365. Canon szerint vallásellenes bűn- 
cselekménynek minősül "Aki tiltott istentiszteleti közös
ség tartásában bűnös, azt igazságos büntetéssel kell súj
tani." Ez a rendelkezés egyébként ökumenikus szempontból 
revelánsnak minősíthető.
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Az "ökumenikus Zsinatot" a Codex kizárólag csak mint a 
"római katolikus egyházi képviselők világméretű össze
jövetelét" említi. Kizárólag a pápa joga ökumenikus zsi
natot összehívni, áthelyezni, megszakítani, feloszlatni, 
dekrétumát jóváhagyni, tárgysorozatát és napirendjét meg
határozni (Can.338kk).

A különböző felekezetiek közötti házassággal egy kü
lön fejezet foglalkozik "vegyesházasságok" címszó alatt. 
Ezek Can.1124 szerint "az illetékes hatóság különleges en
gedélye nélkül tilosak". Az engedély megadása, mint eddig 
is, különböző feltételekhez kötött. Az evangélikus számára 
az a legzavaróbb, hogy a katolikus féltől őszinte ígéretet 
követelnek a tekintetben, hogy ' "mindent meg fog tenni ösz- 
szes gyermeke katolikus keresztelése és nevelése érdeké
ben" (Can.1125.1.) Ebben a rendelkezésben a szülők azon 
kizárólagos jogának megsértését látjuk, hogy miként 
akarják gyermeküket keresztyén nevelésben részesíteni.
A fenti kérdésben való evangélikus állásfoglalás az 
osztrák püspöki konferencia által kiadott végrehajtási 
utasítás dokumentumában is tükröződik, amely respektálja 
azt a jogot, hogy a felekezetileg különböző házasságban 
élő evangélikus fél is a saját egyháza iránti hasonló 
lelkiismereti kötődésből kifolyólag súlyt helyezzen gyer
meke vallásos nevelésére. Ebben az összefüggésben ter
mészetesen figyelemre méltó még a Can. 1366 rendelkezése, 
mely szerint:"Azok a szülők, vagy nevelők, akik megengedik, 
hogy gyermekük ne katolikus keresztelésben, vagy nevelés
ben részesüljön, méltó büntetéssel sújtandók."

Evangélikus szempontból néhezen megmagyarázható az a 
rendelkezés, amely a római katolikus fél számára lehetővé 

teszi a házassági kötelék felbontását a házasságot érvény
telenítő eljárásokkal (Can.1673), melyek a házasság fel
bontásához vezethetnek formahibák, vagy egyebek miatt. Ezt 
az engedélyt természetesen kizárólag a pápa adhatja meg 
(can.1697) /39/. Persze vannak a Codexnek olyan fejezetei 
is, melyekkel az evangélikusok is elégedettek lehetnek és 
egyetérthetnek. Például amikor egy egész fejezetet szen
telnek Isten Igéjének hirdetésére (Can.762kk), ugyanúgy a 
katechézisre (Can.773kk), vagy az egyház Missziói Tevékeny
ségére (Can.781kk). Az egyházi iskolákban folyó képzést 
illetően is nagyszerű útmutatásokat adnak:"A Szentírás 
oktatását különös gondossággal kell végezni, hogy a diákok 
az egész Szentírás áttekintéséig eljussanak" (Can.252.§2). 
Figyelemre méltó mondatok találhatók a papok feladatait 
tárgyaló fejezetben is:"kötelesek gondoskodni arról va
sárnaponkénti szentbeszédeik, katechetikai oktatómunkájuk 
által, hogy Isten igéje hamisítatlanul hirdettessék...", 
továbbá "fáradozni azon, hogy az evangélium örömhíre a- 
zokat is elérje, akik vallásilag' közömbösek, vagy nem 
vallják az igaz hitet." Természetesen abból indulok ki, 
hogy ez utóbbi nem az evangélikusokra vonatkozik.

Gyakran van szó az evangéliumról, Isten Igéjéről, 
az igeszolgálatról és még az evangéliumi szeretetről is.
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Ez megdobogtatja az evangélikusok szívét is. Egészen közel, 
sőt egynek érezzük magunkat azzal, amelyet a Can.762. így 
fejez ki:"Isten népét elsősorban az élő Isten Igéje egye
síti, amelynek hirdetését a papoktól joggal várhatjuk el; 
ezért a papi hivatást végzők értékeljék igen nagyra a pré- 
dikációs szolgálatot, mint akiknek legfőbb kötelességük 
Isten evangéliumának hirdetése". Az ilyenfajta felismerések 
és az ilyen jellegű munkálkodás elvezethetne az evangéliumi 
lelkülettől indított olyan felekezetek közötti versengéshez 
amely versengést nem hogy csak helyesnek találnánk, hanem 
üdvözölnénk is. Éppen ezekre a messzemenő egyetértésekre 
tekintettel okoz gondot evangélikus kortársainknak az, a- 
mikor a római katolikus Egyház hivatalos dokumentumában, 
vagy egyéb pápai megnyilatkozásokban olyan kitételekkel 
is kénytelen találkozni, melyek egészen más irányba mutat
nak.Ebben az összefüggésben beszélhetünk a "zsinati hatá
rozatok dialektikájáról" és utalhatunk az "új és a régi 
közötti feszültségre", ami azt jelenti, hogy az “új" gyak
ran egyháztörténetileg nézve réginek és a "régi" szinte 
ellenreformé tor ián újkorinak bizonyul. "Az egyik oldalon 
ott van a keresztyén egység hangsúlyozása, mely egység a 
sokféleségben,- a másik oldalon a dogmatikus formulák és 
hierarchikus struktúra uniformtásához való ragaszkodás.
Az ökumenizmusról szóló Dekrétumban az egyik oldalon a nem 
római katolikus egyházakkal és keresztyén közösségekkel 
kapcsolatos pozitív kijelentések, a másik oldalon pedig 
az egyházi konstitúciő azon megállapításai, melyek kétség
be vonják azt, hogy a római egyház határain kívül a meg- 
szentelődésnek és igazságnak akárcsak részei is felfedez
hetőek lennének. Az egyik oldalon az egyházak újraegyesü
lésének kölcsönös megbékélés általi értelmezése, - a másik 
oldalon pedig a visszatérés és alárendeltségi viszony kon
cepciója . ” /40/

Helyes tehát, ha tudatában vagyunk a római katolikus 
egyház megnyilatkozásaiban és viszonyulásaiban mutatkozó 
dialektikus feszültségnek. Az ökumenikus tárgyalópartnerek 
nincsenek könnyű helyzetben, amikor egyszerre akarnak en
gedni is, ugyanakkor a lehetőségeknek nem túlzottan tág 
teret engedni. A kopernikuszi fordulat mindenesetre akkor 
megy végbe, amikor egyik egyház sem magát tekinti a közép
pontnak, amelyből a másikat aszerint ítéli meg, hogy mi
lyen mértékben vannak meg bennük azok a kegyelmi ajándé
kok (elementumok és javak), amelyen teljességét termé
szetesen a saját egyháza birtokolja, vagy legalábbis bir
tokolni véli. /41 . / Jóllehet a római katolikus Egyház fel
hagyott már azzal, hegy Krisztus Egyházát egyértelműen csak 
saját egyházával azonosítsa, s így a zsinati atyák erre 
vonatkozó megbeszélésén már sokkal óvatosabban fogalmaz
tak "haec Ecclesía...Subsistit in Ecclesia cathclica"/43/, 
ökumenikus tárgyalópartnereik még ebben a megfogalmazásban 
is a kizárólagossági igény megnyilvánulását ismerik fel,
/44/ s ezt elfogadhatatlannak tartják. Az 1854 és 1950 
közötti dogmafejlődés éppen úgy, mint az I.Vaticanumban 
mecrfcgalmazott pápai tanító és iuristictionáiis jog bi- 652



zonysága a katolikusság összes többi keresztyén feleke- 
zettől eltérő különutasságának.

Amikor II. János Pál "katolikus meggyőződéséből" jogot 
formál arra, hogy "az egység letéteményese, nyilvánvaló vi
szonyítási pontja és garanciája a római püspök", aki "a 
Szentlélek kegyelméből a hívők egységét munkálja" és le
szögezi, hogy "a Krisztushoz való hűsége lehetetleníti szá
mára eme meggyőződése feladását" /45/, akkor a keresztyén- 
ség többi része éppen abban mutatja ki Krisztushoz való hű
ségét, ha nem ezt a római utat járja. Inkább Krisztust tart
ja fundamentumnak /46/ és- a már alapvetően meglévő egység 
garanciájának /47/ és azt dicsőíti, aki átölelve tartja a 
keresztyén életstílus és gyülekezeti forma sokszínűségét 
úgy, ahogy az már az Újszövetségben megnyilvánul. Az a 
tény, hogy Őt dicsérjük és Őt tartjuk a központnak, meg
engedhetővé teszi a pápával való közösséget, de kizárja a 
pápa fennhatósága alattit. Krisztus az, aki nekünk követel
ményeket szabhat, annyira egyedül Ő, hogy itt most ugyanúgy 
megkérdezem, mint ahogy megkérdeztem az osztrák Katolikus 
Egyházi Napok alkalmával a pápával való találkozásomkor 
is /48/: ugyan milyen jogon tiltja meg egy egyház a má
siknak az úrvacsorái közösséget, melyre pedig maga Krisztus 
hív minden bűnöst, hogy bocsánatot nyerjünk és új életben 
járjunk? /49/ Vajon mindaddig ezzel várni kell-e, amíg az 
összes hitkérdésben egység jön létre, vagy pedig az is le
hetséges, hogy mindazok,akik Krisztus megbékélést és közös
séget építő vacsorájában részesülnek, Általa olyan új fel
ismerésekre és egymásért elkötelezett közös hittapaszta
latra jutnak, amely nem veszélyezteti többé saját egyhá
zuk iránti hűségüket? Az evangélikus egyház, mely az egy
ség vízióját a különbségek ellenére megbékélt konziliáris 
közösségben látja (konziliarer Gemeinschaft in versöhnter 
Verschiedenheit L.conciliar fellowship by reconcileg di- 
versity) /50/, a maga részéről már 1974-ben kifejezte kész
ségét a közös úrvacsoravételre /51/.

Jól tudom, hogy az egymástól tartás félelmei Ausztri
ában mind a mai napig nem szűntek meg teljesen. Sokak tuda
tában nem mosódnak el a római katolikus egyháznak való a- 
lávetettség történelmi tapasztalatai és képtelenek megsza
badulni attól a gyanútól, hogy a katolikus ökumenizmus még 
mindig a régi abszolutisztikus igénnyel lép fel. Katolikus 
részről meg valami "protestantizálástól" tartanak, értse
nek ezalatt akármit. Mindazonáltal hazánkban egymásra va
gyunk utalva és mint keresztyéneknek közös kötelességünk 
a bizonyságtétel és a szolgálat. Egymással való viselke
désünkből derül majd ki, hogy egymás iránt olyan szeretet
tel vagyunk-e /52/, mely türelmes, nem keseredik meg, nem 
ejt sebeket s amely nem elszakít, hanem összeköt szálakat 
egészen addig, míg a gyülekezetekben és azoknak minden e- 
gyes tagjában a valódi bizalom ver gyökeret. Ezt a célt az 
egyházak nem érhetik el másképp, csak ha közös Urukra hagyat
koznak és újra meg újra megpróbálnak az evangélium erejéből 
élni.
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Dr. Karl Leipziger: A SEGÍTSÉGET KERESŐ ES A SEGÍTŐ EMBER

1. Találkozások
Az emberek hétköznaponként a legkülönfélébb módon és más 

más körülmények közt találkoznak egymással. Laza kapcsolat ki 
alakulhat egy nyilvános járművön, vagy egy vasárnapi séta al
kalmával. Már a bérház szomszédi viszonya, vagy egy utca kö
zössége erősebben egymáshoz köt. A munkahelyen a közös fela
dat a kézből-kézbe segítést teszi szükségessé; a siker nagy
részt attól függ, hgy megértik-e egymást. A szabadidő játék
kal való eltöltése szintén harmóniát igényel és a sport is 
csak ott eredményes, ahol a játékosok összehangoltak. Külö
nösen közel tudnak az emberek kerülni egymáshoz a szenvedé
sek idején. Ilyenkor a közös szenvedés szolidaritássá fejlőd
het. A szenvedés gyakran új, néha még gyógyító erőket is ki
fejleszthet. A szenvedésben természetesen elég gyakran egy
mástól elválasztó falak is emelkednek, melyek elkülönüléshez 
és elmagányosodáshoz vezetnek.

Vannak olyan találkozások, melyek az embernek csak egy 
részét igénylik, például bizonyos erőfeszítését, vagy képes
ségét. A munkahelyekre rendes munkást, a sportpályákra ered
ményes sportolót, a kórusba jó énekest keresnek. Ugyanakkor 
mégis többről van szó, az egész személyiségéről, úgy, ahogy 
az sok faktor hatására kialakult és jó tulajdonságokkal, vagy 
hibákkal és kudarcokkal terhelt. Minden sors telve van öröm
teli és fájdalmas élményekkel s az ember egyre érettebbé vá
lik mindattól, amit Istentől kapott ajándékba, vagy éppen el
vétetett tőle. Aki egy emberrel találkozik, jól teszi, ha ben 
ne nem csupán tulajdonságokat, képességeket, vagy akár hibá
kat lát, hanem egész emberként Isten teremtményének tekinti 
őt. Minden találkozás az Istentől adott nagy lehetőség arra, 
hogy az ember felebaráttá váljon és Jézus irgalmas samaritá- 
nusról mondott példázata értelmében felebarátra leljen.

Felebaráti viszony, amely Jézus akaratának megfelel, 
akkor jön létre, amikor a minden emberi találkozásban benne 
rejlő isteni felszólításnak eleget teszünk. A nagy gondolko
dó, Martin Buber a maga módján írja le, mi az a nagyszerű, 
amely az emberi találkozáskor történhet:

Egy rabbi megkérdezi tanítványát: "Mikor megy át az éj
szaka nappallá?" A tanítvány így felel: "Amikor egy há
zat meg tudok különböztetni egy fától." "Nem",-válaszol
ja a rabbi. "Akkor, ha egy kutyát meg tudok különböztet
ni egy lótól." "Nem",-feleli a rabbi,-"akkor múlt el az 
éjszaka, ha egy ember arcát nézve felfedezed testvéred 
arcát. Akkor kezdődik a nappal."
Nem szabad elfelejteni, hogy a valódi találkozásokat na

ponta veszély fenyegeti. Vannak külső körülmények, melyek 
ártalmasak: a mindennapokat feladatok és kötelezettségek á- 
radata, formalitások és rutin határozzák meg. Mindez olyan 
serénységre kényszerítheti az embert, mely őt felemészti 
és látszólag kitölti. Nem feledkezhetünk meg azokról az aka
dályokról sem, melyek az ember természetéből adódnak: saját
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vágyaink és elképzeléseink vannak az első helyen és minden 
mást - bizonyos körülmények között akár a felebarátot is - 
kikapcsoljuk. Az egoista gondolkodásmód, mely saját álmaink 
megvalósítása közben dominál, szinte automatikusan kizárja 
mindazt, ami az útjában áll. így az élet gyakorlatában a 
hektikus láz és önzés, a kötelezettségek sokasága által és 
amiatt, hogy tapasztalatunk szerint a másikban saját köre
inket zavaró konkurrenst látunk, sok külső kontaktus ellenére 
az ember és ember közötti segítő találkozás háttérbe szorul
hat. Az embertársainkkal történő nyílt találkozásokat veszé
lyeztető tényezők közül soknak saját értékrendünk és világ
nézetünk az okozója. A farizeusról és a vámszedőről mondott 
jézusi történet ma is mély benyomást tesz az emberre. Ami a 
farizeust a vámszedőtől, de magától az Istentől is elválaszt
ja és ami a valódi találkozást megakadályozza, az nem más, 
mint a láthatóan jó lelkiismerete, mely a farizeussal ezt 
mondatja: "Hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint ez 
a vámszedő is."
A keresztyének különös módon elhivatottak a találkozások 
minden szakadék ellenére történő keresésére és megvalósítá
sára. Isten elleni bűneink és ember elleni vétkeink újra meg 
újra elszigetelnek és sokak szemében nemkívánatos személlyé 
tesznek, ahogy ez Jézus korában a bélpoklosokkal, vagy a 
vámszedőkkel történt. A testvér felé vezető úton semmilyen 
akadály nem szabad, hogy föltartóztasson, még az sem, ha e- 
gyikünk megbotlott és az élet helyes rendjével konfliktusba 
került. Ugyanígy nem jelenthet akadályt a másfajta élet- 
szemlélet, más néphez, vagy fajhoz tartozás. A keresők és 
a szenvedők esetében a találkozások értelme nem csupán Krisz
tus közelsége tényéből adódik, hanem abból a bocsánatból fa
kad, melyet ő ajándékoz. A Krisztus nevében történő talál
kozáskor mindig komolyan veendő, hogy mi mindnyájan vétkesek 
vagyunk. A keresztyének találkozása felebarátaikkal Isten 
velünk, bűnösökkel történt kegyelmes találkozásából merít 
erőt, a Krisztussal való testvéri kapcsolatból él. Valahány
szor négyszemközt, vagy nyilvánosság előtt felebarátainkkal 
találkozunk, mindannyiszor diakőniát végzünk annak az Isten
nek a nevében, aki nem ismer határokat. Érdemes elgondolkozni 
Luther 1516-ban egyik barátjához, Georg Spenleinhez írt so
rain:

"Ezért, kedves testvérem, tanuld Krisztust, mégpedig a 
megfeszítettet. Tanuld meg őt dicsérni és magad miatt 
kétségbeesni. De "mondd neki: Te vagy Úr Jézus az én i- 
gazságom, míg én a Te bűnöd vagyok; magadra vetted, ami 
az enyém és nekem adtad, ami a Tiéd; Te olyan lettél, 
amilyen nem Te voltál, én pedig olyan lettem, amilyen 
nem én voltam. Óvakodj attól, hogy magad többé ne bűnös
nek, hanem teljesen tisztának tekintsd, mint aki már tö
kéletes. Krisztus ugyanis mindig a bűnösök között lako
zik. Hiszen a mennyekből, hol igazakkal lakozott, azért 
szállt alá, hogy a bűnösök között lakjék. Ha eme nagy 
szeretetét meggondolod, a legédesebb vigasztalódást nye
red. Hiszen ha mi a saját fáradozásunk által elérhetjük
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a nyugodt lelkiismeretet, ugyan miért halt meg Ő? Ess 
hát bátran kétségbe és az ő cselekedeteiben békét találsz 
Egyébként mindezt Tőle magától tanulhatod, abból,ahogyan 
<5 téged elfogadott s bűneidet magáévá, igazságát meg ti
eddé tette.Ha te mindezt szilárdan hiszed, ahogy ez il
lendő (hiszen elkárhozott, aki nem hisz), akkor felka
rolod a rendetlen és még tévelygő testvéredet és türe
lemmel viseled el őt; bűneit mintegy magadévá teszed 
és ha valami javad van, azt megosztod vele. Ahogy az 
apostol tanítja; Az az indulat legyen bennetek, mely 
volt a Krisztus Jézusban is, aki, bár Istennek formájá
ban volt, megüresítette önmagát stb. Így hát te is, ha 
jobbnak tűnsz, ne tekintsd azt a magad zsákmányának, ha
nem mondj le magadról, felejtsd el, ki vagy és legyél 
olyan, mint azok közül egy, akiket hordozol.
Mennyire boldogtalan igazság az, amikor az egyik mindig 
a másikkal hasonlítgat ja össze magát és a rosszabbnak 
tartott másikat nem akarja hordozni. Amikor az egyik ma
gányba menekül, miközben inkább a másikkal maradva tü
relemmel és imádsággal és saját példájával hasznára le
hetne. Ez olyan, mint amikor az Úr talentumát elássuk 
és nem adjuk a szolgatársaknak, ami őket megilleti. Ha 
te Krisztus lilioma és rózsája szeretnél lenni, úgy tud
nod kell, hogy utad tövisek között vezet. Ügyelj, nehogy 
türelmetlenségeddel, elsietett ítéleteiddel és titkos 
büszkeségeddel te magad is tövissé légy."
Azok, akik egyházi, vagy diakóniai szolgálatban állnak, 

különösen elhivatottak a Jézus Krisztus nevében történő fe
lebaráti találkozásra. Természetesen ők is korunk gyermekei, 
hat rájuk környezetük és tapasztalatuk. Náluk is előfordul
hat, hogy a körülmények hatalma oly hatalmassá és intenzívvé 
válik, hogy megfeledkeznek istengyermeki küldetésükről s 
hogy - Martin Buber hasonlatával élve - csak fákat, házakat, 
ügyeket, célokat, terminusokat, úgynevezett "eseteket" lát
nak, de nem ismerik fel és nem veszik komolyan a bajával és 
kétségeivel küszködő felebarátot. Ez pedig azt jelentené, 
hogy Krisztus szavaival ellentétesen - "ti vagytok a világ 
világossága" - bennük és körülöttük nem a nappal fénye ra
gyogna, hanem az éjszaka sötétje maradna.

A keresztyének jól tudják, hogy a felebaráti közelség 
és Isten közelsége összetartoznak. Aki az emberben nem is
meri föl felebarátját, az Istent sem láthatja. Akinek fela
datai sokasága között nem marad ideje Istenre hallgatni és 
vele,beszélni, annak elvész a képessége ahhoz is, hogy fe
lebarátját meghallgassa és vele beszéljen. Martin Buber 
joggal mondja:"Aki Istennel való beszélgetés nélkül akar 
beszélni az emberrel, annak szavai nem teljesednek be. Aki 
azonban Istennel akar beszélni anélkül, hogy az emberrel 
beszélne, annak szavai célt tévesztenek."
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2. A segítséget kereső és a segítő ember, 
mint a diakónia modellje

A "segítséget kereső és a segítő ember" témája a rendel
tetésszerű és valódi emberi együttélés modellje. Ennek a min
tának a betartása és megvalósítása szükséges mindenfajta 
személyi és társadalmi vonatkozásban. Ezt a keresztyéneknek 
újra meg újra át kell gondolni annak érdekében, hogy segítc- 
ember-létük megvalósulhasson és megmaradjon, hiszen ők azok 
is, akiken Isten Krisztusban segített és naponként újra segít 
Egyszersmind azonban nemcsak segítő embereknek kell lenniük, 
hanem segítséget keresőknek is, akiknek szükségük van a fe
lebarátra; a segítő és a segítséget kereső kapcsolatváltá
sában egy állandóan meg-megújuló szerepcsere szükséges. I- 
lyenkor a segítséget kereső meglepő módon gyorsan segítsé
get nyújthat segítőjének. Végeredményben mind a segítő, mind 
a segített mindvégig Isten segítségére szorulnak.

A felebarát érdekében végzett szolgálatot a keresz
tyének Krisztus Diakóniája alapján különleges feladatként 
végzik. Olyan élettérben élnek, melyet Krisztus nyújtott szá
munkra. Uruk segítségéből élnek és mint az ő szerszámai, ke
ze és lába, ezt a segítséget adják tovább. Az ő nevében szól
nak és cselekednek, de egyszersmind az ő felelősségére, az 
ő számlájára is. Ezért, mint gondozók gyakran munkaközösség
ben állhatnak azokkal, akik - más motívumokból ugyan, de - 
szintén embertársuk érdekét nézik. A keresztyéneknek ez a 
feladata nem emeli ki őket a szociális felelősség széles me
zején dolgozó többiek fölé. ők mindenesetre tudják, hogy rá
juk Isten olyan talentumot bízott, melyet nem szabad elásni
uk. Tudatosan fel kell azokat használniuk a felebarát érde
kében végzett értelmes istentiszteletként Isten dicsőségére. 
Számukra Krisztus a nagy Diakónus-előd, aki a diakóniai cse
lekvés gyakorlatát és minőségét már végigcsinálta, tetteiben 
és szenvedésében azt látható példává tette.

A keresztyén ember diakóniai léte szempontjából döntő 
jelentőségű az a tény, hogy - dolgozzon, vagy tevékenykedjék 
akárhol - mindenütt és mindig Isten küldötteként tudhatja 
magát. így őrizheti meg látó szemeit azok számára, akikkel 
az életben találkozik. Ahol Isten Lelke tölti be az emberek 
szívét, ott válik Saint Exupery mondása a szó legnemesebb 
értelmében valósággáIgazában jól csak a szívével lát az 
ember."

3. A segítséget kereső ember
Már a legkisebb megrázkódtatáskor át lehet élni, mily 

kevéssé áll biztosan még az az ember is, aki egyébként na
gyon öntudatosan viselkedik. Sok esetben kiderül, hogy a 
látszat kedvéért hordott biztonság nem gyökerezik mélyen. 
Nagyon hamar elszakadnak a sokfajta bizonytalanságot fino
man és körültekintően szőtt szálak. Az ember házilag készí
tett hitvallása: "Segíts magadon, az Isten is megsegít!" 
egyből széthull abban a pillanatban, mikor egyszer csak 
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segítségre szorul. Nehéz átélni, hogy még a XX. század em
bere számára sem minden megvalósítható, vagy megjavítható. 
Azért olyan fájdalmas a fellegek fölül lezuhanni, mert a 
józanság pillanatában összeomlik az a tévhitünk, mely sze
rint "hatalmunknak mi sem árthat!”. Ez a felismerés még a- 
zokat is széttörheti, akik sikerüket és tartásukat nem csu
pán a földiekre alapozva próbálták felépíteni. A hívő em
berek sem tudhatják, hogy életkörülményeik hirtelen megvál
tozását sebességváltójuk kibírja-e. Talán túl sokat, s így 
valójában hamisat is remélt saját hitétől. Életperspektívá
jának megváltozását minden segítsére szoruló ember átéli, 
s ugyanakkor azt is, hogy élete fölötti uralom - legalábbis 
részben- másnak a kezébe kerül és ez nagyon fájdalmas ér
zés, melyen felül akarnak kerekedni. Sok embernél ez a tö
rekvés több energiát igényel, mint amennyijük van. Némelyek 
a kábítószerhez menekülnek, mások az öngyilkosságra gondol
nak, vagy hagyják magukat apátiába esni. Mindezek a próbál
kozások csupán a meg nem oldott helyzetek miatti vészjel
zések és emberi társ utáni kiáltások.

A sors hatalma alatt az élet külső elvárásai is megvál
toznak, de változik az ember belülről is. A körülmények meg
változásával egyidejűleg mindenfajta érték átértékelődik, 
minek folytán az önbizalom elvesztése az .emberi személyiség 
egészének károsodásához vezet. Különösen egy sorscsapás, vagy 
egy betegség kínjában élheti át az ember, hogy most nemcsak 
valami kisebb részkárosodás érte, s hogy most nem arról'van 
szó, hogy életének, vagy testének valamelyik - talán - meg
javítható és meggyógyítható része megbetegedett, hanem ar
ról, hogy egész léte kérdésessé vált.

így aztán érthető, ha a -segítséget kereső szerencsét
lensége okaira keresi a választ és hogy azt legtöbbször sa
ját személyén kívül keresi. Kérdése nem egyéb, mint ágálás 
az ellen a szokatlan helyzet ellen, hogy reménytelenné 
vált. Saját magán éli át azt, ami mindig ősi félelmeket 
vált ki, hogy tudniillik segítségre szorulóan jött a világ
ra, amelyet egyszer majd tehetetlenként kell elhagyjon. 
Mindenegyes segítséget kereső személy az emberi élét ér
telme felőli egy-egy kérdés. Hogy a segítséget kereső em
ber e kérdéseit megfogalmazza-e szavakban, vagy nem, attól 
függetlenül segítség utáni vágya csakis a lét végső alapja
ira történő kérdezés hátterén válik világossá. Rákérdezés 
tehát Istenre és szándékára az emberrel. (A beszélgetések 
közbeni segítségnyújtáskor fontos figyelni arra, hogy,csak 
kivételesen válaszoljunk olyan kérdésekre, melyeket part
nerünk verbális an nem fogalmazott meg. Természetesen lé
nyeges meghallani a kimondatlan kérdéseket is, készen is 
kell állni a válaszadásra, csak várni és figyelni kell az 
alkalomra, melyet Isten ad.)

Egy segítséget kereső ember életkörülményeinek meg
változása mélyreható következményekkel jár. Amíg eddig ah
hoz volt szokva, hogy önmagán segítsen és ne szoruljon más
ra, s hogy se nyilvános, se privát segítséget ne igényel
jen, most hirtelen szüksége van a másik emberre és külső 
segítség nélkül elvész. Függetlenül attól, hogy azelőtt



segített-e másokon, vagy sorsukra hagyta őket, neki min
denesetre nehezére fog esni másoktól függő viszonyba ke
rülni. Átéli az emberi tehetetlenséget. Próbálkozik azzal, 
hogy ezt a felismerést visszaszorítsa, de ezzel tehetet
lensége nincs legyőzve. Nagyon jó, ha például egy betegség 
ideje alatti magányos órák nem az egyén elmagányosodásához 
vezetnek, sem életuntsághoz. A gyötrő kérdések köréből nagyon 
gyakran nem talál kiutat az ember egyedül. Legyen bár da
cos vagy levert, mindenképp csupán menekülő, tévedő, re
ménytelen, csalódott ember. Még azokban is, akik mindezt 
nem tartják igaznak, ezek mögé vannak elrejtve,amire igazá
ban vágynak.

A segítséget igénylő ember környezete számára próbakő 
vé vá1ik.

A korai keresztyénség korából ismert Laurentius törté
nete :

"Laurentiust, a gyülekezet elöljáróját letartóztatják.
A helytartó el akarja kobozni a keresztyének vagyo
nát, s így felszólítja Laurentiust, hogy adja elő a 
kincset. Az megígéri, hogy a kincseket három nap 
múlva elhozza. Mikor a harmadik nap elérkezik, a 
palota udvara megtelik bénákkal, vakokkal és nyomo
rékokkal. Laurentius rájuk mutat és azt mondja: "íme 
gazdagságunk, ez a mi kincsünk."

A megfáradtak és megterheltek és mindazok, akik az é- 
lettel nem boldogulnak, Istennel különleges értékkel felru
házott teremtményei. Isten gyermekei ők, akik igénylik az 
igazi keresztyénség közösségét.Irányukban kell Jézus Krisz
tus gyülekezete diakóniájának és minden egyes keresztyén 
diakóniájának megmutatkozni és beigazolódni.
 4. A segítő ember

Egy berlini múzeumban számos nagy műalkotás mellett 
található a középkor egyik szentjének thüringiai Szent 
Erzsébetnek a képe. A szegények és éhezők jótevőjét a 
művész tekintélyes személyiségnek ábrázolja. Arcát a ne
mes vonások uralják, alakja tetőtől talpig makulátlan. 
Egyszóval: tekintélyes személyiség áll szemben a nézővel. 
Valami furcsa látszik a kezében: a művész egy hosszú ke
nyeret rajzolt a kezébe. Erzsébet ezt a kenyeret lefelé 
nyújtja az egyik ott álló kis segélykérőnek, aki fölfelé 
nyújtott kezével a hosszúkás kenyér végét épp hogy el 
tudja érni.

Nos, a legendák történetének thüringiai Szent Erzsé
beté áldozatkész és segítőkész személyként ismert. Feren
ces életvitele a keresztyén szeretet méltán világító pél
dája. Ami meglepő, az a segítő és a megsegített viszonyá
nak az ábrázolása. Nem tudom, miért ábrázolta ennyire kü
lönböző párként a művész a segítőt és a megsegítettet. A 
kép mindenesetre különös nyomatékkai szembesít azzal a 
kérdéssel, hogy a segítő és a segítséget kereső mi módon
662



viszonyulnak egymáshoz. Hogy vajon a segítség a partner
ség szintjén, vagy amint a képen, különböző szinteken, 
föntről lefelé történik-e?

S valóban, a segítő ember szerepe megkülönböztetett 
figyelmet igényel. Nem csak az számít, hogy adnak,hanem 
az is, hogy miként. Mindenki, aki egy találkozás alkal
mával a segítő feladatára hívattatik el, jól teszi, ha 
előtte néhány alapvető kérdést feltesz. Ilyeneket példá
ul: előítélet nélkül közeledem-e felebarátomhoz?

A segítő szerepének .felvételekor tudva vagy tudat
lanul nem viszem-e magammal saját vágyaimat, akaratomat 
és elképzeléseimet?

Nem játszok-e el csupán zavaromban, vagy a szükség
nek engedelmeskedve egy olyan szerepet, mely idegen szá
momra, vagy éppenséggel ellenemre Van?

Sikerül-e legalább bizonyos mértékig azonosulnom a 
feladattal, vagy pedig legbelül valójában hidegen hagy?

Győzöm-e erővel feladatom betöltését, vagy pedig 
annyira túlmegy képességeim határán, hogy magam válók 
tehetetlen segítővé?

Engedem-e munkámat a segélykérő jogos, vagy jogtalan 
elvárásaitól befolyásolni, vagy pedig minden esetben én 
leszek az, aki mindent meghatároz?

Feladatom, hogy segítsek, valóban annyira véremmé 
vált-e, hogy nem fenyeget már a kimerülés és elgyámol- 
talanodás veszélye?

Diakóniai feladatomhoz az éppen elégséges távot és 
közelséget sikerül-e tartanom,, vagy pedig az olyan sema
tizmus marad számomra, mely valójában nem passzol hozzám?

Az, hogy tudatában legyünk a reánk háruló, vagy re
ánk törő szerepek átformáló, sőt gyakran deformáló funk
ciójával, nemcsak azok miatt fontos, akikkel mint segít
ségre szorulókkal dolgozunk. A segítő embernek is szüksé
ges tudnia: lehetséges, hogy valaki a szerepe által növek
szik, de az is lehetséges, hogy saját személyiségétől köz
ben elidegenedik. Az, aki szerepével nincs kibékülve, csak 
akadályozza, veszélyezteti és zavarja ezzel a valódi em
beri kapcsolat létrejöttét. Ezek a zavarok megkárosítják 
a munka minőségét és áttevődnek a segítséget keresőre is.

Számos elképzelés él az emberek tudatában bizonyos 
hivatásokról. Az embereket segítő hivatásokkal kapcsolat
ban is még mindig nagy szerepet játszik a segítségnek és 
a segítő személynek idealizált elképzelése. Jellemző er
re az az emberi vágy, mely a segítséget adót erős, ember
felettien erős kézzel képzeli el. Ezek az elvárások túl
becsülik a segítséget adó embert. Az általános elvárások 
szerint valahogy így kell kinéznie egy segítő embernek: 
a segítő ember egész életét a másik emberre, annak egész
ségére és javára fordítja. Feláldozza magát és megvalósít
ja azt a nemes magatartást, mely az idealizmus szemei előtt 
lebeg, hogy tudniillik az embernek a dolgokat önmagukért 
kell csinálni. Sokak szemében a segítő ember az, aki 
altruista módon mentes mindenféle indulattól. Olyan, aki
re felnézhetnek és döntéseihez tarthatják magukat. Ő a 
sérthetetlen példakép, a gyengék útmutatója. Az ideális
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segítő mindig képes új terheket magára vállalni és soha
sem roppan össze. Őhozzá lehet igazodni s ő - majdnem - 
mindig rendelkezésre áll.

Gyakran természetesen a bajban lévők egészen másfaj
ta segítőt kívánnak maguknak, aki hasznukra válik. Meg
kérdezik: mit tud adni nekünk az ideális segítő, miközben 
csak azt kívánjuk, hogy megértés legyen benne gyengesé
geink iránt? Felismerik, hogy a láthatóan makulátlan és 
kifogástalan segítő mások fogyatékosságait nem képes el
viselni, sem a magáét bevallani, ezért nem állhat mellé
jük és nem tud rajtuk segíteni, mert a valódi közelkerü
lés föltétele hiányzik. A megtestesült ideális segítő 
képes-e valóban mélyen a partnerükké lenni? Aki nincs 
tudatában saját konfliktusainak, nem él együtt és nem 
küzd fogyatékosságai ellen, az nehezen tudja a bajban 
lévőt elfogadni. S valóban, nem úgy van-e, hogy éppen a 
tökéletlenség az, ami produktív, mert a közös tanulás és 
együtt érlelődés kiindulópontjává válhat?

Az "ideális" segítő bizonyos fokig zavarba ejtő, mert 
az ember megkérdezi, vajon nála a saját érzései, vágyai 
és igényei a segítés folyamán valóban teljes mértékben 
figyelmen kívül maradnak? Érvényesülnek-e ezek, elhaltak 
vagy kiszáradtak, esetleg a jól betöltött szerep megfog
hatatlan álarca mögé vannak elrejtve?
A segítő emberről kialakult ideális elképzelés a segítsé
get nyújtóra magára is veszélyes. Szenved amiatt, hogy mi
közben mások nyugodtan elmondhatják igényüket és vágyaikat, 
addig az ő vágyai nem juthatnak érvényre. Nem engedheti 
meg magának, hogy saját érzései, félelmei és tökéletlen
sége megnyilatkozzék. Az a veszély fenyegeti őt, hogy má
sok irányában túlzott igényeket támasszon, csak azért, hogy 
kiélje a sajátmaga által támasztott túlzott igényeket, me
lyek alatt egyébként ő maga is szenved. Ezek a segítő embe
rek oly gyakran összeroppannak, mivel képtelenek úgy eleget 
tenni szerepüknek, ahogy azt elképzelték, s ahogy nekik ta
nították .

A Krisztus nevében segítők nem szenvednek olyan idea
lizált követelmények súlya alatt, mely összeroppanthatja 
őket. ők Krisztus megbízásában állnak. Ez a megbízatás pedig 
az evangélium szerint nem azonos a követelményrendszer 
rel. Ez annak a ténynek a következménye csupán, hogy 
Isten elfogadott minket, megszabadított bűneinkből és 
nem saját erőfeszítéseink által kell megigazulnunk. Ez 
egyszersmind azt is jelenti, hogy a keresztyének nincse
nek rászorulva arra, hogy vágyaikat maguk valósítsák meg és 
értékeiket unos-untalan bizonygassák. Így hat ki az Isten 
előtt érvényes igazság a felebarát iránti magatartásunk
ra. A keresztyén ember azt is kibírja, ha gyámoltalan se
gítőnek bizonyul, vagy kudarcot vall. Nem szükséges, hogy 
a segítségre szorulóra minduntalan saját nagyszerűségének 
képét projektálja. Mivel képes megérteni a mások elesettségét 
tisztességes partneri viszonyban felebarátjával azonos szin
ten van.

A segítő ember Krisztusban találja meg cselekvése pél
daképét. Krisztus a gyermekeket azok gyámoltalanságával e- 
gyütt fogadta el és mondja: Ha nem lesztek olyanok, mint 
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a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. A bélpok- 
losokat, akik betegségük miatt mindenhonnan kirekesztettek 
voltak, kitaszítottságukból a közösségbe állította vissza. 
Bűnösökkel egy asztalnál evett és az önigazságukban tet
szelgőket is ugyanazzal a szeretettel kereste/ mint a vám
szedőket. Krisztus mind a mai napig nem az ember szép és 
szimpatikus ábrázatától teszi függővé szeretetét, nem 
hánytorgatja fel a múltját, hanem csak az érdekli, hogy itt 
valaki a rablók kezébe esett és ő az az irgalmas samaritá- 
nus, aki a valóban paphoz méltó cselekvésével saját életét 
teszi kockára, mivel minden hagyományt, földi és emberi mér
téket meghaladó módon nyújt segítséget. Előtte nincs érték
telen élet, nincs Istentől megbélyegzett ember, akit az em
ber nyugodtan hagyhat elveszni, nincs olyan megszállott, 
akit az ördög végérvényesen zsebrevágott volna. Számára e- 
gyetlen élő sem halott és senkiről nem mond le. Ő minden
kit átölel szeretetével.

Jézus a segítő és szenvedő egy személyben. Krisztusnak 
ebből az odaadó szeretetéből nőhet ki az a fajta szeretet, 
melyre a diakónia végzése közben szükség van. Itt mutatko
zik meg a szeretet különbözősége a polgári becsület, szo
ciális igazságosság és miegyéb módon propagált emberies
ség normáihoz képest. A szeretet ugyanis hittel és remény
séggel egészül ki. Csak így teherbíró. Ezért fontos elvé
gezni azt a három fajta szolgálatot, melyet Theodor Fliedner 
egyszer így fogalmazott meg: Istennek szolgálni, a segítsé
get keresőknek szolgálni, s végül - ami tekintettel a segí
tő személyére elengedhetetlennek tűnik - szolgálni a segítők
nek egymás között. A "Krisztusban lenni" és a "testvér mellett 
állni" elválaszthatatlanul összetartoznak. Egyébként ha el
különülnek, az egyik vértelenné, a másik pedig szentimentá
lissá válik.

A gondozó és a gondozott Isten előtt is a legszorosabb 
összetartozók, mert mindketten bűnbocsánatra szorulók. Idéz
zük még egyszer Luthert, aki 1554.augusztus 21-én Georg Spa- 
latinhoz intézett levelében a következőket írja:

"Ezért hát őszintén kérlek és intelek, csatlakozzál hoz
zánk, akik valóban nagy, átkozottul nagy bűnösök va
gyunk. Tedd ezt azért, hogy számunkra Krisztus ne va
lami jelentéktelen olyasvalaki legyen, aki apró-cseprő 
gyerekes bűnöcskéken tud segíteni. Nem, nem, ez nem 
lenne nekünk jó; ő valójában az Istentől rendelt meg
váltó, aki egyedül akarja is és tudja is megváltani a- 
zokat, akik tényleg, nagyon, súlyosan, átkozottul bűnö
sek s akik valóban a legnagyobb, legfélelmetesebb bű
nök özönét követik el e földön, de éppen ezért hisznek 
benne és szívük mélyéből vágyakoznak kegyelmére és se
gítségére. Ily módon vigasztalt engem egyszer Dr.
Staupitz, amikor annak idején ebben a kórházban feküd
tem ugyanazzal a betegséggel, mint most te, és azt hi
szem, a sok fájdalomtól és szomorúságtól meg is haltam 
volna, ha ő akkor ilyen szavakkal nem vigasztalt vol
na meg: Ejnye, -mondta- te látszat-bűnös és festett- 
vétkű akarsz lenni, úgy látszik. Ezért aztán csak lát
szat-megváltóra és festett üdvözítőre van szükséged. Mé-
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lyedj el a dologban és nyugodjál meg, hogy -de hiszen 
te magad is tudod és hiszed-, szóval hogy Krisztus a 
te igazi, örök megváltód, s te ezzel szemben egy való- 
di, nagy, átkozott bűnös vagy. Mert az Isten nem vic
celődik, mondvacsinált ügyekkel nem törődik, mert szá
mára halálosan komoly dolog volt, amikor egyszülött Fi
át küldte a világba és adta oda mindannyiunkért stb.'" 
Aki a szükséget szenvedőkön segíteni akar és az elté- 

velyedetteknek utána menni, az jól teszi, ha először magába 
száll. Tudnia kell, hogy az éjszaka beállta előtt nem csak 
a külső életkörülmények változhatnak meg könnyen, hanem az 
is megtörténhet, hogy korábban, mint vélné, ő maga is segít
ségre szorulóvá válik.

A döntő fontosságú mégis a Jézus Krisztushoz térés ma
rad. Ehhez szorosan kapcsolódik az a felismerés, hogy saját 
erőnkből ez a Krisztushoz térés lehetetlen. Minden egyes 
segítő embernek is szüksége van Krisztus erejére és támoga
tására saját erőtlenségében. Aki csak egyszer is kapcsolat
ba került egy segítséget igénylő emberrel, az tudja, hogy 
mennyire tehetetlenné is válhat az ember. Milyen gyakran 
vágyunk kénytelenek megállapítani, hogy nem test és vér el
len van nekünk hadakozásunk, hanem e világ hatalmasságaival.

A segítő embernek munkája elvégzéséhez ebben a békét- 
len világban belső békére van szüksége. Ezért jól teszi, ha 
minden dolgát Isten kezébe helyezi. Csak így lesz képes ar
ra, hegy a sok külső segítségadás mellett megadja az egyet
len valódi segítséget, hogy tudniillik ő egy olyan mentő em
berré válik, aki a másik baját a szívén viseli és problémáit 
Isten elé viszi.

Manapság a világ jócskán elvesztette az Isten irgalmas
ságába vetett hitét. A keresztyének küldetése a világban ép
pen ezért az, hogy a nyomorultak számára újra érthetővé te
gyék Isten irgalmasságát. Az isteni irgalom nagyságához az 
is hozzátartozik, hogy gondot visel azokra az irgalmas szí
vű és másokon segítő emberekre, akik maguk is segítségre 
szorulnak.

Az őserdő nagy doktora Albert Schweitzer mondta egy
szer: Egyet tudok csak teljes bizonyossággal: valóban boldo
gok közülünk csak azok lesznek, akik a másik emberhez veze
tő szolgálat útját keresték és megtalálták.

Aki a felebarát szolgálatának végzésére elhívást nyer, 
az átélheti a szolgálat nagyszerűségét. Néha az Ő nevében 
végzett emberi cselekvésre is hull az isteni dicsőség egy- 
egy sugara, néha elismerés is van és néha siker is. A ke
resztyének természetesen még ennél többre is várnak: gyü
mölcsre. Legnagyobb dicsőségük az lesz, ha majd az ítélet 
napján Krisztus ezt mondja nekik: Jöjjetek hozzám, ti ál
dottál a mennyei Atyának!

5. Néhány segítség a segítővé váláshoz
Már szóltunk arról, hogy a segítő emberek a felelősség 

terhe és a szüntelen elvárások okozta feszültség miatt meg 
tudnak fáradni is. Ebben a megfáradásban egyrészt a csalódá-
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sok, másrészt a saját kudarcok esnek súlyosan latba. Aki 
a diakónia végzését komolyan veszi, akkor jár el helyesen, 
ha keres olyan szolgatársakat, akikkel meg tudja beszélni 
dolgait, akik között ki tudja önteni a szívét. Jól teszi, 
ha talál közöttük olyasvalakit is, aki valódi gyóntatóaty
jaként segítőtársa lesz.

A segítőknek nyújtott segítség mikéntjét a közösen 
megtapasztalt és átélt hit részeként az .'egyes emberekre 
alkalmazva kell mindig, lebontani. Mégis hadd álljon itt 
néhány általános gondolat segítségként a segítők számára:

a. / A segítséget nyújtó fél nem kell és nem is szabad,
hogy teljesen belemerüljön felebarátja krízisébe. 
_Neki is megvannak a  saját igényei és kívánságai, me- 
lyeknek eleget kell tennie. Könnyen megtörténhét 
ugyanis, hogy amennyiben ezeket az igényeket visz- 
szaszorítja magában, valahol.máshol törnek a fel
színre és ez nem jó.

b. / Minden ember igényli az elismerést. Ezért ha valaki
tői megtagadják az elismerést, olyan kényszerhely
zetbe hajtják, amikor egyre többet követel magától, 
s ezáltal aktív vagy passzív módon túlhajszolja ma
gát és összeroppan.

c. / Minden ember igényli a köszönetét. Ha.nem kapja meg
megpróbálja azt másokból kicsalni, mégpedig vagy 
úgy, hogy á másikat magától függővé teszi, vagy 
pedig úgy, hogy saját személye fontosságát felna
gyítja és ezzel elveszi az életteret a másik elől.

d. / A segítő embernek is szüksége van olyan életterü
letre, ahol "aszociális" lehet, azaz ahol nem kell 
állandóan és feszülten szociális felelősségére kon
centrálnia .

e. / Helyes, ha mindenkit, még a hivatalból segítőket is
bátorítunk arra, hogy segítséget vegyenek igénybe 
és segítségre szorultságukat ne rejtsék el, mint 
valami szégyent. A segítségre szorultság helyzetét  
különösen keresztyén körökben - nem szabad egy em
ber diszkválifikációjaként értelmezni.

f. / Mi keresztyének nem felejthetjük el, hogy minden e-
gyes ember Isten teremtő szeretetének a jele, s e- 
zért mindén ember személyiségének olyan különös sa
játosságai vannak, melyeket nagyrészt a múltja ha
tároz meg. Ezek a régi sebhelyek teljesen soha nem 
tüntethetők el. A segítőknek adott különböző megbí
zatások előtt ezeket a sajátosságokat figyelembe 
kell venni, nehogy túl magasra állítsuk a mércét. 
Ezáltal Ugyanis szükségszerűen agyonhajszolja ma
gát, csakhogy feladatának eleget tehessen, de ami 
még rosszabb, nencsak  magával, de másokkal szemben 
is keményebbé válhat.
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A segítő szolgálatban állók motivációja sokféle lehet. 
Gyakran azért választanak ilyen foglalkozást, mert nekik 
maguknak van segítségre szükségük. A segítő szolgálatban 
álló embereknek ezért őszintén mérlegelni kell tudniuk sa
ját motivációikat. A hasonló területen tevékenykedő kol
légáik közösségében meg kell beszélniük dolgaikat, mely 
által elkerülhetővé válnak azok a hibák, melyeket saját 
maguk, a másik ember, vagy egy szituáció helytelen megí
télése miatt elkövetnénk. A segítségre szoruló ember nem 
akkor van kisegítve, ha talál egy "ideális" gondozót, hanem 
ha egy olyan embert kap, aki a saját problémáit is ismeri 
és elfogadja, tehát olyan helyzetben van, hogy ha neki akar
nak segítséget nyújtani, azt sem utasítja vissza. Ugyanakkor 
kész azt is továbbadni, amit naponként újra Istentől kapott.

Egy sokat tárgyalt könyv címe ez: "Hilflose Helfer - 
A tehetetlen segítő". A keresztyén ember jól teszi, ha fel
ismeri hitének és szeretetének határait és elismeri fogyaté
kosságát. Helyesen teszi, ha búcsút vesz attól a tévhittől, 
mintha hite tőle az "ideális" segítő alakjának maradéktalan 
megvalósítását követelné.

Az a Krisztus, akiről az evangéliumok bizonyságot tesz
nek, nem tart igényt önelégült segítőkre. Inkább akar olyan 
"tehetetlen segítőket", akik elfogadják Krisztus gyógyítását, 
akik Tőle várják egészségüket, általa lesznek alkalmasak. Nem 
önmagukat akarják cselekedeteik által megigazítani, hanem 
a kegyelem általi megigazulásban reménykednek.

Nem szabad, hogy a keresztyének restté váljanak annak 
a kérdésnek újra meg újra történő átgondolására, hogy az e- 
vangé1iumnak megfelelően miként alakíthatják ki saját élet
stílusukat, miközben a két veszély között - hogy t.i. vagy 
"ideális" segítők akarnak lenni, vagy pedig hogy saját te
hetetlenségük okozta félelem miatt gyávákká válnak a segít
ségre szorulóknak igazi partnereivé lenni - borotvaélen 
táncolnak.

Fordította: Bízik László
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KÖZÖSSÉG AZ EVANGÉLIUMBAN
(Heinz Joachim Held köszöntő szavai 

díszdoktorrá avatása alkalmából)

Szívből jövő köszönettel és örömmel szólok, hogy elmond
jam önöknek, mi minden indít meg engem ebben az ünnepien mél
tóságteljes órában. Meghívásukat és a kitüntetést, melyben ré
szesülhettem, rendkívüli megtiszteltetésnek érzem, de méginkább 
az önök szeretete és bizalma megindító jelének s egyszersmind 
az evangéliumban való közösségünk bizonyítékának.

Szívem mélyéig meg vagyok hatva és igen köszönöm önöknek 
mindezt. A "közösség az evangéliumban" szép kifejezése a mi 
régi bibliafordításunkban reformátorunktól, Luther Mártontól 
származik.. Ez önkéntelenül is eszembe ötlik most.

A "közösség az evangéliumban" szép szófordulata kedvessé 
vált számomra, mert jól kifejezésre juttatja azt, ami minket 
összeköt s egyszersmind egymás iránt elkötelez: minket; kü
lönböző népek keresztyénéit és egyházait, hagyományait és je
lenét itt Európában Keleten és Nyugaton és általában az egész 
világon.
"Közösség az evangéliumban" - írja a népek nagy apostola, Pál, 
szeretett, gyülekezetének Filippibe (Fil 1,5), az első gyüle
kezetbe, melyet Lukács híradása szerint, közös európai kon
tinensünkön alapított.

Meg kell vallanom, hogy már régebb óta él bennem a vágy, 
öröm és reménység, hogy egyszer majd az evangéliumnak ebben 
a határokat áthidaló és világot átfogó közösségében magam is 
résztvehetek és a magam adottságaival azért munkálkodhatom. 
Hiszen akinek egyszer az Úr Jézus Krisztus hitet ajándékozott 
és szeretetét lángra lobbantotta benne, az indíttatva kell, 
hogy érezze magát hittestvérei megkeresésére és boldog, ami
kor ezt átélheti és őket megtalálhatja.-

így hálás vagyok az Úristennek, hogy megtapasztalhattam 
ezt az evangéliumban való közösséget és magám is tehetek ér
te valamit. Egyrészt rajnavidéki otthonom lelkészeként, más
részt pedig teológiai tanár és egyházi vezetőként Argentí
nában, most pedig az ökumenikus mozgalomba történt bekapcso
lódásommal mind itt Európában, mind világméretekben.

Ezért van az, hogy ebben az ünnepi órában ma is itt 
köszönet és öröm tölt el. Hiszen mindezt megerősítésnek, sőt 
arra serkentő elkötelezésnek érzem, hogy az evangéliumnak e- 
me közösségét megújult erővel szolgáljam és azt a jövőben is 
minden számomra lehetséges módon elősegítsem.

Engedjék meg nekem, aki a Németországi Evangélikus Egy
házból érkezett, Nyugat-Európából s egyszersmind az Egyházak 
Világtanácsában is dolgozik, hogy magam is viszonozzam a sze- 
retetet, bizalmat és az evangéliumban való közösségünket.

Így van ez jól, és Isten kegyelmének segítségével ma
radjon is így közöttünk: közöttünk és egyházaink között e 
kontinensen, melynek oly gazdag örökségei vannak határaival 
és terheivel és az egész világ békéjéért és igazságáért ér-
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zett felelősségével együtt. Az ezekben a hetekben ünnepelt 
40 évvel ezelőtti eseményekre gondolva érzem különösen nagy
nak az egyházak felelősségét.
E helyen is hadd' hangsúlyozzam, hogy keleteurópai és nyugat 
európai egyházaink közötti testvéri kapcsolataink jelentősé
gét milyen nagyra értékelem. Nemcsak a minket a máig elköte 
lező szellemi örökségnek felel ez meg, hanem ugyanakkor szá
munkra adott közös feladat is, tudniillik, hogy keresztyén 
hitünket korunkban meggyőzően hirdessük és - ami ettől elvá
laszthatatlan - alázatosan és egyértelműen a hétköznapokban 
megvalósítsuk. Ehhez pedig folyamatosan szükségünk van a 
nyílt és őszinte véleménycserére.

Ebben az ünnepi órában, amikor önök nekünk, Keletről és 
Nyugatról, közelből és távolból érkezetteknek ezt a megtisz
telő kitüntetést adományozták, azt érzem, hogy mindez a 
mindannyiunk számára annyira szükséges és segítő evangéli
umban való közösségünk igenlése és megerősítése.

Az Egyházak Világtanácsa világméretű közössége számára 
is elengedhetetlenül fontos a keleteurópai országok egyhá
zainak, különösen a mindenütt erősen kisebbségben élő e- 
vangélikus egyházaknak a bizonyságtétele és teológiai mun
kája. Igen, ezt nagyon szívesen vesszük. Mert önök tanács
kozásainkhoz és megbeszéléseinkhez olyan hittapasztalatok
kal és meglátásokkal járulhatnak hozzá, melyekkel mi más 
egyházakban nem rendelkezünk, örülnék, ha az evangéliumnak 
ehhez a közösségéhez, e közösség megerősítéséhez és elmélyí
téséhez Keleten és Nyugaton, de Északon és Délen is magam 
is hozzájárulhatnék.

Közösség az evangéliumban - ez helyesen értve résztvál- 
lalást jelent. Kölcsönös résztvállalást és részesítést an
nak ajándékaiban és ígéreteiben, követeléseiben és bátorítá
saiban, megvallásában és terjesztésében, de azokban a terhek 
ben és próbákban is, melyek között Jézus követése vezet.

Itt segíthetünk egymáson, határokat és sírokat áthi
dalva. Itt kell még jobban megtanulnunk egymásért és egymás
sal élni.
Az evangélium nem választ el. Az egybeköt, válasszon el ha
bár akármi. Az az igazság és szeretet, melyet az evangélium 
ad, nem elvezet egymástól, hanem készségessé tesznek egy
más iránt és az egymással megosztás és egymáséban részesedés 
örömét ajándékozzák.
A "közösség az evangéliumban" szép kifejezése ezt jelenti 
tehát és ez a közösség számomra - és gondolom, mindannyiunk 
számára - érezhetővé vált és megerősödött.
Köszönöm önöknek!
Isten áldja meg önöket!

Fordította: Bízik László
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ITT OTTHON ÉREZTEM MAGAM

(Anza A. Lema beszéde a tiszteletbeli doktori cím átvételekor)

Dékán Úr, Professzor Urak, Excellenciás Uraim, Nagyra- 
becsült Vendégek! Hölgyeim és Uraim!

Mélyen megindít és hálára kötelez az a nagy megtisztel
tetés, amiben ma részem volt. Nem úgy nézek erre a kitünte
tésre, mint amit személyesen érdemeltem ki, hanem úgy tekin
tem, mint nagylelkűségük és kedvességük kifejezését, ami egy
ben a Lutheránus Világszövetségnek és egyházamnak, a Tanzáni
ai Egyháznak is szól.

A Lutheránus Világszövetség VII. Nagygyűlésének előké
születei bevezettek engem a Magyarországi Evangélikus Egy
ház életébe és szolgálatába. Szoros kapcsolatba kerültem 
ezáltal egyházvezetőkkel, és egyszerű egyház tagokkal is. Ab
ban á ritka lehetőségben volt részem, hogy tárgyalhattam a 
magyar állam vezetőivel, hogy csak Miklós Imrét, az Állami 
Egyházügyi Hivatal elnökét és munkatársait említsem. Abban 
a kiváltságos helyzetben voltam, hogy együttműködhettem 
mindenféle életkörülmény! magyar emberrel. Megragadom ezt 
az alkalmát arra, hogy mélyről jövő, örök hálámat fejezzem 
ki mindannyiuknak szívük melegéért,, nagylelkűségükért, ven
dégszeretetükért és barátságukért, amely utamon végigkísért 
az ország minden részén. Minden várakozásomat felülmúló ked
vesség, szeretet és tisztelet fogadott, miáltal hazámtól 
messze is otthon éreztem magamat. Nagyon őszintén, úgy érzem, 
hogy együttműködtünk a Nagygyűlés sikeréért, és az valóban 
siker is volt. Ezért tisztelgek önök előtt azért az óriási 
segítségért és jóakaratért, aminek bőven tanújelét adták a 
Nagygyűlés előtt és alatt.

Ami a Magyarországi Evangélikus Egyházat illeti, őszin
tén mondhatom önöknek, hogy itt nemcsak otthon éreztem ma
gam, hanem ami még fontosabb, hozzásegítettek önök ahhoz, 
hogy lélekben növekedjek. Nagyon sókat tanultam azokból a 
látogatásokból, amelyeket különböző gyülekezetekben tettem. 
Nagyon gyümölcsözőek voltak számomra a beszélgetések is, a- 
melyeket az egyház vezetőivel, sok lelkésszel és egyházi e- 
löljáróval folytattam. Ahogy önöknek már nemegyszer emlí
tettem, számos olyan pontja van istentiszteletüknek,amely 
hasonlít a mi tanzániai gyakorlatunkhoz.

Lehetőségem nyílt arra is, hogy néhány gyülekezetük
ben szóljak a tanzániai és általában az afrikai egyházról, 
valahányszor arra kértek, hogy köszöntéseket adjak át, vagy 
prédikáljak az istentiszteleteken. Visszagondolva úgy ér
zem, hogy a két egyház közelebb került egymáshoz az önökkel 
folytatott beszélgetéseken keresztül, és a Nagygyűlés tan
zániai résztvevőinek gyülekezetlátogatásai alatt. Az a re
ménységem és imádságom, hogy a két egyház között már létre-
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jött kötelékek megerősödnek, és kiterjednek más déli egyhá
zainkra is. Hiszem, hogy az ilyen új kapcsolatok a kelet
európai egyházakkal. egyszer s mindenkorra demonstrálni fog
ják- az .egyház egységét, amely nem ismer nemzeti határokat, 
politikai ideológiákat és faji különbözőségeket. Mert való
jában Urunk előtt egy hitnek, és egy Istennek a fiai vagyunk

A tavaly, itt tartott Nagygyűlésnek csupán egy határoza
tához szeretnék rövid kommentárt fűzni. Mikor ezt teszem, 
nem azt akarom évvel mondani, hogy az .LVSZ számára ez a ha
tározat kizárólagos elsőbbséggel bír, vagy hogy a többi ném 
ilyen f o n t o s . Egyedüli célom az, hogy megértessem önökkel 
ennek jelentőségét az afrikai, és az Egyenlítőtől délre e- 
ső egyházak életében. A gazdasági és szociális, igazságról 
szóló határozatra gondolok, annak.. sokféle, kihatására. Olyan 
kontinensről jövök, ahol a nélkülözés és éhínség nagymérték
ben -szedi áldozatait napjainkban,. Az aszály egyedül nem in
dokolja ezt a hatalmas emberi tragédiát. Egyszerű lenne mind 
ezért . Istent, hibáztatni. Ezt a krízist a természeti és embe
ri tényezők együttese idézte elő, mint például politikai 
nyugtalanságok, területközi hadviselés, felszabadítási hábo
rúk, környezetszennyezés, igazságtalan nemzetközi kereske
delmi módszerek és a világgazdasági, helyzet. Nem szabadna 
Afrikában éhínségnek lennie, hiszen majdnem minden afrikai 
ország potenciálisán képes önmaga élelmezésére, feltéve, ha 
a fizikai és emberi tényezők megfelelőén fejlettek, és oko
san osztják azokat szét. Afrika népeitől távol áll, hogy 
e tragédia tehetetlen áldozatai legyenek. Valójában gyor
san tanulnak belőle, és használni fogják belső erejüket, 
elkötelezettségüket és kitartásukat, hogy legyőzzék azt.
A nemzetközi közösség nyújthat ugyan támogatást, de a krí
zis jobb és tartósabb megoldását csak az emberi magatartás 
megváltozása biztosíthatja, és az, ha Észak és Dél között 
becsületesebb és emberségesebb gazdaságpolitika valósul meg.

De ahhoz, hogy ezt elérjük, népek, fajok, és egyének 
közötti őszinte megbecsülésre van szükség. Az emberiség e- 
gészének igazi tisztelete nem engedi meg, nem tűri el, hogy 
egyik embert kizsákmányolja, vagy elnyomja a másik. Mindez 
az emberi vakbuzgóságnak és szélsőséges pártoskodásnak az 
eredménye. Mert nem lehet másként magyarázni azt a tényt, 
hogy kontinensünknek még a déli, gazdagabb területein is a 
népesség nagy részétől tagadják meg az alapvető emberi jo
gokat bőrük színe miatt. Ez az Isten arcul ütése. Ez az a 
fajta embertelenség és istenkáromlás, amely harcba szólítja 
az egyetemes egyházat, mint ahogy Krisztus is harcolt a bűn 
és a halál ellen, amíg el nem nyerte a győzelmet. Akkor és 
csak akkor tudjuk egységben mutatni és vallani, hogy Isten 
képmására teremtettünk.

Afrika, és az egész világ egyházait korunk eseményei 
avval a kihívással szembesítik, hogy állhatatosan vállal
jon szolidaritást az igazságtalanság áldozataival,és ahogy 
az evangélium is könyörög, azonosuljanak a szegényekkel, 
és mindazokkal, akik az igazságért, békéért és igazi ke
resztyén szeretetért küzdenek. Ha az egyház Afrikában el
hanyagolja, vagy képtelen helyesen olvasni az idők jeleit,
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akkor senki mást, csak önmagát hibáztathatja, ha holnap 
megszűnik létezni, mint felesleges intézmény. Az egyház 
óriási felelőssége, hogy szétszórja a remény, igazság és 
béke magvait ott, ahol ma csak a szenvedés, igazságtalan
ság és gyűlölet uralkodik.

Mégegyszer, avval fejezem be, amit az elején is mond
tam: mélyről jövő hálámat fejezem ki a Magyarországi Evan
gélikus Egyháznak és a magyar népnek azért, amit nekem szánt, 
és a Teológiai Akadémia professzorainak és hallgatóinak a 
nagy megtiszteltetésért, amelyben ma részesítettek.

Köszönöm.

Anza A. Lema

Fordította: Tóth Márta
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KÖNYVSZEMLE
Az Efezusi-levél magyarázata Balikó Zoltántól

Ismét egy fehér folt tűnt el hazai írásmagyarázati iro
dalmunk "térképéről". Mégpedig egy olyan terület adta meg 
magát a szenvedélyes kutatónak, amelynek kiaknázása régóta 
esedékes már, amelynek kincseit nagyon nélkülöztük már 
"nyersanyagigényes" szolgálatunkban.

Olvasva a könyvet az a benyomásom támadt, hogy a téma 
és a szerző szerencsés találkozásának lehetünk tanúi. Az 
Efezusi-levél stílusát a szakirodalomban "plérofórikusnak" 
szokták nevezni, azaz túláradónak. Amikor is a kereteit fe
szegető tartalom körmondatok hömpölygő folyamában, torlódó 
szinonimák áradásában keres kifejezést magának. Ennélfogva 
a levél üzenetét csak olyan valaki szólaltathatja meg stí
lusosan, akinek nyelvi regiszterei közismerten széles ter
jedelműek, a halk, finom észrevételektől, a túlzásoktól sem 
visszariadó erőteljes megállapításokig.

Milyen módszert választott Balikó Zoltán a mondanivaló 
kibontására és megszólaltatására? Ha nem tévedek, azt tette, 
mint minden igehirdetésre való készülése előtt, csak most 
egy levélnyi textussal vállalva a küzdelmet. A szöveg ala
pos nyelvi megforgatása után megkérdezi a kommentárokat 
egy-egy nehezebb fordulat, teológiailag fogas kérdés értel
mezése felől, de közben máris kibontja és elénk tárja a 
súlyos veretű gondolatmenetet. Nem a kész művet teszi ki 
közszemlére, hanem behív minket az exegéta műhelyébe, bele
von a munkafolyamatba. Kezdetben talán még nem is tudjuk, 
mi készül, szemünk előtt formálódik az anyag, repkednek 
a forgácsok, néha még a feleslegesnek ítélt és lehántott 
darab is ott marad az asztalon, míg azután elkészül s be- 
építhetővé válik a megértéshez nélkülözhetetlen elem. Rám 
a könyvnek ezek a részei gyakorolták a legmélyebb benyo
mást, hiszen olyan elevenné tették ennek a sajátos mű
helynek ismerős légkörét.

Minden gondolati, szakasz exegézisét meditáció követi, 
amelyben a szerző az időszerű mondanivaló felé kalauzol 
minket a bevezetésben megfogalmazott célkitűzésnek meg
felelően: "Magam és mások nyomorúságát ismerve, szemben a 
szószékkel! - írásba foglaltam azt, amit megértettem, meg
tanultam és ami szívem gyönyörűségévé lett."{7.o.) Te
hát elsősorban szolgatársainak kíván segítséget nyújtani 
az igehirdetés gyötrelmes és felelősségteljes feladatában. 
Bizonyára sok lelkésztárs hálás is lesz ezért a szolgála
tért. Magam szívesebben maradok a textus felé fordulva, 
inkább azzal vesződöm többet - miközben természetesen nem 
bújok ki mai bőrömből -, mert attól tartok, hogy különben 
egy irányba terelem az olvasó gondolatát, holott a szöveg
nek még igen sok irányú aktuális mondanivalója lehet a szá
munkra. Deez a veszély kiküszöbölhető, ha ezeket a medi
tációkat. impulzusoknak, és nem egyedül üdvözítő sablonok
nak fogjuk fel.
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Az exegézist nagy mértékben befolyásolja, hogy ki 
miként dönt a levél pali eredetének nehéz bevezetéstudo
mányi kérdésében. Balikó Zoltán nem tér ki ezelől, és a 
2 1 -2 8 . oldalakon mérlegeli a mellette és ellene szóló ér
veket. Végül is úgy dönt, hogy a levélnek Páltól kell 
származnia, és ezt minden fenntartás nélkül érvényesíti 
a levél keletkezési körülményeinek, az apostol helyzeté
nek - a vele összeláncolt katona /151.o./ - megrajzolásá
ban, és az üzenet teológiai megítélésében. Én egy kissé 
óvatosabb lennék a nyomós ellenérvek miatt. Mert például 
valóban úgy tűnik, mintha 2,20-ban a Pált követő nemzedék 
szemléletmódja jelentkeznék, amikor az egyház fundamentu
mának az apostolokat és a prófétákat tekinti a levél, ho
lott Pál másutt egyértelműen Jézust tekinti annak 
/1 Kor 3, 10-11/.

A lutheri alapelv szerint ugyan az ige súlyát, érvé
nyét nem befolyásolja az, hogy bevezetéstudományi kérdés
ben milyen eredményre jutunk. Mert minden, ami Krisztust 
helyesen hirdeti. Isten igéje, mégha Kajafástól vagy Pi
látustól származik is. Az Efezusi-levél pedig ezt' teszi.
Az exegézis szempontjából azonban mégsem mindegy, hogy a 
páli eredet kérdésében kételyek merülnek fel. Ebben az e- 
setben ugyanis egy-egy fogalom, kijelentés megértésénél mér
legelnünk kell: ugyanazt jelenti-e itt is, mint a kétség- 
bevonhatatlanul Páltól származó levelekben?

A Balikó Zoltán által kezünkbe adott könyv nem "hagyo
mányos", főként a német teológiában megszokott kommentár.
Nem tudóskodó, nem személytelen. És ez elkerülhetetlenül 
felveti a legégetőbb hermeneutikai kérdést: mennyire azo
nosulhat a magyarázó a magyarázott szöveg tartalmával? Nem 
lesz-e féloldalas, eltorzult az eredmény, ha "elfogultan", 
a kellő tárgyilagosság, távolságtartás híján közelítünk 
egy szöveghez? Valóban fennáll a veszélye annak, hogy ma
gunkat, a saját teológiai álláspontunkat magyarázzuk bele 
a vizsgált írásműbe, és így végeredményben monológot foly
tassunk önmagunkkal. Másrészt: foghatjuk-e egy adó műsorát, 
ha nem állítjuk készülékünket az adás hullámhosszára? Meg
szólaltathat-e egy zeneművet az, akinek botfüle van? A mi 
esetünkben: megértheti-e egy bibliai szöveg belső össze
függéseit olyan valaki, akinek semmi köze sincs ahhoz a 
hithez, amelyben az megfogant? Kötve hiszem. Éppen ezért 
igénybe kell vennünk minden rendelkezésre álló tudományos 
eszközt, hiszen Istennek az írásba foglalt üzenete a mi 
korunk viszonyaitól nagy mértékben elütő feltételek kö
zött fogalmazódott meg. Ugyanakkor azonban zárt ajtók előtt 
toporgunk, ha nem állunk a bibliai szerzőkével azonos hit 
közösségében, amelyet egyedül a "viva vox evangelii" te
remthet. Mivel szerzőnk is így közelít a levélhez, igen 
hamar ráütheti kommentárjára valaki a "konzervatív" jelző 
bélyegét. De vajon nem az-e az igazán konzervatív, aki az 
Írást vagy annak egy részét a múlt konzervdobozába zárja, 
ahelyett, hogy személyiségén, állásfoglalásán, hitén át
szűrve élővé tenné azt, ami eleven élet volt a maga idejé
ben?
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Tapasztalatom szerint nagyon sok függ attól, hogy a 
magyarázó helyesen ragadja-e meg a mű fő mondanivalóját.
Ha ez nem sikerül neki, akkor a részletek nem állnak ösz- 
sze, értelmezésük vakvágányra fut. Balikó Zoltán szerint az 
Efezusi-levél az "ekklészia" misztériumát akarja megragad
ni, az "ekklészia'' Krisztusban létrejövő egységére irányít
ja figyelmünket, hogy ezáltal az egyház népe minden vonalon 
beleálljón Istennek a meghasónlott emberiség üdvét előmoz
dító terveinek, szolgálatába (pl. 50-51,0. 117-118.o.). Mivel 
pedig jól megragadta a levél tendenciáját, nem is esik ál
dozatul például annak a kísértésnek, hogy az "ekklészia" 
harcát kumráni értelemben fogja fel. Vagyis az igazak har
cának az emberiség gonosz felével szemben. A "lelki fegy
verzet" az "ekklésziában" is működő gonosz támadásainak el
hárítását szolgálja (Vö.: 148kk.o.).

A magyarázat lépten-nyomon megajándékoz minket egy- 
egy teológiai telitalálattal. Például:•"Isten örökkévaló
ságban meghozott, kegyelmes kiválasztása a mi szentségünk 
és igazságunk és sohasem fordított a helyzet." (36.o.) 
"Krisztus műve személyétől elválaszthatatlan." (44.o.)
"Jézus azért jött, hogy ezt a differenciált világot in
tegrálja. Ez Isten világtervének nagyszerű témája." (51.o.) 
"A "szarksz" nem az ember érzéki zónája, hanem az egész em
ber megjelölése, aki mint teremtmény, bűnös és halandó." 
fi 63.0.) Kiérlelt mondatok, amelyeknek súlyuk van, s ugyanak
kor kihegyezettek, amelyek képesek rést ütni a teológiai el
lenállás bármilyen konok falán is. Erre csak olyan valaki 
képes, aki mögött egy élet gyökerekig hatolóan teológiailag 
átreflektált evangélizációs szolgálata áll.

Viszont vitába szállnék néhány megállapításával, teo
lógiai nézetével. Nem tudom vállalni például a következő 
mondatot: "A Vele való egység a szolgálat szentségében va
lósul meg. " (134.o.) A "szentség" az Isten kegyelmét esz
közlő valóságok számára lefoglalt teológiai szakkifejezés.
A szolgálat pedig nem közli Isten kegyelmét, hanem abból 
él. A "theologia glóriáé" kísérti meg szerintem a szerzőt, 
amikor az "ekklészia" valóságáról beszél: "Az "Ekklészia" 
már nem tartozik a nagy nélkülözés világához, nem szűköl
ködik!" (36.0.) Vagy: "Ha naponta az Úrban éljük a házas
ságunkat, akkor ez a titok - két ember csodálatos egysége! - 
mindenki előtt nyilvánvalóvá lesz Isten dicsőségére." (141- 
142,0.) Pedig az "ekklészia nagyszerűsége", új volta való
ságos, de "sub cruce tecta", elrejtett valóság. Csak' "Krisz
tusban", a "hitben" tökéletes, egyébként önmagunkra nézve 
csak a szégyen marad az "ekklészia" testén található "folt, 
vagy ránc vagy bármi hasonló" (Ef 5,27) miatt,' és'a napon
kénti megtérés sürgető feladata. Mindez alig egyeztethető 
össze azzal á veretes lutheri teológiával, amelyet a szer
ző egyébként képvisel.

Éppen a.sok találó teológiai szállóigének is alkalmas 
kijelentés miatt okoz fájdalmat az a néhány mondat, amely 
megoldhatatlan rejtély elé állítja az olvasót. Mit jelenthet 
"az egységbefoglalás reintegrációja" a 48. oldalon? Igen ne-
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hezen érthető a "katebé" kifejezés nyelvi és teológiai ér
telmének a levezetése (111.0.). Vagy: “Könnyű kísértés a
mai gondolkodást visszavetiteni az antik kórra, illetve 
szekulárís megfontolásból, kiformálni a keresztyén rabszol
gák házitábláját.(T46.o.) Ezenkívül sok a gépelési, il
letve sajtóhiba, széáési következetlenség (a levél szöveg
részeiből hiányzik a yersbeosztás,. s ez a visszakeresésnél 
nehézséget okoz, a 156.. oldalon nem tudni, hogy melyik fo
galomról van szó - stb., s mindez az elnagyoltság benyomá
sát kelti. A kézirat átsimítása és gondosabb korrektúra se
gíthetett volna ezen. De ismerem a könyv megjelenésének ve
sződséges körülményeit. Egy nagyvárosi gyülekezet lelkészé
nek sok.szórványszolgálattal dúsított életében nincsen é- 
getőbb hiánycikk az ilyen munkához szükséges időnél és nyu
galomnál. A. kézirat sajtó alá rendezésére is a Sajtóosztály 
betegség miatt súlyossá vált helyzetében került sor. Ide 
illik Bonhoeffer fájó megállapítása: az előző nemzedéknek 
megadatott, hogy tökéleteset alkosson, a mi életművünk csak 
töredék lehet. De "a mi kincsünk cserépedényben van - 
mondja Pál -, hogy ezt a rendkívüli erőt az Istennek tu
lajdonítsuk, és ne magunknak." (2 Kor 5,7) A könyv éppen 
fogyatékosságaival együtt dicséri Isten minden emberi tö
kéletlenség fölé magasodó szerétét és hatalmát.

Még egy gyülekezetpedagógiai tanács: A könyv lelké
szeknek íródott, így is hízelgő a szerzőnek az a feltéte
lezése, hogy latin és görög szövegeket nem szükséges lel
késztársainak lefordítania. Ha viszont gyülekezeti tagja
ink is kézbe szeretnék venni, mert igény van nívós biblia
magyarázati "könyvre, akkor fogjuk kézen őket, és talán 
bibliaórákon vezetgetve őket segítsük a könyv megértését, 
nehogy a nehészségek a kedvüket szegjék.

Megköszönöm, hogy Balikó Zoltán tennivalók özönében 
fuldokolva is vállalta a feladatot. Nagy nyereség, hogy 
a reábízott üzenet nemcsak a szószéke alatt ülők szívébe 
vésve, hanem papírra vetve is élhet tovább, reménységünk 
szerint még nemzedékeken keresztül, sok emberi szív meg
újulására.

Cserháti Sándor
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BARÁT ÉS LELKIPÁSZTOR VOLT
 Rinne Károly 1985. január 6,

Lelkésszé avatása évfordulója után egy nappal, január 
6-án, 84 éves korában tért haza Kaarle Eemil Rinne esperes 
Turkuban. Mi csak Rinne Károlynak neveztük. A finn-magyar 
barátság első világháború utáni úttörőinek egyike volt. Az 
idősebb nemzedék tagjai közül többen emlékeznek még rá. 1937- 
ben, amikor Erkki Kajla finn és Rahammaki észt érsekek veze
tésével 77 finn és 30 észt lelkész látogatott hazánkba, ő 
volt az út szervezője. Tőle tanult finnül Túróczy' Zoltán 
még győri lelkész korában. 1935-ben fél évig lakott nála 
Helsinkiben. Meleg barátság fűzte őket egymáshoz. Amit ba
rátjáról mondott róla is el lehet mondani: "égő szív".

Miképpen lehet valaki barátainak lelkipásztora és mit 
jelent a barátság a lelkipásztor életében? - erre a kérdés
re válaszol egész élete.

Irántunk tanúsított baráti szeretetét gyakran fejezte 
ki áthevült szavakkal. Négyszer járt hazánkban. Első útja 
alkalmával, 1936-ban, magyarul szólalt fel egy lelkészgyű
lésen. "Akkor mondtam életem legrövidebb beszédét" - mesél
te. - így kezdtem: J°ttem, láttam... Ekkor Raffay Sándor 
püspök közbeszólt: győztem. Nem!  - válaszoltam. Legyőzött a 
magyarok szeretete." Gyenesdiáson együtt úszott Smidéliusz 
Ernővel a Balaton opál színt játszó tükrén. Élményét több
ször említette:."Úgy éreztem, hogy a magyar szeretet tenge
rében fürdők. Korén Emiltől hallottam az anekdotát.. Repü
lőgépen tért haza Finnországba. Rinne, aki többször képvisel
te egyházát ökuménikus konferenciákon /pl. Minéapolisban és 
Stockholmban is/. Hazánk felett is átrepült, útjáról Így szá
molt be: "Megéreztem az akác illatát. Dobogni kezdett a szi
vem. Tudtam, hogy Magyarország fölött száll gépünk."

Ha Rinne Károlynak, ennek az "égő szívnek", szeretettől 
izzó szavaira, meglepő szóképeire, a szituációt mindig teli
be találó bibliai idézeteire gondolok, egy finn szauna négy
soros versecskéje jut eszembe. Kéuruú-ban olvastam, Heikki 
Karttunen esperes barátom szaunája falán. így hangozhat ma
gyarul: Ha a szauna-tűz lobog.

Tőle a szív is feldobog.
Hova lett, hova tűnt - ugyan mond - 
A lelkedet gyötrő napi gond?

Valami "szauna-tűz" hevítette, dobogtatta s szabadította 
meg a napi gondoktól Rinne Károly szívét. 1948-bap, harmadik 
magyarországi útja alkalmával-, éppen az államunk és egyházunk 
által megkötött Egyezmény évében-azért utazott Magyarország
ra, hogy Aarni Voipio professzorral együtt /egykori soproni 
diáktársunk Voipio "Marci" édesapjával/ résztvegyen Dr. Vető 
Lajos nyíregyházi és Túróczy Zoltán győri püspöki beiktatá
sán. Külföldi testvéregyházak képviselői nem igen mertek eb
ben az időben felkeresni bennünket. Az ő szívéből eltűnt a 
"napi gond".

1982 októberében írt levelében így emlékezik vissza er
re az útjára: "Magyarországra akkor nehéz idők jártak. Lehto-
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nen érsek azt magyarázta nekem, te már korábban is voltál ot
tan 1 9 3 6 -ban, 1937-ben, és beszélsz magyarul is legalább egy 
Keveset. Utaztam akkor, habár voltam csak egyszerű vidéki lel 
Kész. Túróczy Zoltán adta nekem Korén Emilt, mint kalauzt. 
Megmutatta a bombázott Budapestet. A látvány borzalmas vqlt. 
Oe gondolom, hogy most előremegy és virágzik."

Későn nősült. Felesége - Aino - gazdasági iskolában volt 
tanárnő. Az asztalterítés művésze. Amikor 1978 nyarán egy na
pot náluk töltöttem, a hatodik vendégkönyvbe írtam be nevemet 
"Több ezer ember fordult meg otthonomban - mondotta -, és 
mind kávét is ivott." Előttem egyházunk könyvtárosa Papp 
Ivánná és férje volt vendégük. Idős korában tanult meg ango
lul. Amíg ereje engedte, nyugdíjasként is sokfelé szolgált. 
Járt Angliában. Felkereste a nyugatsvédországi Boräs városát 
is, ahol 6 000 finn munkás dolgozik különböző gyárakban. A 
Gusztáv Adolf templomban prédikált. "Magyar bujdosókkal /így 
nevezte a disszidenseket/ is találkoztam. Láttam cseppeket 
hullani szemükből, midőn hallották, hogy magyarul beszélek." 
1952-ben "Lelkipásztorkodás a finn egyházban" címmel írt köny
vet. Róla is jelent meg 180 oldalas tanulmány ezzel a címmel: 
"K. E. Rinne - lelkipásztor és barát". Sokak számára megfor
dult a sorrend: barátságán keresztül találtak rá a melegszívű 
lelkipásztorra. Többször is kifejezte leveleiben: "Szép emlé
kek maradtak meg nekem Rólad. Jó barátok Isten ajándékai."

Prédikálni nem hallottam. Azt mondják, eredeti és erő
teljes, hitébresztő igehirdető volt. A finn rádió gyakran 
közvetítette reggelenként rövid elmélkedéseit. "Azért mentem 
nyugdíjba /45 évi szolgálat után/ - mondta - mert híveim már 
kívülről tudták a prédikációimat." Csak a jó prédikációkra 
emlékeznek az emberek - válaszoltam. Az alvó lelkek ébresz
tésére törekedett. Túróczy Zoltán igehirdetésében is azt ér
tékelte, hogy a bűn és a kegyelem prédikálása állott szolgá
lata középpontjában.

Szívvel, lélekkel vallotta magát pietistának. A Paavo 
Ruotsalainen munkássága nyomán keletkezett ún. "körti" moz
galom, a "felébredtek" népe lelki otthonává vált. A finn 
"parasztpróféta" volt eszménye. Költőink közül Petőfiért lel
kesedett. De szeretett idézni Vörösmartytól is és a régi ún. 
"Dunántúli" énekeskönyvből. Ha magyar lelkészre valami szépet 
akart mondani, így szólt: "Benned Petőfi Sándor szelleme tes
tesült meg."

A finn egyház ébredési mozgalmait nagyra értékelte, de 
kritikával is illette. "Egy mozgalom önmagában nem cél. Ha 
csak cél, akkor apránként megmerevedik, elhal. Az egész egy
ház is mozgalom, mindig úton van. A mostani finn ébredési 
mozgalmaknak is nem szabad megelégedni mostani helyzetükkel. 
Újra kell ébredni egy régi mozgalomnak is, ha hatást akar el
érni az emberek között."

Barátságunk régen és érdekesen kezdődött. 1937-ben, szi
gorló teológus koromban, Sopronba is ellátogatott a finn-észt 
lelkészcsoport. Felkeresték a Teológus Otthont is. Gádor And
rás hívott át szobájába: Jöjj gyorsan! Egy magyarul beszélő 
finn lelkész és egy csizmás, középen elválasztott, kerekre 
nyírt hajú paraszt bácsika telepedett le nálunk. A finn lel
kész Rinne Károly volt, a paraszt bácsika Aku Rety a széles 
körben ismert laikus igehirdető. Röviddel hazaérkezésük után, 
1937. június 14 — i keltezéssel levelet kaptam. Ezt írta Rinne
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Károly: "Az egész magyarországi utunk nagyon csodálatos volt 
a mi szemünk előtt. Mint álom és mégis valóság. Például ott 
Sopronban nagyon meleg szellem volt mindenütt. Gyönyörű volt 
a teológusokkal találkozni. Csak sajnáltuk Aku Retyvel, hogy 
túlságosan rövid volt az idő ott. De ez is az Istentől van.
Az, ami legszebb a világon és Isten országában is, az majd
nem mindig felében Véget ér... A Te barátságod Isten ajándé- 
ka volt nekem. Egészen elfelejtettem, hogy már 35 éves vagyok 
és Te talán 20 éves, amikor Veled beszélgettem."

Siettem válaszolni. Szerettem volna elkerülni, hogy il
lúziókat tápláljon magában személyemmel kapcsolatban. Csak 
egy éve tértem haza Kolozsvárról s az ott nyert barthi hatá
sok következtében úgy gondoltam, el kell határolnom magamat 
a pietizmustól. Szívesen olvasnám most újra egykori levelem. 
Karácsonyra megérkezett a válasz. "Leveledben úgy írtad, hogy 
Te n em szereted a pietistákat. De legérdekesebb, hogy két finn 
ember, akiket főpietistáknak neveznek, Aku Rety és Rinne Ká
roly, Téged nagyon szeretünk. Petista azt jelenti, hogy Jézus 
tanítványa. De hol és kik vannak azok az emberek? Mi tulajdon
képpen semmi sem vagyunk, de Krisztus az Urunk minden minden
ben. Nála megvan minden, ami rfálunk nincs." Majd egy későbbi, 
levele: "írtál, hogy egy év múlva Baselbe szeretnél kimenni.
A Te leveledből megláttam, hogy theológiával. akarsz dolgozni. 
Az jó dolog, de fő dolog mégis ez: cor est quod theologum fa- 
cit. Most mindenütt sok theológus van, akiknek az egész theo- 
lógiája az agyvelejükben van. Az baj. Azért e világ nagyon hi
deg. Tudora, hogy Neked meleg szíved van. Isten áldjon meg Té
ged, ha Baselbe tudsz menni és ha alkalmad van, jöjj Finnor
szágba ..."

Huszonöt levelét, lapját őrzöm. A megszakadt fiatalkori 
levelezések után 1963-ban vettük fel újra a kapcsolatot. Éle
te utolsó éveiben már csak levelezőlapokat írt. 1984-ben öt 
ilyen apró betűkkel rótt lap érkezett tőle. Utolsó lapja 
augusztus 6-án kelt. "Tegnap hallgattam a rádión istentiszte
letet Budapestről. Káldy prédikált és finnül tolmácsolták. 
Nagy-csoda volt nekem, hogy értettem talán felét az ő prédi
kációjából. Nagyon tiszta volt. Nem nyelte el a szavakat."
De ugyanezen a lapon írja: "A szókincsem nagyon kevés mosta
nában. Sokan vannak szavak, amelyek elmentek a feledés folya
mába. De emlékezetet szerzett az ő csodálatos dolgainak a ke
gyelmes és irgalmas Úr. - Zsolt 111, 4." Beszámolt egészségi 
állapotáról: "Nehéz lélekzésem, mert összement a tüdőm, azért 
is nagyon gyenge vagyok. A feleségem szintén beteg, mert őne
ki mindig szédül a feje." Augusztus 26-án kelt utolsó lapján 
megköszönte az LVSZ nagygyűlésről küldött üdvözlő soraimat. 
"Ismertem majdnem mind az aláírásokat."

Már évek óta utalt a halál közelségére. Két igére hivat
kozott többször is. Az egyik: "Alig egy lépés van köztem és 
a halál között" 1Sám 20, 3. A másik: "új eget és földet vá
runk, az ő ígérete szerint, amelybe., igazság lakozik." 2Pt 3,
13. Halála előtt két évvel írta: "Az emberek ezen a héten Tur- 
kuban is, de egész Európában menetelnek a békéért. Erőm nincs 
elmenni. Én már elvégeztem menetelésem. A cél már közel van." 
1983. tavaszán még így írt: "Öregszünk napról napra, de attól
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nem félünk, mert nekünk is írta Zakariás próféta 14, 7: - lé
szen estvének idején világosság." Egy évvel később, március 
30-án: "Mi mindinkább lassanként testileg és lelkileg lefelé 
megyünk. De mi egészen az Isten kezében vagyunk. Nemcsak na
ponta. Óránként. Most olyanok vagyunk, mint az öreg Péter, 
akinek az Úr mondta: Bizony, bizony mondom neked, amikor fia
tal voltál, felövezted magad és oda mentél, ahová akartál,
Mikor azonban megöregszel, kiterjeszted kezeidet és más övez 
fel téged és oda visz, ahová nem akarod."

Noha többször panaszolta, hogy kevés a szókincse, mégis 
nagyszerű leveleket írt, mert volt mondanivalója. Noha csak 
egy lépés volt közte és a halál között, mégis volt ereje, ked
ve, ideje a levélíráshoz, mert az új ég és az új föld reménysé
gében hordozta az idős kor minden keresztjét. Teológiai és 
politikai kérdések tekintetében valószínű nem értettünk min
denben egyet, mégis egyek voltunk, mert barátsága mindezeken 
felülemelte. Noha 14 évvel idősebb volt, mégsem atyáskodott, 
mert volt benne valami gyermeki. "Úgy vezettél engem Budapes
ten, mint saját fiadat" - írta utolsó magyarországi útjára em
lékezve, amikor Túróczy Zoltánt kereste fel 75. születésnapján 
Győrött. Noha kegyes ember volt, ha úgy tetszik pietista, még
sem hatott kegyeskedőnek, mert asszociációs készségével, sajá
tos humorával úgy idézte a Bibliát, mint aki a szöget a fején 
találta.

Hű barát volt, mert Jézus volt pásztora. Jó és kedves 
lelkipásztor volt, mert Jézus volt a barátja.

Rinne Károly 1901. július 13-án született Turkuban. Ott 
járt gimnáziumba is. Nyolcán voltak testvérek. Egyik testvére 
- Johannes - az ortodox egyházba lépett át és Helsinki ortodox 
püspöke lett. 1927. január 5-én avatták lelkésszé. Négy évi 
segédlelkészkedés után 11 évig a városi misszió keretében szol
gál Helsinkiben. 1942-től 30 éven át gyülekezeti lelkész Karkku- 
ban. 1972-ben nyugdíjba vonul és Turkuba költözik. 1985. janu
ár 6-án tért haza Turkuban. Gyászjelentésére kedves igéjét Írat
ta özvegye: "Rávettél Uram és rávétettem" Jer 20, 7.

Benczúr László
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Ádventi igehirdetések

"Az ádventi időszaknak és üzenetének döntő értelme, annak 
a hitnek az előkészítése, amely .Jézus Krisztus "testben" v; 
ló eljöveteléről /adventus in carnem/ szól." ./D.oerne/

Advent Krisztust nem mint "megérkezettet", hanem mint ér
kezőt hirdeti. Emberi oldalról nézve ezért a várakozás érzés 
lesz a meghatározó érzés. A- várakozásér mely ha .be nem telje 
sül, akkor legfeszítőbb, legborzalmasabb érzések egyike. Ami 
kor azonban beteljesedik, akkor szinte kirobban az öröm a fe- 
szült várakozás föloldásaként.

Tudjuk, hogy kire várunk, tudjuk, hogy mit várunk az érke 
ző.Jézustól. Négy ádventi előkészítőm első két meditációja 
ezt szólaltatja meg: összefoglalva- így is mondhatjuk, amikor 
várunk és megérkezik. Amikor várjuk a testi bajokból,- a re
ménytelenségből a szabadulást /betesdai beteg/ és. amikor már 
nem a testi bajok miatt szenvedünk, hanem, amiatt, hogy nem 
értjük a dolgok lényegét /etióp főember/. Testi erőt és gon
dolati útmutatást jelent az érkező jézusi segítség.

Ugyanakkor ádventben nem felejthetjük el, hogy várakozá
sunktól függetlenül is megérkezik Jézus. Nem függvénye az Ő 
érkezése az emberi várakozásnak. A sorozat másik két tagja 
erre ad példát: amikor nem várjuk és mégis megérkezik- Jézus. 
Advent azoknak az életében, akik nem várnak semmit és senkit 
A gadarai öraöngős, aki testileg és lelkileg összetörve meg 
akar maradni ebben az embertelen állapotáoan. Kéri Jézust, 
hagyja őt.

A másik pedig, aki nem utasítja el tudatosan az őt keresd 
de akire a várakozás sem jellemző:- az elveszett juh példájár 
megmutatott emberi állapot. A főszereplő: Jézus, Ő jön, Ő ke 
zeledik, hogy szabadítást, teljes, értelmes életet adjon, he 
megtaláljon minket akkor is, ha nem várjuk, akkor is, ha nen 
akarjuk jelenlétét életünkben.

AMIKOR VARUNK ÉS MEGÉRKEZIK
I .

Jn 5, 1-15
Ez az ember ott feküdt 38 éve már a Betesda partján. Nem 

az egyházi év körforgására gondolt, nem arra, mint a mai em
ber, hogy elérkezett az ádvent ünnepkör, hanem arra, hogy 
jön-e a szabadító, jön-e a betegségből való szabadulás. 38 év 
már ott volt, emberek mentek el mellette, anélkül, hogy se
gítették volna.

Várta a gyógyulást, azért vitette magát a betesdai tó pár 
jára. Reménytelenségében már a gondolat is reményt jelentett 
számára: meggyógyulhat.

Hányan, de hányan vannak körülöttünk is ilyen emberek. Vár 
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nak valamit, várják a gyógyító csodát. Orvosok állnak sok
szor tehetetlenül emberek mellett, hiszen vannak betegségek, 
melyekre jelenleg még nincs biztos gyógymód. És mégis remény
kedik a beteg. Várja a gyógyulást. Várja helyzetének megvál
tozását. Ez erőt ad neki. Várni, mert még lehet. Bízni ab
ban, hogy megváltozhat helyzete, bízni abban, hogy minden em
beri logikát megdöntve csoda történhet.

Nehéz azonban úgy várni, hogy a várakozás közben senki 
sem erősíti az embert. Szomorú kórházi élményem egészen friss 
még. Hosszú hónapokon át ott feküdt a kórházban egy idős asz- 
szony. Állapota először súlyos volt, de azután annyira föl
erősítették, hogy hazamehetett volna. Az orvosa beszélt is 
hozzátartozóival, ők azonban féltek hazavinni. Nem tudják el
látni, nem tudják megemelni, mondták a harmincöt kilós test
ről. Azután, amikor bejelentették a temetést, így mondták: 
utolsó szavai is szegénynek ezek voltak: haza, haza. És hoz
zátették: szegény, most végre hazajutott. Édesanyjuk még ott
honába akart menni. Oda, ahol annyi szeretettel gondoskodott 
családjáról, ők így magyarázták, kegyetlenül az otthona után 
vágyódó édesanya szavait.

Nincs emberem! - a magányosság, az egyedüllét kiáltása ez 
a tó partján.

Kalkuttai Teréz anya mondta egy rádiónyilatkozatában: "Az 
alatt a húsz év alatt, amióta a nép között dolgozom, rádöb
bentem, a legsúlyosabb betegség, ami embert sújthat az, hogy 
fölösleges. Manapság megtaláltuk a lepra orvosságát és a lep- 
rások meggyógyulhatnak. De, ami a nem kívánatos embereket il
leti, hacsak nincsenek készséges kezek, hogy szolgálják őket, 
és nincs egy szerető szív, mely szeresse őket, nem gondolom, 
hogy ezt a rettenetes betegséget valaha is meg lehet gyógyí
tani." __

Hányán, de hányán érzik magukat fölöslegesnek! Öregek, be
tegek, akik már nem tudnak úgy dolgozni, mint korábban, és 
folytatódik a sor azokkal a fiatalokkal, akik terhet jélente- 
nek az elvált szülőknek, akikkel nem tudnak mit kezdeni, a 
kisgyermekekkel, akik nem kapják meg az otthon meleg légkö
rét, a szeretetet, hogy szeretni tudjanak. Fölöslegesnek ér
zik magukat olyan sokan, öregek és fiatalok egyaránt. Nincs 
szükség jelenlétükre, nincs szükség szeretetükre, nincs szük
ség már rájuk.

Nincs emberem! - kiált föl a betesdai beteg. Nincs embe
rem! - kiált föl oly sok ember, egészségesen és betegen, a 
családi körben lévő közömbösségben és a kórházi ágyon hagyva, 
ahelyett, hogy a családi otthonban lehetne.

A betesdai beteg várta a gyógyulást, várt valamit. Ezért 
vitette magát a gyógyulást jelentő tó partjára. Ahhoz azon
ban, hogy ez bekövetkezzen valaki kellett volna. Valaki, aki 
segít, valaki, aki emberévé válik. "Mikor elhagyott már min
den remény, barátok testvér-keze nyúlt felém." - írja Ke- 
resztúry Dezső egyik versében. Barátok testvérkezére lenne 
szükségünk, akikben Jézus közelít mindenkor felénk.

Hiányzott ez annak a betegnek. Ezért kiáltott föl Jézust 
látva: nincs emberem! Mert nemcsak a gyógyulást, hanem az em
berét is várta ott az a beteg. A gyógyulás utáni vágy össze
fonódott annak a várásával, aki segít, aki viszi őt a gyó-
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gyító vízbe. Az ádventi ember ott a tó partján várja a gyógyu 
lást és vár valakit. És a várakozás, a már-már testet öltött 
remény és reménytelenség harca föloldódik. Megérkezik Jézus. ' 
Várt valamit és várt valakit, aki hozzásegíti őt a gyógyulás
hoz és Jézus megjelent.

Életünkben sokszor keresztté válik a várakozás ideje, sok
szor a lemondás idejévé. Eközben nem vesszük észre, hogy Jé
zus a bajban sem hagy minket magunkra. Nem tudunk túllépni 
a feszültségen és nem vesszük észre a föloldást jelentő Jé
zus közeledését. Teilhard írta: "Kifordítva és hátulról né
zed a keresztet. Pedig nemcsak a keresztet kell meglátnod, 
hanem azt a Jézust, aki rajta függött." Mert, ha őt meglát
juk, a fájdalmas várakozás közben is, akkor elmondhatjuk a 
költővel:

"Barátaim azt hiszik, hogy fekszem, 
nem tudják, hogy járni tanulok
megadóan. Isten oldalán" /Zelk Zoltán/

A testté vált reménytelenség reménységgé változik. Hang
zik az öröm kiáltása: Megváltód jön!

Nem fölösleges már az ember, hiszen Jézusnak fontos ő, 
nem hiábavaló már a beteg élete, hiszen Jézus meghallja két
ségbeesett szavát, mellé lép és meggyógyítja.

Hangzik felénk az ádventi kérdés: Vajon észrevesszük őt, 
vajon meg akarunk gyógyulni? Mert veszélyessé válhat a bele
törődés is. Várunk valamit és nem történik meg. Várunk vala
kit és nem jön el. Azután már csak sajnáljuk magunkat. Ez is 
egyfajta betegség lehet életünkben. Várt valamit az az ember 
és megérkezett Jézus. Aki mindig döntésre szólít: "Kelj fel, 
vedd az ágyadat és járj!" Szombaton munkavégzésre szólítja 
föl azt az embert. Az örömre akkor, amikor az korlátok közé 
volt szorítva. Jézus áttörte a korlátot és az ember is meg
tette ezt, hitvallást téve Jézusról. Rónay György így fogal
maz :

"...ez az egy, ki ott felül 
feküdt, s bár reménytelenül, 
de remélt-harmincnyolc nagy éve! - 
fölkelt, a szombat ellenére.
Ez botrány volt! - Mert vét, aki 
szombaton mer gyógyítani, 
és még inkább vét, aki meg mer 
gyógyulni, mint ott, az az ember, 
s még ágyát is viszi, csupán 
mert szólítják az Úr után.”

Várunk és megérkezik Valaki. Aki gyógyít, de ugyanakkor 
döntenünk kell, hogy elfogadjuk-e gyógyítását.

II.
ApCsel 8, 26-39

Az előző meditációban a testi bajtól való szabadulás utáni 
vágyról volt szó. Most egy másfajta szabadulásról gondolkoz-
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zunk. Az értetlenségtől, a céltalanságtól való szabadulásról.
Ádventi történet lehet ez is, hiszen a megoldás keresése, 

a keresés közbeni várakozás egyfajta gondolati feszültséget 
jelent. És ez a várakozás sem volt hiábavaló. Megjelent Fülöp, 
aki Jézusra mutatva magyarázta az írásokat.

Ez a történet különösen is hozzánk szól. Hiszen ádventkor 
Jézus a hirdetett igén és a szentségeken keresztül is köze
lít felénk. Azoknak az embereknek a típusa az etióp kincstár
nok, akik úgy érzik: de jó lenne, ha megérkezne valaki, aki
től az élet kérdéseire magyarázatot kaphatnék!

Simon István így fogalmazta meg a tanácstalan és mégis ke
reső ember érzését:

"Nem is sejtik, s mind lassan sírba száll, 
mily gazdaságot hagytak ránk végül - 
a mindent, a jövőt! Csak az a kár, 
hogy használati utasítás nélkül."

Szinte egybecseng az etióp főember kérdésével: "Hogyan ér
teném, amíg valaki meg nem magyarázza?" Hogyan értenénk a vi
lág dolgait, az egyre bonyolultabb kérdésekre hogyan is tud
nánk feleletet adni, amíg mi nem kapunk választ, amíg nem ka
punk "használati utasítást" az élethez.

Úgy tűnik, korunkban ezekből a "használati utasításokból" 
van a legtöbb: ezt tedd, ezt ne tedd, stb. Mégis, ha valaki 
az élet értelme után kérdez - ha kérdez egyáltalán és nem ab
ban biztos, amit ő kitalál -, akkor nagyon nehéz a választ 
megtalálni. Leegyszerűsödnek ekkor a kérdések, egy pont felé 
irányulnak. EkkorTnár nem a bonyolult technikai fejlődést pró
bálja megérteni az ember, nem is a törvényen levő kiskapukat 
keresi, nem is az a kérdés számára, hogy-miként tudna több és 
több pénzt előteremteni, hanem az a kérdés: Miért élek?

Az etióp főember is erre kereshette a választ, amikor meg
vásárolta az írásokat. De hiába az írás, ha a kulcsa nincs az 
ember kezében. Hiába olvassa a szavakat, ha nem érti az üze
netét. Hiába tájékozott, élete mégsem változik meg. Találkoz
ni kell, ember kell, hogy megnyaljon az írás értelme. Hogy 
megnyíljon az élet értelme.

Fülöp emberévé lett, magyarázója az írásoknak, tanítójává 
a főembernek.

Szemlér Ferenc így kérlel:
"Én Istenem! Pótold erőben, 
ami hiányzik még belőlem.
Taníts igédhez igazodni, 
bölcsességedben bizakodni!"

Ezt kérhette az etióp ember is és ezt kérhetjük a közele
dő Jézustól mi is: "Taníts igédhez igazodni." Tanits szerete- 
tedhez igazodni! Taníts alázatodhoz, békességedhez igazodni!

Vár valakit ez az ember és várunk valakit mi is, aki magya
rázza Isten szavát, magyarázza az írásokat, várunk valakit, 
aki magyarázza az élet értelmét. Amit már sejt az írások ol
vasása közben, de aminek értelmét még nem tudja. És megnyílik 
szíve és agya a magyarázat befogadására. A Jézust hirdető 
szónak, az élet értelmét hirdető szónak a befogadására.
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"Óh, nagy csillagok felé törtem én,
S még maradt a szomj szívem közepén,
S ha van, mit vágyom, te vagy, tiszta Fény!"

/Fodor József/
Szédítő magasságokba törhet és már-már ott is érezheti ma

gát az ember. A nagy csillagok sok mindent jelenthetnek egy 
ember életében: a sikert, a pénzt, a hatalmat, amivel élni 
és visszaélni is lehet. A vágyakozás, a csillagok felé indulása 
közben sem veszi észre azt, hogy a legnagyobbat nem keresi, 
nem birtokolja. És ez a tiszta fény. Az élet világossága.

Ádventi emberré válik mindenki akkor, amikor ki tudja mcn-̂  
dani: "ha van, mit vágyom, te vagy, tiszta Fény!" Ádventi em
berré válik, hiszen a vágyakozásban már megláthatja a világos
ság ragyogását. Az őt meglátogató Jézust. Az érte megszüle
tett Megváltót, a testté lett Szeretetet.

Jézus gyakran hangsúlyozza: "mit használ az embernek, ha 
az egész világot megnyeri, de lelkének kárát vallja! - Mit 
használ az édesanyának, ha lakását szépen berendezi, de gyer
mekeit elhanyagolja? Mit használ az apának, ha gazdagságot, 
sok pénzt keres családjának, de szívét megvonja tőlük. Mit 
használ a fiúnak, ha tisztességet szerez szüleinek, de szí
vében elsorvad a szülők iránti szeretet? Mit használ a le
ánynak, ha szép és bájos, de tisztességével nem törődik? Mit 
használ az egyháznak, ha a templomtornyok az égig érnek, de 
senki sem látogatja az istentiszteleteket? Mit használ ne
ked és nekem, ha az egész világ örömét és barátságát megnyer
jük, de a békességet és az Urunkkal való közösséget elveszít
jük?" /Johnson Gnanabaranam/

Valóban, mit ér az ember élete, ha csak magával törődik 
és ő akar életének középpontjává válni? Az örök ádventi ember 
érzi, tudja, hogy több kell és tudja azt is, hogy aki a világ 
értelme, szeretetével, békességével eljön hozzá.

Az ádventi ember észreveszi az írások, a szentségek, az em
berek által felénk közelítő Jézust és ki tudja mondani: "Hi
szem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia." Az élet értelmét 
mondja ki. A megtalálás felismerése szólal meg szavaiban. Az 
öröm. Megértettem, tudom az értelmét, tudom már az élet értel
mét, feladatát.

És megkeresztelkedett az etióp főember.
Fodor József előbb idézett versében kérlel:

"Ne hagyj az irányt hagynom. Istenem 
De tántorgásomban is töltsd szemem,
Mert nagy az élet rangja szívemen."

Örvendezve haladt tovább az útján az etióp ember. Az élet 
rangja nagy lett szívén. Az élet értelmét megtalálta. A vára
kozás, a megértés utáni vágy feszültsége föloldódott. Mert a 
Jézussal való találkozás örömöt jelent. Felszabadító örömöt.

A megtalált irányt azonban tartani kell. Ezt pedig olyan 
nehéz egyedül megtartani. Ezért kérlel a költő: Ne hagyj el, 
ne engedd, hogy az irányt elhagyjam. Tántorgásomban is te le
gyél velem. És akkor megmarad az élet igazi rangja szívünkben.
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AMIKOR NEM VÁRUNK ÉS MÉGIS MEGÉRKEZIK

III.
Mk 5, 1-20

Az ádventi időszakot elsősorban nem az ember várakozása 
jellemzi és semmiképpen sem az határozza meg, hanem az érke
ző Jézus. ő jön. Vigyázzunk, hogyan készítjük útját! De, ha 
nem készítjük, ha nem várjuk, ő akkor is megérkezik. Az ád
venti időszak így is szüntelenül jellemzője az emberi élet
nek. Nem várjuk Jézust, sőt szeretnénk, ha "békén" hagyna, 
ha nem változtatná meg addigi életünket, felfogásunkat. Ha 
meghagyna minket megszokott állapotunkban. Eközben nem is 
vesszük észre, hogy mennyire rá vagyunk szorulva az érkező 
Jézusra. Mennyire más az életünk nélküle.

Az ádventi meditációknak a harmadik és negyedik része er
ről az emberről szól. Aki nem vár és mégis megérkezik Jézus. 
Mert Ő nemcsak akkor gyógyít, amikor az ember így szól:
"Nincs emberem" - és vágyódik, hogy Jézus az emberévé váljon, 
hanem akkor is gyógyít, amikor az ember így kiált föl: "Mi 
közöm hozzád Jézus, a magasságos Isten Fia? Az Istenre kény- 
szerítelek, ne kínozz engem!"

Pogány mágia volt, hogy a közeledő istentség előtt lesü
tötték szemüket, miközben az istenség nevét mondogatták, hogy 
így akaratukat rá tudják kényszeríteni. "Mi közöm hozzád? Tá
vozz tőlem!" - nem a megszokott ádventi hangulat szavai ezek! 
Jézus azonban érkezésével a történetet mégis azzá tette. Ő 
közeledik, nem törődve a kiáltással a küldő szóval. Ő nem a 
szavakat hallja meg, hanem az embert nézi. Meg akarja menteni

Meg akarja menteni Jézus a mi életünket is, meg akarja mén 
teni minden emberét, válogatás nélkül. És eközben nem hallgat 
arra, hogy elküldik-e. Ez az ádventi evangélium. Jézus jön, 
mindnyájunk életében jelen van, hogy gyógyulást adjon, hogy 
értelmes életet adjon, hogy emberi életet adjon. Nehéz elfo
gadni az akaratát akkor, amikor csupán tehernek érezzük a be
csületes életet, a szeretetben leélt életet, a másokért való 
életet. Bonhoeffer így fogalmazta meg az embernek ezt az ál
lapotát: "Krisztus követése által az ember kiszabadul saját 
törvényének igájából és Krisztus szelíd igájába hajlik. Jézus 
parancsa kemény, embertelen mindazok számára, akik védekeznek 
ellene. Jézus parancsa szelíd és könnyű mindazok számára, akik 
készségesen alávetik magukat." Kemény és embertelen Jézus je
lenléte a gadarai ember számára. Kemény és embertelennek tűnő 
az ő jelenléte számunkra is akkor, amikor parancsa, akarata 
úgy hangzik, hogy megszünteti addigi elgondolásainkat, meg
szünteti addigi életfolytatásunkat. Nehéz ilyenkor elfogadni 
az életünkbe érkező Jézust. Mégis, harca velünk mindenkor ja
vunkat szolgálja. Kiszabadulva saját törvényeinkből, sokszor 
a szeretetlenség törvényéből, a haragtartás börtönéből, a bé
kétlenség teremtéséből, a szelídség igájában kell járnunk. 
Jézus szeretetében, békességet teremtő akaratában, a teljes 
életében. Erre vezette el a gadarai embert Jézus. Őt, aki 
nem várta. Őt, aki megrettent tőle. őt, aki görcsösen ragasz-
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kodott addigi életéhez. Bár ez az élet, amihez ragaszkodott, 
embertelen volt, az ember mégis ezt szokta meg. Démoni erők 
munkálkodtak benne. Jézus kéretlenül is a gyógyítást jelen
tette életében.

Sokszor így hozza a mi életünkbe is. Akkor is, ha nem vár
juk, akkor is, ha nem akarunk megváltozni. Így közeledik fe
lénk Jézus akkor is, ha mi másképp várjuk őt.

Nemcsak ez a megszállott kérte Jézust, hogy távozzék el tő 
le, hanem még ennél is döbbenetesebb kérés hangzott. Amikor 
a nép értesült a rendkívüli eseményről, kérlelni kezdte Jé
zust: Távozzék el határukból.

A gyógyulás, a megváltozás ténye is válthat ki félelmet. 
Elkönyvelünk egy embert ilyennek vagy olyannak, és amikor má
sik arcát mutatja, amikor nem a megszokott módon szól, akkor 
megijedünk. Nem tudjuk, hogy mi történt. Gyanússá válik az 
illető.

Nehéz egy közösségben megváltozni. Nehéz az embernek a rá
aggatott előítéletektől megszabadulnia.

Nemcsak a beteg ember nem várta Jézust, de a nép sem várt 
ilyen csodát. Sőt terhes a nép számára az ilyen megváltozás.
A rendkívüli események kizökkentik őket mindennapi gondjaik
ból, feladataikból. Féltik holnapjukat Jézustól. És az öröm 
helyett a kárt tartják nagyobbnak. Ez is jellemző minden kor 
emberére. Nem vár, amikor ennek ellenére megérkezik valaki, 
akkor megijed és kéri távozzék- el. Ne történjen semmi. Ami
kor mégis történik, akkor már a tömeg kéri,, hogy hadd éljen 
továbbra is a szokott életformában. Távozzék el Jézus hatá
rukból.

Nem vették észre a menekülés lehetőségét addigi életmód
jukból. Nem ismerték föl megajándékozottságukat a hozzájuk 
érkezett Jézusban.

Sokszor így van ez a mi életünkben is! Áprilv Lajossal 
kellene pedig kimondanunk a fölismerés szavait:- 

”S mikor völgyünkre tört az áradat 
s már hegy sem volt, hogy mentő csúccsal intsen, 
egyetlen kőszikla megmaradt, 
egyetlen tornyos sziklaszál: az Isten."

Az ádventi vendég megnyitja szemünket a völgyünkre törő 
áradat meglátására, életünknek sokszor hiábavaló voltára, 
szeretetlenségünkre, a másokért érzett felelősség hiányára.
De ugyanakkor megnyitja szemünket a kőszikla látására, Isten 
látására is.

A gyógyulás után az ember kérte Jézust, hogy mellette ma
radhasson. Ő azonban így szólt hozzá: "Menj haza a tieidhez 
és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett az Úr veled, és 
hogyan könyörült meg rajtad."

Az érkező Jézus akaratunk ellenére is gyógyít. Azután pe
dig elküld, hogy beszéljünk a csodáról, ami velünk történt. 
Küld, hogy elmenjünk mi is mások életében hirdetni a csodát: 
Jézus gyógyított, Jézus értelmessé tette az életet.
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IV.
Lk 1 5 ,  3 - 7

A gadarai történetben az ember tudatosan ellene szegült 
Jézus gyógyító szándékának, sőt még a személyét is veszé
lyesnek érezte. A tömeg félt és tudatosan küldte el Jézyst.
Az elveszett juhról szóló példázatban ilyen tudatosságról 
szó sincs. Mégis, ha az ádventi emberre oly jellemző vára
kozást keressük, ebben a példázatban sem találjuk meg. Ez a 
történet is - ha az ádventi megvilágításban olvassuk - ar
ra ad példát: Jézus olyanok számára is megérkezik, akik nem 
törődnek vele, akik nem várják. Megérkezik, mert szükség van 
rá, megérkezik, mert szabaditása nélkül félelem és rettegés 
várna az emberre.

Az eddigi három igehirdetésből elsősorban az ember öröme 
csendül ki. Megtaláltam az embert, meggyógyultam, értem már 
az élet értelmét, az írások szavát, megszabadultam a démoni 
megkötözöttségből. Ebben a példázatban a megtaláló örömén 
van a hangsúly. Isten örömén. Hiszen ádventet sem az ember 
teszi ünneppé, hanem az a Jézus, aki keres minket, akiben ér
telmet nyer életünk, aki gyógyít minket. Az öröm Isten örö
me. És ebből az örömből érződik az a szeretet, mely előbb 
volt, mint ahogyan mi szeretni tudtunk volna. Az előlegezett 
szeretet, a felénk jövő kegyelem, Isten öröme. Ez ádventi ün
nepünk alapja.

Úgy érzem, hogy ez a példázat olyan sok emberre jellemző 
élethelyzetet állít elénk. A nyájtól elkóborolt juhét, a cél
talanul, gazdátlanul kóborgóét. Ilyennek érezheti magát az 
ember oly sokszor ebben az életben.

"Zászló híján annyi barátom teng-leng." - írja Nagy Gáspár. 
Igen, az elveszettségnek ilyen érzését is magáénak mondhatja 
az ember. Nem követ már hívó hangot, nem érzi már a nyáj kö
zösségét, együvé tartozását.

Vannak azonban, akik tudatosan keresik ezt az állapotot 
és nem veszik észre: ez az elveszettség állapotává válik. Ke
resik a kötöttségekből való szabadulást, fölrúgják az etika 
szabályait, büszkén szakadnak el családtól, szülőtől, hit
vestől, nem törődnek már a gyermekekkel sem. Csak el, csak 
szabadon élhessek. Ez is egyfajta magatartás.

Az egyik tehát az, amikor az ember tehetetlenül látja: 
céltalanná vált az élete, nem hallja már a pásztor hangját 
sem, nem érzi már a nyáj melegét.

A másik élethelyzet pedig az, amikor az ember tudatosan 
törekedik arra, hogy a pásztor intő, terelő hangja ne hal- 
latszon el hozzá és tudatosan szakít hozzátartozóival is.

Mindkét állapot az egyedüllét, a magány állapota lesz, 
amiből egy idő után az ember menekülne, de nem tud. Vagy 
azért nem, mert nem találja a visszafelé vezető utat, vagy 
azért nem, mert büszkesége nem engedi meg még azt sem, hogy 
keresni kezdje azt. önzése elvágja a lehetőségét is a nyáj
hoz való visszatérésnek. De csak akkor végleges az elválás, 
ha valaki nem indul el mégis utána.

Korunk elveszett emberéhez, hozzánk jön el Jézus ebben az 
ádventi időben is. A jó Pásztor az egy elveszettért, hogy

689



visszavigye a nyáj közösségébe. Nem azért keres meg, hegy el
ítéljen, hanem azért, hogy szeretetének jelenlétében újra 
örülni tudjunk. És megtegyük visszafelé a lépéseket. Hogy 
visszavezessen, hogy visszavigyen oda, ahonnan elszakadt. 
Vissza a nyájhoz, vissza a pásztorhoz.

"Minden bűn kegyelemmé változhat." /Reinhold Schneider/. 
Ennek az átváltoztató szeretetnek eszköze Isten kezében min
den öröm és bánat, betegség és halál, minden elvesztés és min
den megtalálás.

Nem az elveszett közelít a pásztorhoz, hanem a pásztor 
megy el, hogy megkeresse őt. Ez az ádventi üzenet. A pásztor 
jön., ne féljetek! Nem lesztek egyedül bajaitokkal, betegsé
geitekkel, nem lesztek egyedül a céltalanságban, nem lesztek 
egyedül akkor sem, amikor úgy gondoljátok: így jó az életem, 
miért is jön el Jézus, miért is keres föl, keres meg bennün
ket? Miért is akar mást, mint amit mi eltervezünk?

Az öröm, ami ádventet áthatja, isten öröme. A megtaláló 
öröme, aki elküldte hozzánk a jó Pásztort, hogy megtaláljon 
és visszavigyen a biztonságba.

Albert Camus írja: "Ha az Ember fölismerné, hogy a Minden- 
ség szeretni tud, akkor megbékélne..." Jézus, a jó Pásztor 
azért jön el, hogy benne fölismerjük Isten szeretetét. Hogy 
megbékélve az ember, szeretetet adjon tovább és ne tanácsta
lanságot, félelmet, reménytelenséget. Az embernek a közeledő 
pásztori Szeretetben éreznie kell: Ő ismeri az övéit és sze
retettel gondozza a rábízottakat.

Advent az elveszettek' felé közeledő Pásztor lépteit jelzi. 
Nincs már messze a szabadulás. Nincs már messze a szerető 
Pásztor.

Adventkor különösen is fontos elgondolkozni T. Merton sza
vain: "Mi semmit sem változtathatunk a megtestesülés miszté
riumában. Mégis mi dönthetjük el, hogy mi magunk és a világ
nak az a kis része, amelyre hatással vagyunk, mennyire lesz 
tudatában az ő jelenlétének, mennyire szentelődik meg általa, 
és mennyire alakul át az ő fényében." Nem határozhatjuk meg, 
hogy eljöjjön-e Jézus, vagy ne. Hiszen jaj lenne az embernek 
akkor, ha ezt megtehetné.. Mindnyájan gaaarai emberekként mon
danánk: Ne kínozz engem! Mégis az apostolság feladata ránk- 
bizatott. Mit tudatosítunk önmagunkban, hogyan adjuk tovább 
a fényt? Mennyire érzik általunk is a jelenlévő Jézus szere
tetét, irgalmát, fényét, erejét?

Ádventben át kell gondolnunk ilyen szempontból is életün
ket. És őszintén kell válaszolnunk, hogy utána ki is tudjuk 
mondani: kell, hogy várjunk, mert Jézus nélkül nem szentelő
dik meg a világ szeretettel, békességgel. Nélküle elveszet
tek maradnánk.

Nagy László
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Advent 3. vasárnapja

5Móz 5, 7/8/ 9-10
Te rítusunk Mózes nagy búcsúbeszédéből való, mielőtt Izrael 

bevonult volna a reménység, az ígéret földjére. A Deuterono- 
mium tanító jellegű prédikációja megismétli a Dekalógust, 
mint Isten beszédét, de perikópánk a hozzá és Istenhez magá
hoz való viszonyunk következményére helyezi a hangsúlyt. Ké
szülésünkben - csupán háttérként - hozzávenném a megelőző 6. 
verset is, mivel az Egyiptomból való szabadulás Izrael tuda
tában nagy szerepet játszik, s a "haidd meg Izrael" (l.v.) 
megszólítás ma is élő liturgikus formula a zsidó vallásban, 
mely után - jelen esetben is - az ÚR szabaditására, a szövet
ségre, és a Tízparancsolatra hívja fel a figyelmet. A törté
netiség és a személyesség döntően meghatározza Izrael Isten
hez való kapcsolatát. Az idegen isteneknek nincs ilyen törté
netük Izraellel. Az Atyák nem ismerték őket, ezért nem voltak 
bizalommal irántuk. /5Móz 13, 7/ Jahve ősidők óta Izrael Is
tene. /Zs 44, 2/ Ezek "újak". /5Móz 32, 17/

Izrael kapcsolatát Istenéhez személyes fogalmakban lehet 
kifejezni mint: szeretet, hűség, engedelmesség, engedetlenség 
stb., hasonló módon, mint az emberi életkapcsolatokat: a há
zasságban, úr és szolga, apa és fia közötti kapcsolatot. Az 
ember az Ószövetségben tehát kapcsolatával együtt jelenik meg 
A parancs túlmegy a személyes Isten-viszonyon, nem zárul, nem 
zárulhat le hermetikusan az Istennel való egyéni élet. A nép 
egész élete /politikában, jogban kultúrában, erkölcsben/ eb
ben a személyes szférában valósul meg.

A "sokadízig" azt jelenti, hogy a bűn és következményei, 
valamint az áldás is gyűrűznek tovább a mindennapi élet terü
letein. A kiválasztás nem azért történt, mert arra "érdemes" 
lett volna Izrael népe, hanem a kiválasztás alapja egyedül 
Jahve szeretete! /5Móz 7, 7-9!, 5Móz 8, 5/ A szívre apellál 
ezért az alaptrövény: "Szeresd az Urat... 5Móz 6, 5 . A szö
vetség és Jahve szeretetének összekapcsolása új vonása a Deu- 
tercnómiumnak. A viszontszeretet nem a kiszolgáltatottság en
gedelmessége, hanem az élet reménysége: Tedd ezt és élni 
fogsz! 5Móz 30, 15-18

A képtilalomról: A pogányok úgy gondolták, hogy a képpel 
egy kicsit megragadhatják, birtokba vehetik az istenséget. 
Izrael népe is beszélt ugyan Jahve szeméről, arcáról, de so
hasem mondták, hogy az ember mintegy megragadhatja Istent.
A pogány gondolkodást élesen elutasították, s egyben tiltot
tak mindenféle mágikus varázspraktikát. A képtilalom nem csu
pán kultikus különbözőséget jelentett, hanem egy sokkal mé
lyebb világmegértést, világértelmezést fejezett ki /pl. a 
természet nem megjelenési forma, hanem a Teremtő teremtménye/ 
Ézs 44, 9kk-ben egy szellemes, mondhatni egészen modern sza
tirikus írást olvashatunk a bálványimádás bolondságáról.

A próféták mindig figyelmeztettek azokra a veszélyekre, 
amelyek Izraelt, mint a szövetség népét fenyegették. A szö
vetség elhagyására, az élő hitkapcsolatból való kiesésre
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utaltak pl. araikor a szegényekért, özvegyekért, árvákért, ül
dözöttekért szóltak. /Jóllehet nem is tudták, hogy tulajdon
képpen egy szociális programért küzdenek./ Mai értelmezésben 
veszélyhelyzetet jelent és ítéletet von maga után a kérész-. ‘ 
tyén ember számára is, úgy, mint aki elhagyta a szövetséget: 
az emberek - házastárs, öregek, gyerek - elhagyása, olyan bű
nök, mint az uralkodni vágyás, önzés, kapzsiság, hiúság, al
koholizmus, stb. Isten meg akarja tartani népét a hűségben, 
a hűség útján! Isten hű marad! Ezért az egyetlen Isten akar 
lenni népe számára. /Ez vallástörténetileg egyedülálló köve
telés/ Izraelnek teljes egészében Jahvéval kell lennie. /Jah- 
ve féltékenysége/ A kemény, ítélő szó is ezzel a céllal szó
lal meg. "Ne imádd és ne tiszteld azokat". A teremtményt a 
Teremtő helyett, vagy pl. a valótlant, a hamisat a valós, az 
igaz helyett! /Vagy saját magad teremtményét!/ Ne akard a sa
ját képedre és hasonlatosságára formálni azt, ami nem lehet 
azzá! /.még a másik embert sem!/ Isten és ember között a kap
csolatot, "folytonosságot" nem a látható kép, hanem a hallha
tó Ige tartja! Ezért kegyelem számunkra az Ige hangzása! /és 
prédikálása!/ Irgalmasan bánok ezerízig azokkal... Isten üdv
akarata messze továbbmegy az ő haragján, és valódi kívánságát 
nyilatkoztatja ki. Isten az ő népét hűtlensége ellenére meg 
akarja tartani a hűség útján és ki akarja vezetni a halálból 
az életre, mellyel megajándékozza. Ez már szétfeszíti az ÓT 
kereteit és átvezet az újszövetségi gyülekezet hitéhez, mely 
a feltámadásról tanúskodik.
Az igehirdetéshez

Noha a hitet nem lehet örökségként "ráhagyni" az utódokra, 
soha nem szabad elfelejtenem, hogy felelős emberként kell 
megélnem - elődök és utódok iránt is - életemet, az Istentől 
nekem adott időmben, hitemből fakadóan. Az egyes szolgálja a 
közösséget, a közösség pedig felelősséget gyakorol tagjai 
iránt. A legkisebb sejttől kezdve egészen a nép, a világ kö
zösségéig. Hiszen az ember méltósága az, hogy elhivatott fe
lebaráttá lenni. (IMóz 4, 9: Hol a te testvéred, Ábel?)A "mo
dern" individualizmusnak nincs helye az Isten előtti életben. 
Mert akár bevallják, akár nem, a magányos életnek is legna
gyobb élménye a "találkozás" egy másikkal, egy másik személy- 
lyel. Nincs olyan, hogy "csak rám tartozik a bűn". Nem lehet 
azt mondani, "csak az én magánügyem a hit". Mt 5, 23-24 meg
döbbentő egyértelműséggel fejezi ki az Istennek szánt ajándék 
és az embertárs közötti békesség kapcsolatát. Előkerül a ge
nerációs kérdés, szülők, férj, feleség, gyerekek felelőssége.
A keresztyén családi életnek tanúságtétellé kell válnia. A 
Krisztus indulata kellene, hogy áthassa a család életét, és 
ez a nehéz. Ha így látjuk életünket Isten színe előtt, soha 
nem szabad megszűnni a könyörgésnek: "Bocsásd meg vétkeinket!" 
Ahogyan Mózes is esedezik népéért 2Móz 32-ben "bocsásd meg 
neki ezt a vétkét". A krisztusi "indulatnak" szét kell robban
tania a mai "kiscsalád" kemény bástyafalait is. A hit mércéje
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a felebaráti szeretet. Az nem megy be a mennyek országába, aki 
csak mondja: "Uram, Uram". (Mt 7, 21)
Az üdvtörténet megszakítatlan folyamatossága

Minden lelkészjól ismeri az ilyenféle siránkozást: "mi 
még vagyunk, de mi lesz utánunk?"stb. Aki így szól, az el
feledkezik Isten örökkévaló +nemzedékeken keresztüli/ hatal
máról, arról, hogy Jézus él és cselekszik most is és holnap 
is, és ő örökké ugyanaz!
Isten vezetésének kérdése

A nép számára a pusztában égető élet-halál kérdésévé lett:
Ki vezetett minket a pusztában? Ki vezet ki onnan? Látható 
"biztonságot" akartak, /aranyborjú/ "Ne csinálj magadnak is
tenszobrot!" (8.v.) Hinned kell és nem látnod!

Agendánk témája: "Senki meg ne tévesszen titeket!" Mt 4, 9 
szerint még Jézust is megkísérti az ördög "Mindezeket neked 
adom, ha leborulva imádsz engem!" A bűnnek mindig vannak ígé
retei Istennel szemben. A megtérés azt is jelenti: rádöbbenek 
arra, hogy becsapott az ördög! Hogy vagyunk mi Isten vezeté
sével? Nemcsak Izraelről van szó, hanem nálunk is! Keresztelő 
János kérdése /oltári ige Mt 11, 2-10/ a mai ember kérdése is: 
Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk?" Krisztus válasza 
érvényes ma is: "...boldog, aki nem botránkozik meg énbennem." 
Isten az ő népének Jézus Krisztust adta vezetőül. Jézus egy 
olyan úton megy - ahogy Mózes is keservesen nehéz úton vezet
te Izraelt -, amit nehéz elfogadni, a kereszt útján. A keresz
ten lévő Jézusban Isten az ő tekintetét, arcát fordítja népe 
felé. Ez az egyetlen hiteles Isten-kép. Így lehet vele talál
kozni. Jézus előttünk megy az életen, halálon, poklon át. A 
hitet nem lehet megspórolni. Isten az Ő Fiában önmagát áldoz
za értünk, ezért követeli a hűséget vezetése iránt, hogy ne 
"idegen" hang után menjünk. Féltékeny Isten ő, mert szeret 
és javunkat, üdvünket akarja. Nem engedi, hogy félrevezettes
sünk idegen erők és hatalmak által. Jézus így bátorít Jn 16, 
13-ban: "Elküldöm nektek az Igazság Lelkét, hogy vezessen ti
teket minden igazságban!"
Van-e egyáltalán hatása a hitnek az életre?

Isten az embert egészében tartja a szeme előtt. A hit te
hát nem egy igazságnak csupán puszta birtoklása. Jézus saját 
életével példázza, hogy Isten szeretete mennyire konkrét a min
dennapi életben, /asztalközösség, gyógyítások, stb./ A hit te
hát nem csupán életszemléletet, hanem az egész ember számára 
új életet, életrendet, életirányt jelent. Jézus a törvényt a 
szeretet felől értelmezi: "Új parancsolatot adok néktek, hogy 
egymást szeressétek...!" (Jn 13, 34-35) A szeretet törvénye 
a legfőbb törvény, de a legnagyobb erő is.

Isten kegyelme túlmegy haragján. Istennek terve van velünk.
Ő közeledik felénk irgalmasságával ádventben is, csak fel kell 
ismernünk őt, aki már ma jön hozzánk, s aki majd el jő teljes 
dicsőségben.

Szabó Vilmos Béla
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ADVENT 4. VASÁRNAPJA
Zsolt 100, 1-5.

A textus régebbi feldolgozásai közül figyelemreiriéltó 
a LP 1962.631-632.lp., amely jó stílusban, prédikációszerű- 
en írja le a mondanivalót: örömmel menjetek az ÚR elé; és a 
LP 1977.688-690.lp., amely a szekuláris "arany-vasárnappal" 
hozza kapcsolatba.

A szöveg
általában világos, egyszerű. Csupán a 3.v. vitatott. En

nek kétféle megoldása ismert. A Maszoréta-szöveg: "ő teremtett 
minket, nem mi /magunk/" /ló anahnú/. Egyes kommentárok és 
az újabb fordítások logikai meggondolásból,a LXX-ra és a 
Vulgata egyik szövegére hivatkozva, a ló' tagadószót a ra
gozott prefixumra /ló/ javítják, és így a kifejezés értel
me: "övéi vagyunk". A zsoltár mondanivalójának mindkettő meg
felel, az egész vers mégis inkább az első megoldást sugallja, 
mert tipikus deuteronomiumi hitvallással van dolgunk (5Móz 
4, 35.39.), amelyhez a tagadó mondat jobban illik (vö.pl.
5Móz 6, 10-11).

Az 1.v. lötódáh kifejezése jelentheti, hogy "hálaadó 
áldozatra", de azt is, hogy "hálaadásra". Ugyanitt a kcl- 
há'árec a különböző fordításokban érdekesen alakul. Luther 
egyszerűen "világ"-nak fordítja, az 1590-es vizsolyi Bibliá
ban "földnec lakossi" áll, de szerepel még "országok", "föld", 
az ökumenikus Einheitsübersetzung "Föld országai"-t, a New 
English Bibié pedig "minden ember a fölaön"-t fordít.

Eltérés van még az 5.v. heszed-jének fordításában. A ré
gebbi fordításokban "kegyelem", "irgalom" áll, az újabbak, 
így a mi új fordításunk is "szeretet"-nek érti. Ez utóbbi 
is megfelelhet, ha nem vezet érzelgősségre.

A textus értelme
A kommentárok hangsúlyozzák, hogy ez a zsoltár az isten- 

tiszteletre vonuló gyülekezet zsoltára. A régi Izráel reáli
san fogta föl az istentiszteletet: az ÚR elé megyünk, vele 
találkozunk. Két szakasz ismerhető fel a zsoltárban:1b-3;4-5. 
Mindkettőnek ugyanaz a tartalma: felhívás dicséretre és ö- 
römre, és ennek indokolása. Sokak szerint az első szakasz 
a gyülekezet éneke, a második a gyülekezetét fogadó papok, 
léviták felhívása: jöjjetek!

A zsoltár első hangzásra fentűnő alaphangja az öröm.
Mind a két szakaszt ez határozza meg: a gyülekezet örül, 
hogy az ŰRral találkozik, a hívó szó is ezt az örömöt vissz
hangozza. Izráel is tudta, hogy az ÚR hatalmas Isten, az ő 
kezében van minden, de most a hit merészségével csak arra 
figyel, hogy ez az ŰR, hűséges, szerető Isten, népének te
remtője, hogy Izráel az ÚR nvája.

így lesz ez a zsoltár hitvallássá, bizonyságtevéssé.
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Az ÚR Izrael alkotója és gondviselője, jóságos Isten, a- 
kinek kegyelme, szeretete és hűsége örökké megmarad: erre 
lőhet építeni. Nem véletlen, hogy itt is rámutatnak az ÚR 
nevére. Izrael nem azt vallotta, amit a környező népek: 

y"az Istennek sok neve van, amelyek közül mindig el 
Kell találni a megfelelőt, az alkalomhoz illőt, "az ŰR, 
ő az Isten". A 3.v. az ún. Exodus-tradícióra utal: Izráel 
akkor ismerte meg az URat, amikor az ÚR kiszabadította né
pét Ecyiptomból, amikor Izrael néppé, az c népévé lett 
(vö. Józs 24, 17; 1KÍr 18, 39; Ézs 43, 1.21; 44, 2; 5MÓZ 
3 2 , 6.15).

Ezzel a hitvallással mindig együttjár a felhívás a 
szolgálatra. Bár vannak, akik itt úgy értik, hogy az is
tentiszteleti, liturgikus szolgálatra, az istentiszteleten 
való aktív részvételre hívják fel egymást, a hasonló jelle
gű kijelentések (pl. Józs 24, 15.13.21) a nép egész életét 
igénybevevő készenlétre, a szolgáló életre hívnak fel.
KRAUS (BKAT) így foglalja össze a zsoltár mondanivalóját: A 
szentélybeli istentiszteletre vonulás az ujjongás és hála
adás jegyében történik. A gyülekezetét felhívják, hogy az 
URat őt hordozó jóságos és kegyelmes Istennek ismerje el és 
dicsérje.
KÁRÓLI a Vizsolyi Bibliában ezt írja a zsoltár fölé: "Ez 
énekben az Prophéta int háláadásra az teremtésnek , megtar- 
tásnac és váltságnac ió tétemeniért" - és ez' jobban fejezi 
ki, mit találunk benne.

Gondolatok a prédikációhoz
1. Az ádventi vasárnapok témája az Agenda szerint:

KÉT ADVENT KÖZÖTT. Ezen belül a 4. vasárnapé: Menjetek e-r 
léje örvendezéssel; Valamennyi perikópa közül ez a zsoltár 
foglalja magába legvilágosabban a megadott témát. így a 
prédikáció témája is adva van. Legjobb volna olyan pré
dikációt mondani, amelyik egyszerű, határozott felhívás - 
és nem elmélkedés arról, hogy mit jelent Jézus elé menni.

2. Ez a zsoltár a Krisztushoz hív. Itt világos, hogy 
hogyan "prédikálja Krisztust": az ÚR, ő a Krisztus. A köz
tünk és a zsoltár közt levő többezer év mit sem változtat 
ezen. Akkor is a Krisztushoz hívta a gyülekezetét. Nincs 
szükség semmiféle magyarázkodásra - önmagunk előtt sem!
Az az ÚR, akiről ez a zsoltár szól, ugyanaz az ŰR, akiről 
az Újszövetség szól.

3. Hogy elmosták az évszázadok az ádventnek azt a je
lentőségét, amelyre ez a zsoltár figyelmeztet: az örömét. 
Készülődünk karácsonyra, lelki értelemben is, nagytakarí
tást végzünk, lelki értelemben is, igyekszünk mindent ün
nepélyessé tenni, de hol az öröm? Vagy gondolunk a "máso
dik" ádventre. Krisztus visszajövetelére, az ítéletre, szá
madásra, rossz is a lelkiismeretünk - és hol van a Krisz- 
tus-várás öröme?

4. Igaz, komolyan kell vennünk a számadást: az elé az 
ÚR elé készülünk, akinek adatott minden hatalom mennyen és 
földön. De hol van a hit merészsége, hol van a bizalom, a-
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mellyel az ítélet napja felé tekintünk (1Jn 4, 17)? Izráel 
mert így az ÚR elé járulni, mi nem merünk? Izrael tudott ar
ra építeni, amit az ÚR érte tett, mi nem tudunk? Ezen a va
sárnapon úgy kellene örömre hívni a gyülekezetét, hogy em
lékeztetjük az ÚR jóságára, szeretetére, kegyelmére, arra, 
hogy az egyház nem emberek műve, hanem az Ő teremtménye, az 
ő népe, az ő nyája.

5. Hozzászoktunk már, hogy sokat panaszkodunk. Van is 
miért. Az ünnepi készülődés közben, lépten-nyomon rájövünk 
hiányosságokra, talán a szokottnál is érzékenyebbek vagyunk, 
félünk, hogy a karácsonyunk se lesz zavartalan. De hol van
az ÚR jóságára és hűségére emlékezés? Nincs olyan az életünk
ben, amire hálával emlékezünk vissza? Semmi olyan nincs, a- 
miről azt mondhatnánk, hogy ebben vagy abban megtapasztal
tam az ŰR hűségét?

6. Az ÚR jóságára való emlékezés alapján tudjuk szol- 
gálatra hívni a gyülekezetei. Hiszen mi, keresztyének arra 
hívattunk el, hogy a jó, hűséges, szerető, kegyelmes Istent 
képviseljük az emberek között. Sokan panaszkodnak a hívek kö
zül, hogy a mai világban milyen kevesen ismerik Istent. De 
honnan ismernék, ha mi nem "mutatjuk be” őt? - ha nem vé
geznénk a ránkbízott szolgálatot? Ez a szolgálat magába fog
lalja az istentiszteleteinket is, hiszen ha szívből dicsér
jük az URat, arra mások is felfigyelnek. De ez a szolgálat
az életünk szolgálatát is jelenti. A jó és szerető Istent 
nem lehet másképpen képviselni, mint az életünk jó és sze
retettel teli cselekedeteivel. Azzal, hogy időt, fáradságot 
nem kímélve, áldozatot hozva bizonyítjuk az emberek között, 
hogy csakugyan ismerjük az URat, és komolyan vesszük, hogy 
ő az emberek javát akarja.

Ez a néhány gondolat, a textus elemzésével együtt, ta
lán segít valamit a készülésben.

Muntag Andor
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KARÁCSONY ESTE

Jn 7, 28/b-2S
A textusról

Jézus nem saját indításából jött és nem saját akaratát 
viszi véghez, hanem azét, aki küldte: az Atyáét.(6,38). Az 
pedig, aki őt küldötte, "igaz", azaz nem hazug, mert nyíltan 
és őszintén tárja fel önmagát a kinyilatkoztatásban.(Kar- 
ner: A testté lett Ige). őt nem ismerik Jézus ellenségei, 
mert küldöttjét, Krisztust elutasítják. Ismerhetnék az ó- 
szöverségbői (törvény, próféták), de ismeretük "megcsontoso
dott" hazugsággá válik, mert nem fogadják el, akiről pedig 
az ŐSZ bizonyságot tesz(5,39). Krisztus ismeri őt, ami nem 
titkos ismereteket jelent az Atyáról, hanem származásának 
és küldetésének szoros kapcsolatát. Ezért írja Karner írás
magyarázatában: "Származásának a titka a küldetése". Ebből a 
szempontból fontos, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül, amit 
az új bibliafordításunk kihagy a 29.vers közepében:"mivel 
tőle származom", a legújabb német bibliafordítás (1985) szö
vege: “denn ich bin von ihm". Fontos Jézus az Atyáról való 
származásának hangsúlyozása karácsony estéjén, mert "az 
Atyától öröktől fogva született" Jézus megvallása nélkül 
csonka ünneplésünk és megreked a "kisded Jézus" jászlánál. 
Isten irántunk való szeretőiének páratlanságát az teszi 
naggyá, hogy ő2az ÚR, nem "fitogtatta" származását, hanem 
vállalta az ember-létet, hogy rajtunk embereken segítsen, 
könyörüljön.

A Krisztus-kérdés itt kapcsolódik azzal, hogy ő hon
nan jött. A jeruzsálemiek hivatkoznak a késői zsidóság apo- 
kaliptikájában gyökerező gondolatokra, hogy a Messiásnak 
titokzatos eredete van és nyilvános fellépése előtt elrej- 
tetten él. Mivel ez Jézusra nem alkalmazható, mert ismere
tes külső származása, nem is lehet ő a Messiás. Ezzel szem
ben Jézus hangsúlyozza, hogy ellenfelei annak ellenére, hogy 
földi származását ismerik, hazugságban vannak. Ha valóban 
ismernék őtj fel tudnák fogni, hogy igazi eredete Istenben 
van és az Atya az, aki küldötte. Jézust megismerni nem any- 
nyit jelent, mint életkörülményei felől tájékozódni, hanem 
tudni az Atyával való egységéről, melyről így vall nem ma
gamtól jöttem...ő küldött engem. Ez a két kapocs tartja 
össze a rövid karácsony esti textust!
Szószék felé

Az első karácsony. Jézus földre megérkezése nem magá
tól értetődő esemény. Ezért magyarázatra szorul. Mert akkor 
is és ma is kérdések sokasága tornyosul: honnan és miért 
lőtt?! Kicsoda ez a Jézus, milyen gyökérből sarjadt és mi 
a "haszna" belőle a világnak, az emberiségnek? Az ő léte 
mit jelent a létéért, megmaradásáért küzdő embernek, aki 
a létminimumért viaskodik, mint "karácsonyi" problémával, 
vagy aki elérte a csúcspontot és számára a jászolbölcső 
díszként, megszerzett "kincseit" rejti és nem az emberré
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lett, szolgai formát öltött, élő Jézus Krisztust. Ma este 
ne a történelem folyamán kialakult különféle magyarázatok
ra figyeljünk, amit akár az egyházak, akár rajtuk kívül 
értelmi "bölcsőkben" kincsként rejtegetnek, hanem Jézusra 
figyeljünk, mit is mond ő karácsonyról egy templomi gyü
lekezetnek több, mint 30 évvel születése, vagyis az első 
karácsony után.
Jézus karácsonyi magyarázata

Meghökkentő exegézis ez azoknak, akik karácsony lénye
gét csupán a titkokban, a misztikumban látják.. Úgy látják 
a zsidók, hogy a Messiás az ismeretlenség misztikus ködé
ből lép elő, csak úgy magától. Ezért Jézus érkezését így 
állítja elénk is, ma:

1. Nem magától jött e földre!
Nem úgy érkezett ide, hogy az ismeretlenség sötétségé

ből hatalmasan előlépett, hogy önmagára felhívja a figyel
met, dicsőségét keresve. Földünkre érkezése nem magánvál
lalkozás, hogy megismerkedjen "kincseinkkel", meg békétlen
ségünk nyomán még ma is éktelenkedő roncsainkkal és ezeket 
összegyűjtve "magángyűjteményként" magával vigye t_-,'y 
"mennyei kiállítás" számára. Nem is a Fiú engedetlen elsza
kadása az Atyától karácsony lényege, hogy élményeket gyűjt
sön. Nem örökségét kéri Jézus, mint a tékozló fiú, hogy 
itt a földön felélje, vagy akár szétszórja a "vámszedők és 
bűnösök" között. Karácsony estéjén az a csodálatos, hogy 
az a Jézus Krisztus látogat meg, aki nem kérni jön hozzánk, 
nem vinni akar tőlünk, sem megrövidíteni minket, de nem is 
élményekkel, tapasztalatokkal meggazdagodva eltávozni tő
lünk, hanem megajándékozni, mint küldött.

2. Küldöttként érkezett világunkba!
Ez azt is jelenti, hogy nem volt benne az engedetlen 

visszahúzódás gondolata és magatartása. Aki küldött, az nem 
vonulhat félre. Nem féltheti önmagát, hanem vállalnia kell 
küldetésének minden kockázatát, mert nem az út minősége, 
sem az útonlévők magatartása határozza meg küldetését, ha
nem a célja, hegy elérje azokat, akikhez küldetett és átad
ja nekik a "küldeményt". - Mondják, hogy a kőszáli sas nö
vekedő fiókáját nem tanítgatja repülni, hanem váratlanul 
kilöki a fészekből, hogy kénytelen legyen széttárni szár
nyait. Jézus nem így került ki az atyai "fészekből", hogy 
akarva-akaratlanul megtanuljon "repülni", avagy mély zuha
nás után itt kössön ki földünkön. Jézus engedelmesen vál
lalta küldetését. Nem kellett őt rábeszélni, avagy előké
szíteni, hogy a reá váró veszedelemtől, a bűn iszonyatos 
szennyétől, mely már jászolbölcsőjében is körülvette, el
árasztotta és a kereszten életét kioltotta, - vissza ne 
riadjon, ő engedelmes volt a bölcsőtől a keresztig. Azt 
jelenti, hogy szeretetből jött ide. Mert Atyja iránti en-
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gedelmessége küldetésében szoros kapcsolatban állt és áll 
irántunk való szeretetével. Bárcsak ebből meríthetnénk 
telhetetlen vággyal. Ma este milyen sok irányból kapjuk 
szeretteinktől szeretetük jeleként az ajándékot. Milyen 
jó, ha örömmel nyugtázzuk elfogadását:"Éppen erre volt 
szükségem!" Nos, karácsonyi ajándékunk legnagyobbikáról 
elmondjuk-e: amit Jézus küldöttként hozott, arra nekem 
egzisztenciálisan szükségem van, mert nélküle elvesznék. 
Tudok-e örülni annak, hogy nem valamit hozott, hanem ön
magát, hogy életem legyen!?

3. A Küldő önmagát nyíltan és őszintén feltárta 
a Küldöttben

Ezért mondja Jézus: "igaz az, aki engem küldött". 
Igaz, vagyis hamisságtól mentes volta abban nyilvánult 
meg, hogy Jézus elküldésében nyíltan és őszintén adott 
bepillantást atyai szívébe, mentő szeretetébe egyéni sí
kon és világtávlatban egyaránt. Nem áll az, hogy Isten 
atyai szívét csak a Krisztust elfogadók előtt nyitja 
meg őszintén és a feléje közeledő kívülvalók előtt bezár
ja, hiszen még gondviselő szeretetében sem személyválo- 
gató, amikor esőt és napfényt áraszt a földre. De még 
többről van szó! Ezért jó, ha idekerül, ami János első 
levelében áll: Jézus Krisztus vétkeink eltörlése, "de 
nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is" 
engesztelő áldozat. (1 Jn 2,2).

Az emberek karácsonykor próbálnak nyíltan és őszin
tén egymás felé közeledni. Aki talán tegnap még kezet 
emelt társára, ma ajándékkal teli kezet nyújt. Aki nemrég 
még átkot szórt szívében valakire, ma gondolatban szívére 
öleli, mert a humánum is ma tűzszünetre biztat. Csak át
menetileg, hogy aztán újultan feltámadjon a harc egymás 
ellen? - Egy lelkész "megtért életét" szemléltetni akarva 
egy keresztre ilyen feliratot tett: itt nyugszik óemberem. 
Pár nappal később a hozzátartozói közül valaki ugyanarra 
a "sírhelyre" ilyen feliratot helyezett el: de harmadnap 
feltámadt! Szentestén annak örülünk, hogy Jézussal eljött 
a földre a békesség. Törvényszerű, hogy karácsony után 
harmadnapra feltámadjon a gyűlölet vihara, eloltva szívek
ben, családokban, egyházakban, közösségekben, emberiségben 
a szeretet "gyertyáit"? Öleld magadhoz karácsony lényegét, 
mint gyermekedet, vagy kisunokádat és ez: Jézusban bele
látsz az Atya szívébe. Az ő világosságában kiderül, hogy 
szeret, amint vagyok sok bűn alatt roskadozva. Jézus 
földre küldésével ajtót nyitott életemre, magányomba, ki- 
látástalanságomba, elrejtettségemre az Isten és Krisztus
ban őszinteségéről biztosít, vagyis arról, hogy igazán 
szeret. Akkor is, ha ennek minden ellene mond személyes 
életemben és körülményeimben!

4. Ismeri az Atyát, mert tőle származik!
Ez a származás az Atyjával való egység alapja és kiin

dulópontja. Ugyanakkor ez a származás azt is jelenti, hogy
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Jézusban felismerhetőek az Atya vonásai. Aki őt látja, látja 
az Atyát! Ahogyan Jézus Krisztus ismeri az Atyát, úgy ismer
hetjük meg egyedül Jézusban az Atyát, aki szerető mennyei 
Atyánk, aki Jézusban hozzánk lehajolt, testvérünkké lett, 
hogy megismerjük őt az elesettben, a "csillagtalan éjszaká
ban" reménytelenül virrasztóban, mint testvérünket. Thürin- 
giai Erzsébetről, aki a XIII.század első felében élt 24 évet 
írják, hogy egészen az éhezőknek és szegényeknek áldozta é- 
letét. Gyakran kísérete is otthagyta, amikor nyáron a beteg
szobákból áradt a bűz. Ő akkor is ment, amikor egyedül ma
radt. Mégsem volt egyedül, mert ez a feljegyzés maradt ró-  
la: "Valóban így mutatta meg Krisztus magát őbenne."

Jézus karácsonyi exegézisének életünkben is folytatód
nia kellene, hogy miközben ma este a gyermek, a szülő, a hit
ves és testvér a karácsonyi fényeknél egymást átöleli, tud
ják felismerni a másikban azt, akiben Krisztus feltárja sze- 
retetát, vagyis önmagát. És akkor lenne boldog karácsonyunk, 
ha Krisztus szeretete úgy formálná életünket, szavainkat és 
tetteinket, hogy azok mindegyike tartós karácsonyi fényt je
lentene embertársaink életében. Ámen.

KARÁCSONY ÜNNEPE 
Jn 1 , 14 - 18 .

Itt maradt közöttünk!

A textusról:
Figyeljünk a szöveg környezetére!
a/ A szituáció, amelyben az evangélista megszólal: az 

I. század vége, valahol Kisázsiában, talán éppen Efezusban. 
Már pestisként terjed a Kerinthosz-féle gnózis, amely tes
tet megvető és a testiségben hempergő Világnézetté silánvít- 
ja az evangéliumot. Akad még egy kis csoport, amely a Ke
resztelőben látja a maga messiását. A zsidó háború után 
szétzilált zsidó közösségek a rabbinátus szigorú vezetésé
vel újraszerveződnek és megerősödnek. Az "igazhitű nagy egy
ház" egyre szélesedő folyamának futása pedig meglassul, egy
re több iszap rakódik le benne, mind sekélyesebbé válik. A- 
kinek van rá füle, hallja, hogy textusunk fenséges mondatai ' 
tele vannak aktuális üzenettel.

b/ A perikópa a prológusban: Az evangélium "nyitányának" 
egyes tételeit az Ige szála fűzi egybe. Az igeként létezés 
és működés jelenti a Názáreti Jézus preegzisztenciáját és 
posteczisztenciáját. Általa jött létre minden, nyert életet 
minden ember. Tehát puszta létével mindenkinek és mindennek 
köze van Hozzá. A ma hirdetett igében is ő lép hozzánk, vele
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van dolgunk, hogy visszavezessen létünk alapjaihoz. A kará
csony ezért egyetemes ünnep. Az egész ember-család, az egész 
kozmosz ünnepe.

c/ A perikópa a János evangéliumában: Új szövetséges kö
rökben sok szót vesztegetnek arra, hogy ez az evangélium 
mennyire elüt a többitől, sőt kirí magából az Újszövetség
ből is. Pedig csak a közös üzenetet szólaltatja meg, igaz, 
nem riadva vissza a végső következtetések levonásától. A 
látható Názáretiben meglátja az ő dicsőségét, hiánytalan 
isteni mivoltát. Ugyanakkor egyetlen evangélium sem mutat
ja be őt olyan emberinek, mint éppen a Jánosé. Gazdag szín
képét tárja fel Jézus tanításának, mégis fontosabb számá
ra, hogy ki az, aki mondja, mint az, amit mond. A hit pró
bája szerinte Jézus személye titkának vállalása. A "legszel- 
leraibb evangélium" hangsúlyozza leginkább a földi lét min
dent eldöntő fontosságát. Itt megy végbe az ítélet, itt vá
lik el, hogy milyen lesz örök sorsunk. Az Ige is ezért lett 
testté, földi valóságunk részévé.

Néhány megjegyzés a szöveghez:
14. v.: A "szarksz" szó itt a múlandó, anyagi földi lét 

jelzésére szolgál. Nem úgy Pálnál, akinél ehhez még a bűn 
mozzanata is járul, "eszkénószen": szó szerint: sátorozott. 
Ez a ritkán előforduló szó talán a szövetség sátrára utal, 
amely felett ott lebegett Isten "sekinája", szentséges je
lenléte. Az ige aorisztoszban áll, hogy a szerző ezzel is 
érzékeltesse Isten jelenlétének a testben megjelent Igéhez 
kötött voltát, "monogenész"^egyszülött: nem az Ige szárma
zásának módját, hanem páratlan.méltóságát fejezi ki.

15. v.: Keresztelő János tanúságtétele szinte szó sze
rint megegyezik a Mt 3,11-ben találhatóval, mégis az evan
géliumra jellemzően Jézus preegzisztens méltóságát érzékel
teti.

16. v.: A "pléróma" a gnosztikus szóhasználatban a szel
lemi hatalmakkal benépesített isteni szférát jelenti. El
képzelhető, hogy az evangélista polemikus éllel használja 
ezt a leterhelt kifejezést: az isteni teljesség egyedül 
Jézusban áradhat ki reánk. Mindenesetre a Jézus által köz
vetített javakra nem vonatkozik világunk végessége és tö
redékessége .

17. v.: Figyeljünk fel a pontos fogalmazásra! A kegye
lem és igazság Jézus Krisztus által "megtörtént", míg a tör
vény Mózes által "adatott", tehát nekünk kellene "végbe
vinnünk " .

18. v.: Az ünnepélyesebb ókori lakomákon a vendégek ke- 
vereteken "asztalhoz feküdtek". Ebben a helyzetben a leg
magasabb rangú vendég feje a házigazda mellének tájékára 
került, s így a vendéglátó legbizalmasabb közléseinek is 
fültanúja lehetett. A legrégibb kéziratokban "az egyszülött 
Isten" van az Atya kebelén, s így a prológus utolsó mon
data visszakapcsolódik az elsőhöz. Mert mindvégig Istenről 
van sző, akinek egyetlen hiteles "exegézise" a testté lett 
Ige. Ezek szerint nekünk is Istent kell "exegetálnunk" a 
karácsonyi gyülekezetnek.
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M e d i t á c i ó  a t e x t u s  a l a p j á n :

Több jel mutat arra, hogy az evangélista ismerte már 
a többi evangéliumot, és tudatosan választja a Jézus ere
detében rejlő örömhír megszólaltatásának textusunkban fel
lelhető sajátos módját. Jézus életművének egésze, annak je
lentősége felől néz vissza földi útjának kezdetére, sőt a- 
zon túlra is. Egy gyermek születése lehet boldogító ese
mény a közelállók számára, de nem Világra szóló esemény! 
Karácsonykor annak születését ünnepeljük, akin később a 
hívő tekintet felismerte Isten dicsőségét, és akinek ép
pen ezért már a születése is jelentőssé, evangéliummá vált. 
Az evangélista nem engedi, hogy a karácsonyi gyülekezet meg
rekedjen a hangulatnál, a meghatódásnál. Istent akarja a ka
rácsonyi eseményben tetten érni, hegy azután a mi életünk 
is Hozzá igazodhassál.

Jézus születése arról tanúskodik, hogy Isten akcióba 
lépett a világért. Nem mintha eddig is tétlenkedett volna. 
Hatalmas szavával létrehívta és fenntartja a világot. Ha 
egyszer abbahagyná a munkát, nem érnénk meg a következő pil
lanatot. De abba sem törődik bele, hogy bűn és gonoszság 
tönkretegye alkotását. Sokat tett már ezen a téren is. Ki
nyilatkoztatta törvényét Mózes által, hogy a szívbe vésett 
akarata félreérthetetlenné legyen. Mégis valahogy úgy va
gyunk, mint az a Mexikó-városi kisfiú, akire a minap hallott 
hírek szerint a nagy földrengésben ráomlott a ház, és telje
sen betemetett. A romok alól nem tud kitörni, s csak halk 
kopogása jelzi, hogy még él, és segítséget vár. Fentről! 
Talán még belőlünk sem halt ki egészen a vágy, hogy egy i- 
gazabb, emberhez méltóbb életet élhessünk, talán még Isten 
akaratára sem lettünk teljesen süketek, de nem tudjuk le
küzdeni bűnös természetünket, kételyeinket, tévedéseinket. 
Alulmaradunk, s nem tudunk áttörni ezeken a súlyosan reánk 
nehezedő,kuszán egymásra fekvő tömbökön. Isten bús "Ádám, 
hol vagy?"-ára pedig csak hangos szívveréseink felelnek 
(Ady után). Isten akcióba lépett karácsonykor, és Tőle, on
nan föntről tört át hozzánk, s ez a feltárt folyosó azóta 
is járható.

Az Ige öltött testet karácsonykor. Az ige pedig ter
mészete szerint szóbeli közlés. Igaz, eddig soha nem tapasz
talt módon Isten üzenete egy emberben és az ő életművében 
szólal meg, de most is megmarad megszólításnak, amely önkén
tes, szívből jövő válaszunkat várja. Ezt jól meg kell érte
nünk, mert különben megütközünk azon a módon, ahogy Isten 
a segítségünkre sietett. Számolnunk kell a karácsonyi ké
telyekkel is. Ha Isten valóban segíteni akart rajtunk - gon
dolhatná valaki -, akkor alaposabban kellett volna hozzá
látnia. Mert mi változott az első karácsony óta a világban? 
Az alább említett tömbök változatlanul reánehezednek még ma 
is az életünkre. A felnőtt Jézus sem volt ugyanis kevésbé 
kiszolgáltatott, kevésbé szelíd és békés, mint a jászolban 
fekvő gyermek. Senkire nem erőltette reá akaratát, senkin 
sem torolta meg gonoszságát. Csak képviselte Isten igazsá
gát és szeretetét, s reánk bízta, hogy miként reagálunk reá.
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Araikor Isten nagy embere, Illés próféta csalódott Ura ha
talmában, és ezért hité megrendült. Isten a Hóreb hegyén 
feltárta előtte titkát: nem volt jelen a hegyeket szagga
tó szélben, a félelmetes földrengésben, és a mindent meg
emésztő tűzben. De jelen volt a halk és szelíd susogásban 
(1 Kir 19, 9-14). A Jézusban testet öltött ige is ilyen 
halk és szelíd üzenet. A.z Atya csendes hívó szava, aki 
nem akar elriasztani magától. Egykönnyen elutasítható, mé
gis az ő szava, aki megcselekszi, amit mond.

Isten karácsonykor személyesen keresett fel minket.
A legkedvesebb üzenet sem ér fel a kedves jelenlétével. A 
bajban nem árt a jó tanács, de csak valakinek a segítő ke
ze használ. Karácsony legnagyobb ajándéka, hegy Jézus 
Krisztusban maga szegődött mellénk, s ezt a lehetőséget az 
ige hirdetése által azóta is felkínálja nekünk. Pál 1 Kor 
1 , 9-ben írja, hogy a hűséges Isten elhívott minket az Ő 
Fiával való közösségre. Olyan személyes, szoros kapcsolat 
alakulhat ki közöttünk, amelyben Jézus megosztja velünk, 
ami az övé. Aki hitével megragadja a kinyújtott kezet, az 
soha sincs egyedül, az nem marad magára bűneivel, kétsé
geivel, szomorúságaival. Ha el is bukik, felkelhet,. mert 
van, ki talpra segítse. Nem vagyunk kiszolgáltatva a ma
gánynak !

Isten karácsonykor kegyelmét kínálta fel nekünk. Jézus 
személyében Isten Egyszülöttjével kerülünk kapcsolatba, 
akinek rendelkezésére áll az isteni teljesség. S mit ad 
át ebből nekünk? Isten kiapadhatatlan kegyelmét. Nem ítéle
tét, amelyre sokszorosan rászolgáltunk, hanem irgalmas 
bocsánatát. Jól értsük meg! Soha nem tudjuk kimerni ezt 
a forrást, pedig igen gyakran kell merítenünk belőle. Nincs 
senki a karácsonyi gyülekezetben, aki azt mondhatná, hogy 
én már eljátszottam ezt a lehetőséget.

Alapigénk hatalmas tanúságtétel Isten szívós és célra
törő szeretetéről. Ő soha nem mondott le erről a világról, 
és a maga módján megtette érte a legszükségesebbet. Olyan 
erős reménysugarat gyújtott meg ezzel, amely eloszlathatja 
minden reménytelenségünket, és új lendületet adhat egy jobb 
világért folytatott küzdelmünknek.

Cserháti Sándor

KARÁCSONY MÁSODIK NAPJA 
Új parancsolat 
Jn 13, 34-35.

Ha ke 
szehasonlí 
hanem inkább  Jézus törvény-csszefoglalása legyen a sze- 

: "Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szí-
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vedből, teljes telkedből és teljes elmédből... Szeresd 
felebarátodat, mint magadat".

Jézus törvény-értelmezéséből kiindulva először is 
meg kell állapítanunk, hogy a régi és az új parancsolat 
között, három dologban nincs különbség.

Az első az, hogy a régi és az új parancsolat tartalma 
változatlanul a szeretet.

Senkit se zavarjon meg az, hogy Jézus is említést tesz 
arról, hegy megmondatott a régieknek "szemet szemért, fogat 
fogért", és hozzáteszi, hogy én pedig azt mondom néktek... 
(Mt 5, 38-39). Ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy a tör
vény lényege a bosszúállás. Tudnunk kell azt, hogy a tör
vénynek, ugyanúgy, mint mai világi törvényeknek is, kettős 
feladatköre van. Az egyik az, hogy megfogalmazza, mi a jó, 
a másik, hogy meghatározza, hogy azok ellen, akik a törvényt 
áthágják, milyen retorziót kell alkalmazni. Például, ha 
egy törvény előírja, hogy egy bizonyos lopást három évig 
terjedhető fegyházbüntetéssel kell súlytani, ettől még a 
törvény lényege nem az lesz, hogy az embereket fegyházba 
kell zárni, hanem, hogy nem szabad lopni. Ezért hamis és 
félreértett beállítása lenne a dolognak, ha azt hinnénk, 
hogy az Ótestámentom törvényének a lényege a "szemet sze
mért", a bosszúállás. Nem felel meg a valóságnak az, hogy 
régi parancsolat lényege a "szemet szemért", az új paran
csolat lényege pedig: ha valaki arcul üt jobb felől, tartsd 
oda a másik arcodat is. Ez pont olyan hamis beállítás len
ne, mint ha azt mondanánk, hogy az Ótestámentom Istene a 
bosszúáilás, az Újtestamentomé pedig a kegyelem Istene.

A második dolog, amiben a régi és az új parancsolat 
nem különbözik egymástól az, hogy mind a kettő egyformán 
magában foglalja az Isten és az ember szeretetét.

Igaz, hogy az Ótestamentomi törvény összefoglalásánál 
Jézus azt mondja, hogy az Úr szeretete az első és nagy pa
rancsolat, az új parancsolatban pedig szó sem esik az Is
ten szeretetéről, csak arról, hogy egymást szeressük. En
nek ellenére nincs földcsuszamlás az új parancsolatban az 
ember szeretete irányába. Nem igaz az, hogy az Ótestámentom 
istenközéppontú, az Újtestamentom emberkezéppontú, az Ótes- 
tamentom alapkérdése, hogy állsz az Istennel, az újtesta
mentomé, hogyan viszonyulsz felebarátodhoz. Nem igaz az, 
hogy az ótestámentom Istene magával törődő , az Újtestamen
tomé pedig az ember felé fordult Isten, Jézus Krisztus ál
tal. Nincs két Isten, és két Istenarc, egy ótestamentomi 
haragvó, és egy újtestamentomi kegyelmes.
Az ótestamentomi istenszeretet próbája is az emberszeretet 
volt, és az Újtestamentom által hangsúlyozott emberszere
tet ereje az Istennel való közösségünkben gyökerezik.

A harmadik azonosság a régi és az új parancsolat között 
hogy válogatás nélkül minden embert egyformán kell szeret-  
nünk. Szeretnék inteni arra, hogy ne játsszuk ki a "fele
barát" szót az "egymás" szó ellen. Nem arról van szó, hogy  
az Ótestámentom a felebarát szeretet követelte, mégpedig 
abban az értelemben, ahogy azt Jézus az irgalmas samána- 
iról szóló példázatában pontosan meghatározta, tehát az
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ellenséget Is kell szeretni, addig az új parancsolat csak 
az "egymás" szeretetét követeli, tehát az új parancsolat
ban a szeretet elkötelezése leszűkül a tanítványi körre.
Ha mindenáron szükség van arra, hogy keressük a "feleba
rát" és az "egymás" szó feszültségének a feloldását, jó 
gondolnunk arra, hogy Jézus a világért halt meg - nem 
szűk tanítványi körért - és az 6 keresztje vére által egy
beszerkesztette mindazt ami a bűn rontása miatt szétsza
kadt. Jézus Krisztusban ezért az "egymás" és a"testvér" 
szó mindent átfogó valósággá lett. Ma a keresztyénség szét
aprózódása, mozaikdarabokra való töredezésének a korszaká
ban sajnos az "egymás" szót sokan rendkívül szűkkeblűén ke
zelik. Sokszor azokat sem akarják elfogadni testvérnek, akik 
kel valamikor egy oltár előtt kereszteltettek meg. Csak kis 
klikkek, belső lelki közösségek tagjait hajlandók elfogadni 
testvérnek. Szomorú lenne, ha mi is úgy prédikálnánk erről 
az igéről, hogy az "egymás" szét kevesebbnek tartanánk, mint 
a “felebarát" szót. A szeretet parancsa, úgy a régi, mint 
az új, egyformán minden ember szeretetét követeli függet
lenül attól, milyen a bőrszíne, a vallása, a meggyőződése, 
a világnézete. Ezen a tényen nem változtat semmit az, hogy 
Jézus az "egymás" szót most éppen a tanítványi körre al
kalmazta. Az, ha a tanítványi kör egymást szereti, ez nem 
zárja ki azt, hogy minekünk egymást mindnyájunknak igazán 
kell szeretnünk.

A régi parancsolattal szemben nem az az új, amit kell 
cselekednünk, hanem az, ahogyan azt cselekesszük.

A régi parancsolatot úgy tölthetjük be, ha teljes szív
vel, teljes lélekkel és teljes erővel szeretünk, ahogy 5 
szeretett minket. Ez azt jelenti, hogy a régi parancsolat
hoz tulajdonképpen Isten nem adott nekünk "modellt". Jézus 
Krisztus hozzánk jöveteléig hiányzott nekünk a szeretet 
modellje. A régi parancsolattal úgy vagyunk, mint egy da
rabokra tört vázával. A tört-zúzott cserépdarabkákból kel
lene valahogy összerakni. Kiki próbálja, ahogy tudja. Hi
ába minden erőfeszítés, de abból már sohasem lesz az igazi. 
Ha teljes szívvel, teljes lélekkel és teljes erővel igyek
szünk is, tört életünkkel megvalósítani az igazi szerete- 
tet nem tudjuk. Ezért van az, hogy az Ótestamentomban a 
Tízparancsolatban nem pozitív formában van megfogalmazva 
a szeretet parancsa, tehát hogy mit kell tennem, hanem 
negatív formában, vagyis hogy mit nem szabad cselekednem. 
Amikor Jézus azt mondja, úgy szeressétek, ahogy én szeret
telek titeket, ezzel elénk adja önmagában a szeretet modell
jét, úgy, ahogy azt az ember a bűneset óta még csak elkép
zelni sem lett volna képes.

A régi parancsolattól az új abban is különbözik, hogy 
ennek a betöltéséhez kapunk erőt. A régi parancsolat betöl
téséhez az ember teljes szíve, lelke és ereje is kevés volt. 
Az új parancsolatot könnyedén be lehet tölteni, ahogyan 
ezt Jézus is cselekedte. Az új parancsolat betöltéséhez ka- 
tunk új szívet és új lelket. Ezt nem a saját összetört é- 
letera nyomorúságos erejével kell betöltenem, hanem a Jézus
tól kapott erővel és hatalommal.
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A régi parancsolatot külső kényszerre, az újat pedig 
belső kényszerítésre kell cselekedni. Jézust a szíve kény- 
szeri tette, hogy az Atya akaratára életét adja érettünk.
Jézus elveszi a keblünkből a szolgaszívet, és szabaddá 
tesz. Az új parancsolatot nem a kárhozattól való rettegésből, 
hanem a szív indítására cselekesszük örömmel és bcldogan.

Míg a régi parancsolatnál magam, rá voltam hagyatva, az 
új parancsolatot Jézus által tölthetem be. Várpalotán Nagy 
Gyula festőművész volt az elemi iskolában iskolatársam. Á- 
mulva tapasztaltuk, hegy az iskolatáblára krétával egyet
len kézvonással képes bárki arcvonását felrajzolni. Próbál
tam utánozni, de az én rajzomról sohasem sikerült felismer
ni, kit szeretnék ábrázolni. Egyszer megsajnált, megfogta 
a kezem, és azt mondta, nagyon könnyedén tartsam a krétát, 
hadd vezesse a kezemet. Ekkor először, sajnos utoljára is, 
kirajzolódott a kezem vonása után az óhajtott arc. Az új 
parancsolat betöltésénél nem az a döntő, hogy ennek a meg
valósításához mekkora erőt vetek be önmagámból, sokkal in
kább az a fontos, mennyire tudom átadni Jézusnak önmagam.

Az új parancsolatról szóló ige azért lehet karácsonyi 
textus, mert betöltéséhez újjászületés, új szív, új élet 
kell. Jézus jászlává kell lenni szívemnek  hogy ő bennem 
éljen.

Egyszer valaki azt mondta, karácsony ünnepén az első 
napon arról kell prédikálni, hogy Jézus a jászolban Bet
lehemben megszületett, a második napon pedig arról, hogy 
a szívem legy'en Jézusnak betlehemi jászola.

Hogyan is szeretett Jézus? Halálosan, jobban, mint ön
magát. Hozzám alázkodón, lám karácsony van. Ellenségét 
szeretve, hiszen minden bűnünkkel ellene vétkeztünk. Vá
logatás nélkül, hiszen a világhoz jött. Feltétel nélkül, 
erről beszél a jászol, majd a másik legmélyebb hely', a 
kereszt. Szerette testünk és lelkünk, lám testet öltött.

Ha egy mondattal szeretném kifejezni azt, hogy mit 
jelent ez az ige "ahogyan én szerettelek titeket", azt 
mondhatom: itt az Isten köztünk szolgai formában, hogy 
nekünk szolgáljon. Ha azt szeretnem tömören megfogalmazni, 
hogy mi is tehát az új parancsolat, erre ez a szó kínálko
zik legalkalmasabbnak: a öiakónia, a szolgáló szeretet.

A szeretet az egyház betlehemi csillaga. A karácsony
kor megszületett Jézust és a helyet, ahol megszületett, a 
csillag jelezte. Hogy ma kinek a szívében él Jézus, a sze
retet fénye jelzi. Szép jelvény a lutherrózsa. Az is sok 
mindent elárulhat, ha valakinek a nyakában a kereszt jele 
van. Mégis az egyetlen megbízható jel van, a Jézus-"mo- 
dellű" szeretet, ha úgy szeretünk, mint Ő, hiszen Ő ma
ga él mibennünk, mi pedig őbenne.

Benkő Béla


