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Egyházunk útján
4

Egyházunk négy évtizede a történelem vándorútján

Érdemes a cím megfogalmazására is odafigyelni. Nem az 

a feladatunk, hogy megemlékezést tartsunk hazánk felszabadulá

sának 40. évfordulóján, vagy éppenséggel április 4. apropóján 

ünnepi beszédet mondjunk. Természetesen fel lehet tenni a kér

dést úgy is, hogy nem volna-e elég egy rövid megemlékezés, h i 

szen hazánk felszabadulásának 40. évfordulóján a kommunikációs 

eszközök az elmúlt hetekben bőségesen figyelmeztettek minket 

a dátum megünneplésére. Ezért

1.) Emlékezés és ünnepélyesség helyett elemzést ta rt un k.

Mindezt meg lehetne tenni statisztikai adatok alapján is, 

hiszen bőséges adat áll rendelkezésünkre. Azonban nem tartom 

szükségesnek sem a statisztikai adatok ismétlését, hiszen az 

minden kézikönyvben, amely hazánk utolsó négy évtizedével fog

lalkozik, megtalálható. Hadtörténeti, kortörténeti, ideológiai 

elemzésére pedig sem tudásom, sem tájékozottságom alapján nem 

vagyok alkalmas. De nem is ez a -feladatom.

Amikor felszabadulásról beszélünk - bár a közvélemény an

nak ünnepére, április 4-re gondol -, én mégis úgy vélem, egy 

hosszabb folyamatról van szó, amely jóval 1945. április 4-e e- 

lőtt kezdődött. S jóval annak utána fejeződött be. Április 4-e 

számunkra azt jelentette, hogy a szovjet hadsereg csapatai elér 

ták, illetve átlépték hazánk nyugati határát, mint ahogy május 

8-a csak az európai háború befejezésének a megemlékezésévé vált 

Tulajdonképpen hazánkban 1944. szeptemberében kezdődött el a 

felszabadulás, s kis túlzással talán, de 1948-ig tartott. De ez 

is csak egy önkényesen választott két határkő.

A továbbiakban nem kívánok dátumokat felsorolni, hiszen a- 

zoknak értékelése mindig viszonylagos, inkább a felszabadulás 

tényének néhány csomópontját kívánom taglalni, elhagyva a k a 

tonapolitikai kérdéseket. Bár ezek is igen fontosak, hiszen a 

Szovjetunió komoly emberáldozatot hozott hazánk felszabadulásá

ért. Ezt még akkor is hangsúlyoznunk kell, ha tudjuk, hogy a
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Szovjetunió nem hazánk felszabadulásáért vállalta a harcot a 

német fasizmussal. De mégis ennek taglalása helyett inkább a 

politikai, társadalmi és gazdasági változásoknak egy-két jel

lemzőjét szeretném kiemelni,

a .) Első kérdésem:

Politikailag honnan és hová szabadultunk fel?

Egy olyan politikai rendszerben élt társadalmunk, amely 

akarva-akaratlanul, de mind jobban fasizálódott. És ez több 

volt, mint a német kultúra befolyásolása vagy a hagyományos 

nyugati orientáció. A két világnáború között kiépült egy olyan 

adminisztráció, amely egyértelműen kiszolgálta azokat az ur a l 

kodó köröket vagy osztályokat, amelyek csak a fasiszta rend

szerben találtak elméletükhöz és jövőjükhöz támaszt. A későbbi 

ún. angolbarát körök is kezdetben össze tudták egyeztetni 

gazdasági és politikai tevékenységüket a hitleri Németország

gal és csak később lett számukra egyértelmű annak embertelensé

ge. Véleményem szerint ebben a folyamatban a Szálasi-féle pün

kösdi királyság csak egy intermezzo volt - ha nem is ártatlan -, 

hiszen ha megnézzük, hogy kik tartoztak a Szálasi-féle klikkhez, 

akkor igazolhatjuk ezt a tételt, hiszen a Horthy-adminisztráció- 

nak a futószalagon kitermelt tisztviselőrétege adta ennek a f é 

kevesztett rendszernek a hinterlandját. Ha mindehhez még ho z

závesszük a zsidóüldözést s annak politikai vonalát, amely 

különösképpen 1942 után lett nyilvánvalóvá, akkor egyértelmű

en látjuk, hogy egy politikailag igen "elkötelezett" társada

lom találkozott a hazánkat felszabadító szovjet hadsereggel.

A Szovjetunió győzelme egyben az addigi összes nyugati orien

tációjú, elsőrenden német orientációjú politikát, politikai' 

gondolkodást, az abból fakadó politikai rendszert semmisítette 

meg. Onnét kell kiindulni, hogy a Szovjetunió szabadította fel 

az országot. S nem a magyar ellenállás. Na már gombamódra sza

porodnak azok a személyek, akik akkor ellenállók voltak, és a 

mai kutató - jogosan -, felteszi a kérdést, hogy ha ez igaz, 

akkor hogy-hogy néhány partizáncsoporton kívül alig-alig tu

dunk valamit felmutatni az ellenállás történetében.
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b . ) Társadalmi változás.

A politikai változás egyértelműen maga után vonta a 

társadalmi változást is. A képlet tehát ma már világos. Ha 

tehát az uralkodó osztály és annak kiszolgálói a középosztály, 

egyértelműen a letűnt rendszer mindvégig való kiszolgálója és 

támogatója volt, ebből egyenesen következik, hogy amikor e po

litika alól kihúzták a szőnyeget, lehetetlenné vált annak tár

sadalmi funkciója és az a munkásosztály került hatalomra, a- 

mely ha szervezetileg még nem is, de történeti elhivatottságánál 

fogva alkalmasnak tűnt marxi ideológia szerint a vezetés. Durván 

fogalmazva: az elnyomottak kezébe került a vezetés. Ma már le

hetne azon filozofálgatni, hogy a kezdeti társadalmi feszült

ségeket nem lehetett volna-e levezetni azzal, hogy a vezetési 

módszerekkel rendelkező középosztályt átmenetileg funkcionálni 

hagyták volna, és a munkásosztály csak akkor vette volna át a 

hatalmat, amikor megérett arra. Ezek akadémikus kérdések, - de 

élő kérdések -, amelyeket a negyvenes évek második felében a 

polgári politikusok többször is felvetettek. Tudomásul kell 

venni, hogy nálunk nem társadalmi változás történt - a polgári 

társadalom receptje szerint -, hanem egyik napról a másikra 

proletárforradalom vált uralkodói hatalommá. Innét kell nézni 

és vi zsgálnia társadalmi változást, amely főleg az első esz

tendőkben sok ellentmondással párosult. Ma már értjük, s 

pszichológiailag meg tudjuk magyarázni, sőt szociológiailag 

igazolni is tudjuk, hogy ilyen nagyméretű és ennyire gyorsan 

történő társadalmi változásnál az emberi tényezőket sem lehet 

kikapcsolni. Hiszen gondoljunk arra, hogy az elnyomottak, a 

kisemmizettek, a meghurcoltak, a koncentrációs táborban megma- 

radottak szembetalálták magukat az oda elhurcolók k a l , a meg- 

gyalázókkal, az uralkodóikkal.

c . ) Gazdasági vá ltozások.

Hazánk, a korábbi három millió koldus országa a hadiipar, 

elsőrenden a hitleri militarizmus "jóvoltából" az 1940-es é- 

vek elején már egy gazdaságilag viszonylag stabil országgá lett. 

Természetesen a jövedelmi olló, illetve a megélhetési olló i- 

gen nyitott volt, de elmaradott gazdasági életről nem szólhatunk.
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Inkább a gazdasági szerkezet az, amely ezekben a háborús esz- » 

tendőkben , jól kihasználva a konjunktúrát, a tőkés szisztéma 

szerint erősödött meg.

A háború pusztítása, illetve a felszabadulás ténye k e t 

tős értelemben is megkérdőjelezte hazánk gazdasági életét. 

Egyrészt a háborús károk és pusztulások, valamint a kialaku

latlan gazdasági rendszer. A nyersanyag hiánya és a minden 

irányítást nélkülöző gazdasági vezetés egyformán sújtotta az 

ország iparát, s nem kevésbé az akkor kiemelt szerepet kapó 

mezőgazdaságot.

Másrészt az is világos volt, hogy a gazdasági életet ott 

nem lehet folytatni, ahol abbamaradt. Minden energiát az ú j j á 

építésre kellett fordítani, hogy legalább a legszükségesebb ipa

ri bázisoknál megindulhasson a munka.

A mezőgazdaságnál kézenfekvő volt a földosztás, még akkor  

is, ha a föld maga gépek és vegyianyagok nélkül alig teremhet 

valamit. Mégis a földosztás volt az, amely a gazdasági életben  

elindította a szocialista gazdálkodás alapjainak a megteremté-  

sét. Még akkor is, ha a szocialista mezőgazdaság struktúrájában 

egészen más, mint az apró parcellákra osztott, földosztás utáni 

magyar mezőgazdaság képe volt. De maga az a tény, hogy a föld-  

birtok, mint a feudálkapitalista Magyarország "tőkéje", a nép 

kezébe került, ez erőteljesen befolyásolta a gazdasági élet to

vábbi szocializálását is.

A földreformot követte az államosítás. Ez utóbbi már k i h a -  

tott a kereskedelemre is és az iparra. Itt is meg kell említe

nünk az emberi tényezőket, egyrészt a földhözjutott nincstele

nek tulajdonjoghoz jutottak, azaz tulajdonosok lettek, az ál l a 

mosított üzemek, gyárak olyan új vezetőket kaptak, akik ekkor 

kezdték tanulni az ipari üzemek vezetésének a "középiskoláit".  

Vagyis megindult a migráció a gazdasági élet kö ve tkezményeként. 

Nem feladatunk a gazdasági élet napjainkig való taglalása, -  

nem is értünk hozzá -, mindenesetre döntő volt a termelőeszkö

zöknek állami tulajdonba vétele. Ekkor vált ketté az állami tu

lajdon - azaz köztulajdon, vagyis társadalmi tulajdon - a sz e

mélyi tulajdon fogalmától, amely sokáig még összekeveredett a 

magántulajdon fogalmával - különösen az emberi szívekben és 

agyakban -.
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2.) A megváltozott körülmények hatása az em be rr e.

Természetesen az előbb elmondottak csak mozaikkockák an

nak a nagy változásnak a palettáján, amely a felszabadulás első 

éveiben történt. Mert politikai, társadalmi és gazdasági össze

függésben pl. korszakot meghatározó esemény volt 1946-ban a 

forint megjelenése az inflációs korszak után. Vagy később az 

iskolák államosítása, amely megteremtette az általános közok

tatás addiginál magasabb szinten való fejlesztését, a Magyar 

Népköztársaság alkotmányának az elfogadása, vagy az ötvenes é- 

vek gazdasági fellendülése. De erről az utóbbiról később még 

néhány gondolatot szeretnék elmondani. Mindezek az események és 

amit még nem tudtunk most felsorolni, természetszerűleg h a 

tottak az emberre, aki mindezeket átélte, akár mint élvezője az 

új rendszernek, akár mint kárvallottja annak.

a.) Az emberi tudatot formáló erők között - teljesen önkényesen 

a mezőgazdaság szocialista átszervezésének kezdeti hatásait és 

vele együtt az ipari fejlődés 1950-es évi eredményeit szeretném 

megemlíteni. Azért kezdeném ezekkel, mert talán a legjobbja ezek 

befolyásolták egyházunk híveinek is a lelki életét, illetve a 

társadalomban való mozgásukat is, így áttételesen egyházpoliti

kánk fejlődését is.

Ma már könyvtárra menő irodalma van a háború utáni néhány 

esztendő hazai történéseinek. Azonban ezt nem lehet leszűkítve 

nézni, csak összefüggéseiben. Egy dátumot mégis meg kell említe

nünk, mert csak ennek ismeretében tudjuk részben is reálisan 

megérteni - s nem megmagyarázni -, az 1950-es éveket. Churchill 

angol miniszterelnök 1946. márciusi fultoni beszédére gondolok. 

Köztudomású, hogy ez indította el az első hidegháborús korszakot 

Az is közismert, hogy a győztes szövetséges államok közül anyag- 

és emberveszteség tekintetében a Szovjetunió veszteségei a leg

nagyobbak. Nem is szólva arról, hogy a Szovjetunió európai te

rülete romokban hevert, a földdel volt egyenlővé téve. Ebben a 

helyzetben hangzott el az angol miniszterelnök beszéde. Semmit 

sem értek a haditechnikához, a katonapolitikai kérdésekhez még 

úgy sem, de naívul csak arra a következtetésre tudok jutni, hogy 

erre a beszédre a Szovjetunió, illetve a kialakuló szocialista



országok csak fegyverkezéssel válaszolhattak. Semmi mással.

Más alternatíva nem volt! A fegyverkezésnek az alapipara a 

nehézipar. S ugyanakkor olyan mezőgazdaságra van szükség, 

amely kész élelmiszert tartalékolni. Ebből egyenesen követ

kezik, hogy hazánkban is elindult a nehézipar fejlesztése, 

mégpedig feszített ütemben, s a mezőgazdaságot is megpróbálták 

ennek az elképzelésnek megfelelően kialakítani. A szükséges 

kényszer valamint bizonyos belső politikai vezetési hiányossá

gok, s egyben személyiségi hibák a lépcsőzetes fejlődés helyett 

íróasztalon tervezett fejlődést akartak megvalósítani. Ez aztán 

sok problémát is okozott, nemcsak annak a kornak, hanem sok 

esetben napjainkig menően a társadalmi és politikai életnek.

A nagy építkezések ellenére lelassult a fejlődés, a személyi 

kultusz pedig fentről lefelé, keresztül-kasul hálózta mindennapi 

életünket.

Egyet nem szabad azonban elfelejteni. Éspedig azt, hogy h a 

zánk mai vagy tegnapi gazdasági jóléte mégis csak ezekből a 

nehézipari objektumokból fakadt. Nem Dunapentele lenne szegé

nyebb egy Dunaújváros nélkül, vagy Ózd a Kohászati Művek né l

kül, Borsod Kazincbarcika nélkül, vagy M i skolc a Lenin Kohászati 

Művek nélkül, hanem napjaink gazdasági életét erőteljesen be fo

lyásolná ezeknek a hiánya.

Ezt a korszakot úgy értelmezni, hogy az mindenestől hibás 

volt, naivitás és politikai tájékozatlanságot tükröz. Ez ennek 

a kérdésnek a gazdasági és politikai oldala. Az emberi oldala 

viszont az, hogy mivel az ipari települések kerültek a társadal

mi köztudat homlokterébe, megindult a vándorlás a városok, az 

új ipari települések felé. Az addig biztos fundamentumnak tekin

tett paraszti életforma részben objektív, részben szubjektív 

okok miatt másodrendű életformává vált. Ekkor kezdődött el az a 

folyamat, amit második népvándorlásnak nevezünk társadalmunkban. ; 

Ugyanakkor kialakultak az agglomerációs körzetek, melyek mi n d 

máig megmaradtak velejárójával, az ingázással együtt. Bár a 

mezőgazdaság a 60-as évek elején, amikor teljes szocialista á t 

szervezés alá került, visszanyerte hitelét, gazdasági stabili

tását, ugyanakkor mint fejlett mezőgazdaság, ipari tendenciát 
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kapott, tehát minőségileg, technológiailag, szervezetileg egy 

új mezőgazdaság alakult ki. Mindez az ott dolgozó embereket 

részben megnyugtatta, részben megzavarta. Teljesen érthető, hogy 

e nagy változások közben elsőrenden a vidék, a mezőgazdasági v i 

dék népessége igen megoszlott. A fiataloknak tetszett a gépesí

tés, az ipar, s fantáziát láttak az ipari munkában, viszont az 

idősek nem tudtak mit kezdeni az új helyzettel. Ez egyben a 

falusi családok szétbomlásához vezetett, s megkezdődött a föld

rajzi migrációval együtt a társadalmi migráció is. Ebbe a ké r

dés-komplexumba tartozik az is, hogy különösképpen 1965-ig jó

részt mint aktív munkaerők jöttek számításba a felszabadulás 

előtt különböző munkahelyeken dolgozó emberek, akiknek megvál

tozott társadalmi rendben új munkahelyet, ezzel együtt új élet

stílust kellett felvenniük. Ez nem volt mindig problémamentes.

Érdemes egyszer végiggondolnunk azt a tudati fejlődést, 

vagy mondjam most így, lelki fejlődést, ami végbement egy sze

gény paraszt szülőben és fiában, aki most vált értelmiségivé, 

vagy mi ment végbe egy deklasszált szülő lelkében, amikor át

élte, hogy fia ipari munkássá legyen. Mindezek a kérdések bele

tartoznak egyházunk négy évtizedének elemzésébe,

b.) Már érintettük az általános tankötelezettség kérdését. Né

hány mondatot ebben a pontban az iskola államosításáról szeret

nék mondani. Ma már történetietlenség, hogy helyes volt-e az 

iskolák államosítása vagy sem. De ugyanúgy történetietlen lenne 

vitába szállni azokkal az egyházvezetőkkel, vagy akkori lelké

szekkel, akik az iskolák államosítása ellen voltak. Véleményem 

szerint-és ennek vállalom az ódiumát-,az egyház "nemcsak az ál

tala fenntartott iskolákban tud tanítani, mert ha csak ezekben 

tudna, akkor ma nagyon kevés országban lenne az egyháznak le

hetősége nevelni, tanítani, s evangéliumot hirdetni gyermekeknek. 

Mindenesetre az iskolák államosítása után - ha döcögve is, de - 

az általános oktatásnak,később népművelésnek egy olyan hulláma 

indult el, amelyet csak az adott keretek között lehetett elindí

tani. Az már más kérdés, hogy felső határozattal megszüntették 

az analfabétizmust, ugyanakkor nem volt annyi pedagógus, hogy 

legalább a nagyobb településeken megfelelő szinten tudják ok

tatni a fiatalokat. De nem akadhatunk meg minden kis ballépésen,
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még akkor sem, hogyha ezek a ballépések visszavetették az álta

lános műveltség, beleértve az oktatási rendszer egyenesvcnalú 

fejlődését. Egy biztos azonban, hogy a társadalom részéről egy 

intenzív tudatformálódás indult meg, ezt nagyban elősegítették 

a tömegkommunikációs eszközök, de a munkahelyi szemináriumok, 

szakoktatások, tanfolyamok, később a brigádmozgalmak, stb. is. 

Persze azt még ma sem lehet elmondani, hogy hazánk egész társa

dalma egy magasszintű művelt társadalom lenne, függetlenül a 

felső- és középfokú iskolai végzettségek magas számától. De azt 

hiszem, mindnyájan tudjuk, s ezt valljuk is, hogy általános ku l

turális emelkedés van, ha mindig újra is termelődnek e tekintet

ben is ellentmondások, (pl. a cigányság nagy népszaporulata stb.) 

A  kultúrának ilyen általános emelkedése, ami egyben bizonyos 

tudati szétforgácsolódást is jelentett, az egyházi életre is 

kihatott.

Ebben a kérdéskörben külön szeretnék foglalkozni az egyén 

tudatának formálódása összefüggésében a gazdasági kérdésekről.

Ha társadalmi oldalról közelítjük meg ezt a kérdést, akkor arra 

a következtetésre jutunk, hogy az anyagi lehetőségek emelkedé

sével nem jár együtt, illetve nem járt együtt a tudati fejlődés. 

Mire gondolok most? Amikor az újjáépítés heroikus munkáját végez

te össztársadalmunk, akkor azt egy közös, szebb jövő érdekében 

végezte, még akkor is, ha ezt a munkát szükségből, kényszerből, 

vagy anyagi érdeiteltségből kellett végeznie. Ahogy ezen az első 

fázison társadalmunk egésze túljutott, az anyagi lehetőséget 

protekcionizmussal igyekeztek biztosítani. A protekcionizmusnak 

annyi válfaja van, hogy most azzal nem foglalkozunk, de ez az 

ötvenes esztendők jellemző magatartása. A konszolidáció idősza

kától kezdve társadalmunk egészére, s így annak legapróbb sejt

jére, a családra is érvényes a tervszerűség (lakásépítés, sza

badidő-kérdés, divat, stb.). Az 1970-es évek elején, amikor 

társadalmunk gondolkodásában - ha nem is összgonöcikoöásában - 

megjelent a magyar "amerika" képzete, felgyorsultak a gazda

godás lehetőségei. Ekkor épültek a csicsás házak, a dekoratív 

kerítések. Ekkor támadt fel a nyugatimádás. Minden elérhetőnek 

a megszerzése, s annak statisztikai rovata: az infarktus. Ismer

jük jól ennek az időszaknak az egyházi vetületét is. Ha jól meg- 
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nézzük a vidéki gyülekezetek templcmlátogatási statiszti

káját, akkor ez az 1970-es évek gazdasági felemelkedésével 

szemben egy ellenkező előjelű csökkenést mutat. Nem arról van 

szó, hogy anyagi jólétben élő ember eleve nem lehet templomozó, 

de azok a templomozók, akik mindenáron anyagi jóléthez - s így 

bizonyos státusszimbólumhoz akartak hozzájutni - elmaradoztak 

a templomból.

c.) Végül ebben a pontban röviden a nyugati életformának hazai 

vetületéről szeretnék néhány szót szólni. Nem az a probléma, 

sőt annak örülünk, hiszen előnyeit is érezzük, hogy földrajzi 

és társadalmi berendezettségünknél fogva - s nem utolsósorban 

politikai vonalvezetésért - az európai, sőt a világturizmus ú t 

jába kerültünk, de ez már problémát jelent, hogy nyugat hatása 

erőteljesen érződik. Ezt nemcsat . a hivatalosok, hanem az utca 

embere is meg tudja állapítani. Ez nem vasfüggöny kérdése. De 

pl. a szubkultúrák megjelenése vidéken is, a kábítószerek, az 

alkohol, a család szétbomlása, stb. ez mind nyugati import cikk, 

még akkor is, hogyha pl. a válás tekintetében a Szovjetunió is 

előkelő helyet foglal el. Az elmúlt 40 esztendőben sok olyan 

szellemi, morális, viselkedési és vallási kérdéssel és gyakorlat

tal találkoztunk, amelyek korábban ismeretlenek voltak a magyar 

társadalomban, és így a magyar egyházak számára is.

Az emberi tudatra ható tényezők felsorolása természetesen 

ezzel ne m fejeződött be, számtalan tényező hat még az emberre. 

Ezek felsorolására nincs lehetőség, de nem is szükséges.

3.) Egyházunk ú t j a .

Egyházunk 40 éves közelmúltjáért csak hálát adhatunk 

Istennek. Kissé furcsa egyházi összefüggésekben sikerekről 

szólni, mégsem hallgathatunk. És ezek az eredmények azok között 

a külső és belső fejlődés, tévedések és ellentmondások között 

született, amelyről fentebb szóltam. A következőkben most néhány 

pontban röviden egyházunknak megtett útjáról szeretnék szólni,

a . ) A kezdet.

Akik átélték, tudják, akik könyvből tanulták, könnyen megért 

hetik, hogy egyházunk viszonylag kényelmes múltból érkezett el a 

nagy korszakváltó 1945-höz. Talán nem túlzók, ha azt mondom, hogy
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egyházunk is besegített egy olyan ideológiának a fejlődésébe, 

vagy legalábbis nem állt a fejlődés útjába, amely koncentrá

ciós táborokat, Dunába lőtt hullahegyeket, felrobbantott hi d a 

kat, szétlőtt városokat hagyott emlékül. És nem kell túlzottan 

vonalasnak lennünk ahhoz, hogy csodálkozásunkat fejezzük ki 

azért, hogy 1945 után, a proletárforradalomnak különösen az 

első éveiben majd a szocializmus alapjainak lerakása eszten

deiben az egyházakat, benne a mi egyházunkat is, nem érte er ő

sebb bírálat, és nem szenvedett a társadalom részéről nagyobb 

mellőzésben. De söpörjünk a magunk házatáján. A közelmúltban 

hallatlan erőfeszítésünkbe tellett, hogy az élő és meghalt 

lelkészek közül néhányat találjunk, akik valamit is tettek az 

üldözések idején. így sem dicsekedhetünk valami gazdag névsor

ral. Az igaz, hogy szóban sokan voltak zsidómentők, de a doku

mentumok szerint mégis csak egy-kettőről tudunk. Ez a múlt.

Egy mondat erejéig itt egy alapvető kérdést szeretnék 

tisztázni. Általában felváltva használjuk e két fogalmat;, 

hogy egyház és lelkész, főleg akkor, amikor politikai vagy 

társadalmi kérdésekről szólunk. A két világháború között sok 

fasizálődó lelkész volt, de nagyon sok becsületes, becsülete

sen gondolkodó és becsületesen cselekvő gyülekezeti tag is. 

Mert az X-ben lakó szegényparaszt lutheránusokat Y lelkész 

magatartásával nem lehet azonosítani. Az "urak papok gőgjét" 

csak azokra kell értelmeznünk, akik dölyfös urak, ill. papok 

voltak, de nem a magyar lutheránus egyházra, ahol nemcsak 

papok, hanem hívek is éltek és élnek. E kis kitérő után foly
tatom .

1948-ig csak struccpolitikáról lehet szólni egyházunkon 

belül. Lehet ezt kezdeti bizonytalanságnak is nevezni, de én 

azt nagyon enyhének tartom. Tudatos magatartásról volt itt sző, 

és ez két forrásból eredt. Egyrészt a megszerzett előnyöknek 

az elvesztése után kissé talajtalanná váltak a lelkészek, m á s 

részt a megváltozott társadalmi formátum megnyilvánulásából 

sem lehetett jól tájékozódni. Egy biztos, mindenütt folyt az 

igehirdetés, ha ez néha nem is volt talán igazán "igaz és 

tiszta". Magyarul: híveink hitélete töretlenül (!!!) folyt.
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Nem szűntek meg gyülekezetek, nem hagyták ott a hívek a 

templomokat, stb. Tehát az egyház ebben a forradalmi idő

szakban is élt - csak néhány pap haldoklott

Ez mutatja legjobban, hogy az Isten mennyire a történelem 

ura. Míg a lelkészek nagyobb része azzal töltötte idejét, hogy 

latolgatott, vajon meddig kell még várni a rendszer végére, s 

mikor jönnek az amerikaiak, mikor lesz polgári demokrácia, m i 

kor leszünk újra községi elöljárókká stb. Ez idő alatt az egy

ház népe énekelt, imádkozott. Isten igéje után vágyódott, mert 

az egyház Ura egy pillanatra sem felejtette el népét. S kö z

ben elindult egy láthatatlan folyamat az egyházon belül. Én 

úgy merem mondani, hogy Isten értelmet megvilágító folyamata 

volt ez, amelynek első eredménye az 1948-as Egyezmény megkötése.

Kevés olyan irat van, még a diplomácia berkeiben is, amely 

37 év után is ilyen eleven, s két különböző ideológiát valló 

testület jó viszonyát biztosítja, mint az Eqyezmény. Három és 

fél esztendő - s ez negyven év összefüggésében csekélynek lát

szik -, de valóságban hallatlan nagy idő kellett ahhoz, hogy az 

egyház megtalálja a helyét az új társadalomban,

b.) Ebben a pontban kényes kérdést szeretnék felvetni.

Azokról a személyekről szeretnék most szólni személytele

nül, akik az Egyezmény aláírása után szemben az árral vállalták 

a kibontakozást. Kimondom: a békepapokról van szó. Tessék csak 

ízlelgetni ennek a kijelentésnek az ízét. Ma, ennek a kifejezés

nek nincs semmi jelentősége, hiszen mi mindnyájan nemcsak félt

jük, de dolgozunk is a békéért. Ma megtisztelés, ha békepapnak 

hívnak bennünket.

De akkor becsületet, hitelt, emberséget megbélyegző ki je

lentés volt ez. Ügy kerülgették a békepapokat, mint a leprás b e 

teget.

Kik voltak ezek a békepapok; Ami csak a szótárban sértő ki

fejezés volt, azokkal illették őket. Mikor fogunk már róluk 

egyszer őszintén beszélni; Az új társadalomban - ha ezek a lel

késztársak nem akartak volna az egyház papjai maradni - mi nd

nyájan megfelelő egzisztenciát tudtak volna találni maguknak. 

Ezek a békepapok városban és vidéken hétről hétre prédikáltak.
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családot látogattak, úrvacsorát osztottak, kereszteltek, te

mettek. Egyik-másik nagyon nehéz körülmények között élt. Mit 

akartak ezek a békepapok?Semmi többet, mint amit a hívek a me g

változott társadalmi körülmények között elvártak az egyháztól. 

Nyitott templomot, szentségeket, v igasztaló szót. Ez volt a 

bűnük. Lehet - elismerem -, lehet, hogy karrierből csinálták, 

lehet, hogy megalkuvásból, vagy túlzott politizálásból, rossz 

teologizálásból lettek ezek a békepapok békepapokká, de egyet 

határozottan merek állítani, hogy ezek nélkül a békepapok nél

kül egyházunk jelene nem lenne az, ami. És ezeknek a lelkészek

nek nagyobb része végig kitartott gyülekezeti szolgálatában, 

amit akkor vállalt, azt nem lehet nekik elfelejteni. Ma már 

könnyű 10-12 esztendőt kivenni negyven év történetéből, de 

akik akkor voltak szolgálatban, vagy készültek a szolgálatra, 

azok tudják, hogy mit jelentett ez az időszak, és azt is tud

ják, hogy az akkori társadalomban a békepapok munkájáért volt 

elismerés az egyház iránt. Igaz, hogy néhány lelkésznek a v a 

lós vagy vélt bűneiért internáló táborban fizetnie kellett, 

az is igaz, hogy néhány lelkészt átmeneti időszakra fel kellett 

függeszteni, de gyülekezetét nem kellett sem internálni, sem 

templomot bezárni, vagy híveket lajstromba vétetni. Az egyház 

élt abban a nem könnyű időszakban is. Nem szeretnék glóriát 

helyezni a békepapok fejére vagy sírjára. Lehet, hogy sok m i n 

dent rosszul csináltak, lehet őket elítélni, de tudomásul kell 

venni, hogy jót akartak tenni. Az új társadalomban, a tudatilag 

megváltozott gyülekezet népével akartak azonosulni, hogy legyen, 

aki őket ebben az új helyzetben, az új körülmények között Krisz
tushoz vezesse.

c.) Természetesen a gyülekezetek számára is voltak korlátozó 

tényezők. Pl. a konferenciák megszűnése, az ifjúsági munka le- 

csökkenése, a fakultatív hitoktatásra járók leépítése. Az ún. 

kulákok kirekesztése a presbitériumból stb. De az új társadalmi 

rend elismerése, amely tulajdonképpen az Egyezményben már m e g 

történt, a gyakorlatban még váratott magára. A békepapok ember

közeli szolgálataiért, a közösség ügyének felvételéért bi z o 

nyos bizalom támadt az államban az egyház iránt. Ugyanakkor a 
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lelkészi karban még nagy volt a feszültség. Az 1953-54-es 

Zsinat a szervezeti átrendeződéssel, új egyházi törvények 

megalkotásával implicite állást foglalt, s mintegy meghatá

rozta az egyház szolgálatát az új társadalomban. A Zsinat 

. összehívását nemcsak az a tény tette szükségessé, hogy a régi 

törvénnyel már nem tudott egyházunk mit kezdeni az új társa

dalmi körülmények között, hanem az egyház közvéleménye igényel

te az új egyházi struktúrát. Megérett tehát annak az ideje; 

hogy a lelkészi kar is önmaga előtt tisztázza helyzetét.

Ez 1954-ben, az első országos lelkészkonferenciákon meg 

is történt. Nem fogalmaztak itt ünnepi nyilatkozatot, nem szü

letett semmi deklaráció, nem kellett szavazni semmi mellett és 

semmi ellen. Nem voltak többek ezek a konferenciák, mint őszin

te, de nagyon őszinte beszélgetések, s ezek a beszélgetések 

egy központ körül történtek: hogyan tudjuk az egyház szolgála

tát legjobban segíteni és végezni.

a.) Bár eddig nem sok szót ejtettem teológiai munkáról, de azért 

az egyház élete 1945-től sem folyt parttalan mederben. Természe

tes, hogy átfogó teológiai munkáról nem lehetett szó, hiszen 

ebben az időszakban a helykeresés volt a legfontosabb, de amikor 

az egyházunk elkezdett prédikálni a szeretetről, a másokért vá l

lait szolgálatról, akkor a teológiai gondolkodás csírájában már 

felfedezhető a diakóniai teológia. Akkor az Isten szeretetét 

helyeztük az igehirdetés középpontjába, az emberiség egyetemes

ségét hangoztattuk, de a második és a harmadik hitágazatnől sem 

feledkeztünk meg.

A teológiai munka az ellenforradalom utáni időszakban 

szétesett, majd 1958 után új erőre támadt. Ekkor ugyancsak az 

igehirdetés v o l t  a teológiai gondolkodásunk középpontja, de mi

után az egyház vezetői energiájuk nagyobb részét a teológiai 

munkára tudták fordítani, a teológiai munka kiszélesedett. És 

enneka medernek az építése napjainkban is folyik, 

e.) Az ellenforradalmi időszak egyházunk életében törést jelen

tett. Bár volnának egyházpolitikai érveim is, most mégis etikai 

oldalról értékelem az ellenforradalmi egyházi vezetőség maga

tartását . (Itt is szeretném kihangsúlyozni, hogy 1956-57-ben 

nem a magyar lutheránus egyház volt ellenforradalmi egyház,
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hiszen gyülekezetünk tagjai közül sokan védték a nép tulaj

donát, megőrizték a termelőeszközök közösségi tulajdonát, s 

1957 tavaszán nem MUK-ra vártak, hanem odaálltak a munkapad 

mellé, viszont az egyházvezetők tovább játszották a maguk el

lenforradalmi tevékenységét.)

Míg 1954-ben, az említett teológiai konferenciákon e l 

hangzottakért senkinek sem kellett az állását otthagynia,

1956.október 23-a után egyik napról a másikra közel húsz lel

késznek, segédlelkésznek kellett "várakozási" listára kerül

nie, csak azért, mert egyházához, a gyülekezet népéhez, a 

megelőző esztendőkben hű volt.

Engem Qrdass püspök Puskin utcai hivatalába 1957. májusá

ban behívatott és közölte, hogy fegyelmit indít ellenem, mert 

1955-56-ban több cikkem jelent meg világi újságokban. Ez fe

gyelmi vétség volt akkor. Ennyit erről.

Istennek legyen hála, gyülekezeteink tagjai hamarabb 

értették meg, ho g y  hol élnek és mi a feladatuk, mint az egy

ház akkori vezetői.

De végül egyházunk is kiheverte az ellenforradalom okoz

ta sérüléseket. S megindulhatott egy olyan belső fejlődés, a- 

melyben egymásra talált egyházvezeté s és gyülekezet, 

f.) Tulajdonképpen most következnének azoknak az eredményeknek 

a felsorolása, amelyekről korábban azt mondtam, hogy vannak 

eredményeink. Tekintsünk most el ezek felsorolásától.

Csak távirati stílusban említeném meg diakóniai munkánk 

rendezettségét, egyházunk anyagi helyzetét, az 1966-os Zsinat 

alkotta új törvényeinket, a gyülekezeti szolgálatok sokszínű

ségét, Teológiai Akadémiánk munkásságát, elvégzett és elvégzen

dő építkezéseket (amelyek nem egyedül pénzügyi kérdések), külügy 

szolgálatunk sokrétűségét, egészen az LVSz Nagygyűlésig, stb.

Ezek részben a közegyház szolgálatai. De mi van a gyüleke

zetekben? Kétségtelen, hogy a szekularizáció komoly problémát 

jelentett egyik-másik gyülekezetünknek. Gyülekezeteink lélek- 

száma megfogyatkozott, de talán itt is érvényes az az elv, hogy 

mennyiségi helyett minőségi gyülekezetek alakultak ki. Véle

ményem szerint komolyabban gondolkodó gyülekezeti tagokat ta

lálunk ma a gyülekezetekben, mint korábban. De ez sem a mi ér-



öemünk, hanem annak az érdeme, aki a hitet adja és erősíti.

Sok régi módszert el kellett hagyjunk gyülekezeti szolgála

tunkban, melyek idejét múlttá váltak. A probléma az, hogy 

kevés új módszert vezettünk be helyettük. Én úgy érzem, hogy 

e tekintetben lemaradásban vagyunk.

4.) Zárszó helyett

A történelem vándorútján az egyházat mindig Ura segíti.

Ha ezen a vándorúton vannak akadályok, megmászhatatlan útszaka

szok, azok nem a véletlennek a játékai. Egyházunk Ura negyvené

ves történelmünk vándorútján sok akadályt helyezett elénk, át- 

léphetőt és hegymagasságút. Sokszor nekiveselkedtünk, hogy ala

gutat fúrjunk a hegy gyomrába és úgy rövidítsük le utunkat,de 

a szikla mind keményebb lett, és csákányunk éle mind sűrűbben 

csorbult ki. Nekünk a hegyet kellett megmásznunk! Ez volt a mi 

kü ld et és ün k!

És amikor ezt me gé rt et tü k (beleizzadtunk,talán bele is fá

radtunk . S mikor felértünk a hegytetőre,azt h i t t ü k ,mindent meg

tettünk,de láttuk,hogy az út tovább visz,újabb hegyek felé.A. 

történelem Ura forradalmat adott e l é n k ,politikát kért rajtunk 

számon,új feladatokkal bízott m e g ,letaszított tr ónunkról,de min

dig velünk vo!t,s még hibás lépéseinket is kiigazította.

Ami igaz,az i g a z ,lelkész! karunk létszámát tekintve 40 

esztendő alatt igen megapadt. Anyagyülekezeteink száma is csök

kent, s fiók- és leányegyházközségek helyett megismerkedtünk a 

társgyülekezet fogalmával.Híveink száma is kevesebb talán,mint 

volt, de egyet elmondhatunk: a Magyarországi Evangélikus - Egyház 

él. Sőt: életképes egyház. Ebben az egyházban jó szolgálni, mint 

lelkésznek, s bár nem vesz körül az a kényelem,mint nyugati 

testvéreinket,azt mondom - és ezt nem a főtitkár mondja most, 

hanem a rákosszentmihályi lelkész -, hogy a kopott templomot,a 

rossz lelkészlakást,törpe gyülekezetet nem adnám oda egy hivata

los , túlszervezett , lélek nélküli gyülekezetért sem,l egyen az a 

Lajtán túl is!

Dr. Karner Ágoston
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Az interkonfesszionáiis dialógusok alapproblémái 
az evangélikus-ortodox párbeszéd tükrében

Az egyház egysége keresésének és megélésének egyik leg
jobban bevált alkalma a különböző egyházak közötti párbeszéd. 
A párbeszédek folytatása közben ismerik meg egymást közelebb
ről a különböző egyházak és tudják módosítani egymásról alko
tott sokszor elfogult és elavult nézeteiket. A. párbeszédek so 
rán azonban nemcsak egymást ismerik né®oboán a különböző egy
házak, hanem az önismeret és identitásuk megtalálása terüle
tén is előbbre juthatnak, hiszen mások nézőpontiénak és vé le
ményének komolyan vétele mindig helyes önkritikára és megúju
lásra késztet. A dialógusok azonban csak akkor szolgálhatják 
a megújulás és az egymáshoz való közeledés útját, ha betart
ják a dialógusok általános szabályait. Mert a helytelen cél
kitűzéssel és rossz elvi alapokon folytatott dialógusok kö ze
ledés helyett eltávolodáshoz és az ellentétek kiélezéséhez ve 
zetnek. Ezért fontos, hogy az interkonfesszionáiis dialógusok 
folytatása közben tisztában legyünk a helyes dialógus alapel
veivel és aszerint folytassuk a dialógusokat.

A  főreferátumban a dialógusok általános problémáiról hal 
lőttünk.Csatlakozva az itt hallottakhoz, most az evangélikus 
és o. todox egyházak közötti párbeszédek tükrében lássuk az 
interkonfesszionáiis dialógusok néhány alapvető problémáját.

Mielőtt summáznánk ezeket a problémákat, lássuk röviden, 
milyen párbeszédek folytak és folynak az evangélikus és orto
dox egyházak között, és soroljuk a. főbb témákat is, amelyek
kel foglalkoztak a párbeszédek során.

I . Az evangélikus-ortodox dialógusok főbb területei és témái

1. Párbeszéd az NSZK-beli evangélikus egyházak és az 
orosz ortodox egyház között. 1959 óta folyik ez a párbeszéd. 
Már tíz alkalommal tartottak közös konferenciát felváltva az 
NSZK valamelyik egyházi intézményében és a Szovjetunióban, 
rendszerint Zágorszkban. Mivel az első konferenciát Arnold- 
shainban tartották, a konferenciákat arnoldshaini megbeszé
léseknek nevezik.
A főbb témák:

Tradíció - megigazulás
A Szentlélek munkája az igehirdetésben, a szentségek

ben és az ókori zsinatokon.
A. keresztyén megbékélés a Szentirásban, az egyházban 

és a békemunkában.
A keresztság szolgálata a világban.
A feltámadott Krisztus és a világ megváltása.
Az eucharisztia.
Krisztus megszentelődése és a keresztyének megszente- 

lődése.
Az emberiség jövő reménysége Isten ígéretei alapján.
Az egyház apostoli jellege és szolgálata. Az apostoli 

szukcesszió.
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2. Párbeszéd az NDK-beli evangélikus egyházak és az 
orosz ortodox egyház k ö z ö t t . 1974 óta folyik a dialógus. 
Mivel az első párbeszéd Zágorszkban volt, zágorszki meg
beszéléseknek nevezik a dialógus-sorozatot. A megtárgyalt 
főbb témák:

Az evangélikus-ortodox dialógus az ökuménikus mozgalom
ban .

Igehirdetés az evangélikus és az ortodox egyházban.
Az egyház a szocialista társadalomban.
Isten országa mint jelen és eljövendő valóság.
Isten kegyelmének megszentelő cselekedete az egyházban 

és az egyház által.
Krisztus követése a felebarát és a világ szolgálatában.

3. Párbeszéd az NSZK-beli evangélikus egyházak és az 
Ökuménikus Patriarchatus között. 1969-ben Isztambulban volt 
az első alkalom, azóta 2-3 évenként rendszeresen találkoz
nak. A megtárgyalt főbb témák:

A Szentlélek, az egyház és a hívők.
Krisztus és a világ megváltása.
Az emberről szóló tanítás az ortodoxiában és a protes

tantizmusban.
Az eucharisztia és a Szentlélek munkája.
Az eucharisztia és az egyházi hivatal.

4. Párbeszéd az NSZK-beli evangélikus egyházak és a ro
mán ortodox egyház között. 1964-ben Bukarestben volt az első 
találkozó. Azóta 20 alkalommal volt párbeszéd az alábbi főbb 
témákról:

Az eucharisztia és az egyház egysége
Az élet és béke teológiai alapjai.
Ökumenizmus és a II. Vatikáni Zsinat.
Isten békéltető munkája a népek között ma.
Az egyház és a társadalom.
A keresztyén hit aktivitása.
A keresztyén szeretet aktivitása.
A keresztyén reménység aktivitása.
Az igazságosabb társadalmi rend felé.
Egység a pluralizmusban.
A szolidaritás etikája.
Az egyház szervezetének fejlődése napjainkban.
Az ortodox-protestáns párbeszéd eredményei és azok h a 

tása a helyi ökumenizmusra.
Mi a gyakorlati ökumenizmus? Az egyházak együttműködése.
A keresztyén egyházak a béke és az ökumenizmus szolgála

tában .
A megváltás társadalmi aspektusa.
Teológiai és keresztyén bizonyságtétel. Keresztyén b i 

zonyságtétel a technizált világban.
Az emberi jogok teológiai vonatkozása.
K ommunió és interkommunió.

5. Párbeszéd a finn evangélikus egyház és az orosz or
todox egyház között. 1970-ben Turkuban volt az első alkalom.
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Azóta évenként folytatják a párbeszédet..A megbeszélt témák:
Az úrvacsora és az egyház egysége.
Az egyházi békeszolgálat teológiai alapja.
Krisztus reálprezenciája az eucharisztiában.
Eucharisztia és szolgálat.
A keresztyén tanítás a megváltásról.
Az üdvösség mint megigazulás és mint teózis.

6. Párbeszéd az Egyesült Államokbeli evangélikus és o r 
todox egyházak kozott. 1967-ben volt az első alkalom New 
Yorkban. Azóta 3-4 évenként találkoznak, a főbb témák:

Szentírás és tradíció.
Az evangélium és a társadalmi felelősség.
A társadalmi felelősség bibliai alapjai.
Az egyház tá rs ad al mi•felelőssége a történelem folyamán.

7. Az evangélikus-ortodox párbeszéd felsorolt területei 
mellett még nagyon sok helyen folyik ilyen párbeszéd: Indiá
ban, Etiópiában és szinte minden olyan országban, ahol evan
gélikusok és ortodoxok együtt élnek.

8. Párbeszéd a Lutheránus Világszövetség ortodox dialó
gus bizottsága és a pánortodox dialógus bizottság kö z ö t t . A.z 
LVSZ Végrehajtó Bizottsága 1976-ban hozott határozatával fel
hívta az ortodox egyházakat, hogy szervezzenek közös ortodox 
bizottságot, amely az LVSZ ortodox dialógus bizottságával 
folytasson párbeszédet. A  pánortodox bizottság elég lassan 
alakult meg. Először Sigtunában /Svédország/ tartottak az or
todox delegátusok külön megbeszélést és azt javasolták, hogy 
a párbeszéd témája Az egyház lényege és szolgálata legyen. 
1979-ben Amelungsbornban tartott ülésükön a témát így mó do
sították: Részvétel az egyház misztériumában. 1979-ben az 
evangélikus bizottsági tagok is tartottak külön megbeszélést 
Kréta szigetén, ahol summázták az evangélikus-ortodox dialó
gusok történeti vonatkozásait, valamint az előbb felsorolt 
különböző dialógusok eredményeit és a prozelitizmus kérdé
sével foglalkoztak. Az ortodox bizottság 1980-ban Izlandon 
még egy ülésen készítette elő a dialógust. Az első együttes 
ülés Helsinkiben volt 1981-ben. Itt a Niceai Hitvallásnak
és az Ágostai Hitvallásnak az egyház egységét munkáló sze
repével foglalkozott a bizottság. 1983-ban Ciprus szigetén 
"Az egyház misztériuma és az abban való részvétel” témával 
foglalkozott az együttes bizottság. Itt még közös szöveg 
megfogalmazására nem sikerült eljutni. Az volt a vélemény, 
hogy a teológiai párbeszédet a teológiai fogalmak tisztázá
sával kell kezdeni. í£jy tárgyalta a bizottság ez év tavaszán 
/1985/ Allentown-ban /USA/ "Az isteni kinyilatkoztatás" témá
ját. A közös véleményt sikerült tételekbe foglalni. A követ
kező ülés 1987-ben lesz "A Szentírás és a kinyilatkoztatás" 
témáról.

A dialógusban ortodox részről a konstantinápolyi, az 
antiócniai, a jeruzsálemi, a moszkvai, a bukaresti, a szó
fiai patriarchátus, valamint a ciprusi, a grúz, a finn, a 
csehszlovák és a görögországi ortodox egyházak küldöttei
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vesznek részt. A  nagyobb ortodox egyházak közül csak a szerb 
ortodox egyház maradt távol a dialógustól anyagi problémák
ra hivatkozva.

I I . Az evangélikus-ortodox párbeszéd néhány fontosabb ta
pasztalata

1. Gyümölcsöző párbeszédet csak olyan egyházak tudnak 
egymással folytatni, amelyek valamilyen módon érintkezésben 
állnak egymással, illetve a gyakorlatban valamilyen kapcso
latuk van. Ezért természetes, hogy az egy államban élő egy
házak /USA, India, Etiópia/ párbeszédben állnak, hiszen n é 
pük szolgálatával kapcsolatban közös feladataik vannak. Hogy 
a két Németországban élő egyházak miért kezdtek párbeszédet 
az orosz ortodox egyházzal, azzal magyarázható, hogy a máso
dik világháború után szükségét érzi mind a két nép a megbé
kélésnek. Ez a megtárgyalt témákból is kitűnik. Bizonyára 
elő is segítik ezek a párbeszédek a két nép közötti megbé
kélést, és ezzel a világ népei közötti feszültség enyhíté
sét is. Az NSZK-beli evangélikus egyházak és a román orto
dox egyházak közötti eleven párbeszédhez nyilván hozzájárul 
az a tény, hogy Romániában van egy németajkú evangélikus 
egyház, amellyel a román ortodoxok évszázadokon át együttél
tek. Ezt az együttélést ma is elősegíti ez a párbeszéd, hi
szen a párbeszédben az erdélyi szász evangélikus egyház teo
lógusai is részt vesznek. A finn evangélikusok is hosszú 
évszázadokon át együttéltek az orosz ortodoxokkal és a je
len történelmi helyzet is azt kívánja, hogy a párbeszéd hoz
zájáruljon a két nép számára a közös hang és út megtalálá
sához. Bár a finn ortodox egyház a Nagy Októberi Szocialis
ta Forradalom utáni zavaros egyházi helyzetben elszakadt az 
orosz ortodox egyháztól, finn ortodox teológusok mégis részt 
vesznek ebben a párbeszédben. Az NSZK-ban élő evangélikus 
egyházak és az ökumenikus Patriarchátus között nyilván azért 
került sor párbeszédre, mert az NSZK-ban sok görög ortodox 
vendégmunkás él, akik szervezetileg a Konstantinápolyi Pat
riarchátushoz tartoznak.

2. Mindebből az is következik, hogy a dialógusok nem ma
radhatnak csupán az elméleti teológia síkján, hanem az élet
ben előforduló problémákra is feleletet kell adniok. így ke
rülnek a dialógus témái közé az emberiség jövőjével, a vi
lágbékével, a népek megbékélésével, az igazságosabb társa
dalmi rend keresésével kapcsolatos témák. A párbeszéd során 
sok alkalommal tapasztaltuk, hogy amikor a merev teológiai 
álláspontok miatt a párbeszéd majdnem zátonyra futott, az 
ilyen gyakorlati problémák megbeszélése segítette át a b i 
zottságot a nehézségeken.

3. Természetes, hogy ha csak ilyen témák szerepelnének 
a dialógusok megbeszélésein, nem szólhatnánk igazi teológi
ai párbeszédről. A felsorolt témákból következik, hogy a 
dialógusok során az ilyen egymást elválasztó, vagy elvá- 
laztani látszó teológiai témák megbeszélésébe is bátran be
lementek a dialógusok során. E témákról folyó beszélgetés
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sorén gyakran derült ki, hogy mindkét részről tévesen szem
léljük egymás ál láspontját. A félreértések kiküszöbölése 
gyakran vezetett el a közös álláspont megfogalmazásához.

4. Az interkonfesszionális dialógusoktól elválasztha
tatlan az egymás egyházi életében, istentiszteleti gyakor
latában való részvétel. Hogy a dialógusok ülései felváltva 
hol evangélikus, hol pedig ortodox környezetben vannak, an
nak nemcsak az az oka, hogy a költségek testvériesen osz
tódjanak meg, hanem az is, hogy így ismerjük meg egymást a 
gyakorlatban. Minderre azonban nemcsak a bizottsági tagok
nak lenne szükségük, hanem a gyülekezeti tagoknak is. Ezt 
különösen Kréta szigetén és Cipruson tapasztaltuk, ahol az 
ortodox gyülekezetek tagjai jóformán csak hírből ismerik
az evangélikus egyházat. Mindezzel kapcsolatban gyakran 
felmerül olyan probléma, hogy az egyházak gyakorlata nincs 
összhangban teológiájukkal. A dialógusok egyik célja éppen 
az, hogy identitásunkat jobban megismerjük és így közelebb 
hozzuk gyakorlati egyházi életünket tanításunkhoz.

Ebben a vonatkozásban említjük meg azt, hegy az inter
konfesszionális dialógusok eseményeit és eredményeit taná
csos a gyülekezetekkel is megismertetni. Nemcsak a sajtó 
útján, hanem a gyülekezeti munkában is, a bibliaórákon, 
vagy szeretetvendégségeken. Ezek a beszámolók gyülekezete
ink ökuménikus nevelésének igen áldásos eszközei lehetnek.

5. Az evangélikus-ortodox dialógusok felsorolt témái 
arról tanúskodnak, hogy a témák gyakran ismétlődnek. Ha az 
egyes dialóguscsoportok nem ismerik a témájukra vonatkozó 
eredményeket, amelyekre más dialógus-csoportok eljutottak, 
akkor óhatatlanul abba a hibába esnek, hogy üresjáratot vé
geznek. Ezért igen hasznos, ha a dialógusok eredményeit ösz- 
szegezzük és nyilvántartjuk. Ezért alakult meg Erlangenben
a különböző dialógusok eredményeit nyilvántartó és koordináló 
dokumentációs intézet, amelynek vezetője Fairy von Liiienfeld 
professzornő, az LVSZ ortodox dialógusbizottság tagja. Ez 
az intézet kész arra is, hogy egyes dialógusok eredményeit 
másolatban megküldje az érdeklődőknek. Ehhez viszont azt k é 
ri, hogy a sajtóban meg nem jelenő dialógus-eredményeket 
küldjék meg c ímére. Az intézet munkája igen nagy segítséget 
jelent az evangélikus-ortodox dialógus munkájában. Érdemes 
lenne azt is fontolóra venni, hogy a Magyarországi Egyházak 
Ökuménikus Tanácsa keretén belül nem lehetne-e ilyen dokumen
tum-központot létesíteni.

6. A gyümölcsöző dialógusok természetes előfeltétele az 
is, hogy ne forduljon elő a két egyház között prozelitizmus. 
Ezért tárgyalta meg az LVSZ ortodox dialógus bizottsága még 
a dialógus érdemi megkezdése előtt ezt a kérdést. A bizott
ság örömmel állapította meg, hogy evangélikusok és ortodoxok 
között a prozelitizmusból fakadó feszültségek általában nem 
fordulnak elő, bár néhány területen, ahol evangélikusok és 
ortodoxok együttélnek, /Románia, Finnország, Észtország, 
Lettország, Etiópia/ fennáll a prozelitizmus kísértése. A
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dialógus-megbeszéléseken mindkét részről ígéretek hangzanak 
el, hogy a prozelitizmus kísértését, - amennyiben megvan - 
igyekeznek legyőzni.

7. A  prozelitizmus kérdésével függ össze - bár ennél 
sokkal összetettebb probléma - egymás kölcsönös elismeré
sének kérdése. Igazi dialógus nem képzelhető el enélkül. A 
kölcsönös elismerés természetesen nem jelenti,, hogy egymás 
tanítását, vagy szervezeti rendjét minden tekintetben elfo
gadjuk. A dialógus egyik célja éppen az, hogy az eltérő ta
nításokban igyekezzünk egymáshoz közeledni. Azonban annak 
elismerése, hogy a másik közösségben is munkálkodik Isten
nek Jézus Krisztusban megjelent szeretete a Szentlélek á l 
tal, feltétlenül szükséges. Ennek elismerését a dialógus 
során mindkét részről többször is elismertük.

8. Minden dialógusnál szükség van arra a hajlandóság
ra, hogy bizonyos mértékben készek vagyunk kompromisszum
ra, azaz készek vagyunk véleményét revideálni és a másik 
véleményét elfogadni. A dialógusok során született közös 
dokumentumok végeredményben bizonyos mértékig a kölcsönös 
kompromisszumok eredményei. Ennek a kompromisszum-hajlan
dóságnak a szép példáját mutatta a dialógus bizottság evan
gélikus részének a Niceai Hitvallás liturgikus használatá
ra vonatkozó kérése, amit az LVSZ budapesti nagygyűlése a 
tagegyházaknak megküldött. Eszerint lehetőség van arra, 
hogy a Niceai Hitvallást - amelyet igen sok evangélikus 
egyházban használnak az istentiszteleteken - az eredeti for
mában, tehát a "filioque" elhagyásával mondhassák a gyüle
kezetek olyan esetekben, amikor hivatalos ortodox vendégek 
vannak jelen az istentiszteleten. Természetesen ez a kérés 
nem jelenti azt, hogy az evangélikus dialógus bizottság 
teológiailag helytelennek tartja a "filioque" használa
tát, hanem csak azt, hogy ha már ortodox körökben olyan 
nagy ellenkezést vált ki a "filioque" későbbi betoldása és 
mai használata, ennek elkerülésére közös istentiszteleteken 
használható legyen a hitvallás eredeti formája. Az is ter
mészetes, hogy más esetekben az ortodox környezetben élő 
evangélikus gyülekezetek is a "filioque" mondásával hasz
nálják a Niceai Hitvallást az istentiszteleteken.

dr. Selmeczi János
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HALOTTUNK

Mekis Adám 

1912-1984

Kilencgyermekes földműves család nyolcadik gyermekeként 

Békéscsabán született. Alsó- és középfokú tanulmányait hely

ben, az evangélikus iskolákban elvégezve került a soproni 

Hittudományi Karra. 1935. júniusában avatta lelkésszé Dr.Raffay 

Sándor püspök. Két évig volt segédlelkész szülővárosában, előbb 

a nagy tudós, D r . Szeberényi Lajos Zsigmond esperes, majd ennek 

fia, Dr. Szeberényi Gusztáv igazgató-lelkész mellett. Ezt a két 

évet megszakítva a németországi Erlangenben, a Gusztáv Adolf 

gyámintézet ösztöndíjasaként egészítette ki tanulmányait. Fia

talon került Ambrózfalvára, de még négy teljes évet sem szolgált 

ebben a magyar-szlovák gyülekezetben, amikor megválasztották 

Békéscsabán rendes parókus lelkésznek. 45 évre terjedő lelkészi 

szolgálatának kereken 40 esztendejét töltötte itt, szerteágazó, 

sok munkát igénylő feladatokat vállalva és készségesen betöltve, 

s közben mind jobban kiszélesedett munkaköre. Szolgálatából 

részt kért az egyházmegye, egyházkerülete és országos egyházunk 

is. 1980.július elejével vonult nyugdíjba, s 73 éves korában, 

1984.október 15-én - rövid betegség után - hazahívta őt az élet 

és a halál Ura, Istene. Ravatalánál a szolgálatot - sok lelkész

társával együtt - Dr. Káldy Zoltán püspök végezte.

Mekis Ádám 28 éven át volt a Kelet-Békési Egyházmegye es

perese, a Déli Egyházkerületben lelkészi főjegyző, püspökhe

lyettes 1950-56 között, majd 1971-től 80-ig, nyugalombavonulá

sáig. Több mint 30 éven át a békéscsabai szeretetintézmények 

ügyvivő lelkésze, a helyi egyházi Vegyeskar felelős vezetője 

és karnagya. A Békéscsarai Evangélikus Énekeskönyv 17., b ő 

vített kiadásának (megjelent 1960-ban) felelős szerkesztője.

Felsorolni is sok, mennyi szolgálatot végzett országos 

egyházunkban. Tagja volt a Meliorációs Bizottságnak, az A l 

kotmányügyi és Jogügyi Bizottságnak, az Egyetemes Ének- és 

Liturgiaügyi Bizottságnak, az új országos énekeskönyvet szer

kesztő Bizottságnak. Mint az arad-békési, majd a kelet-békési 

728



egyházmegye zsinati küldötte vett részt az 1952. és 1966. 

évi Zsinatunk új egyházi törvényeket alkotó munkájában. Szá

mos cikket és tanulmányt írt az Evangélikus Életbe, a Lelki- 

pásztorba és Naptárunkba is. Társadalmi tevékenysége és közé

leti szolgálatai vonalán meg kell említeni, hogy a Hazafias 

Népfront Békés megyei bizottságának kezdettől fogva nyugalomba 

vonulásáig tagja, a Eékés megyei Tanácstagja 6 cikluson át, a 

Városi Tanács tagja 10 éven keresztül, az Országos Béketanács 

tagja haláláig. Sok, magasszintű kormánykitüntetésben része

sült, az országos mozgalmak és társadalmi szervek igen megbe

csülték mindig önzetlen fáradozásait. Egyházunk küldöttségének 

tagjaként több ízben résztvett különböző egyházi konferenciákon 

Minden alkalommal tolmácsi tevékenységet is ellátott hivatalos 

egyházi tárgyalásokon.

Családi adatai.Házasságot első ízben Békéscsabán kötött, 

1938. augusztus 23-án Jász Katalinnal. Házasságukat az ambróz- 

falvai templomban Doleschall Lajos esperes, felesége nagyapja 

áldotta meg. E házasságából született Éva nevű leánya. Felesége 

és leánya Budapesten, 1944. december 30-án egy óvóhelyen hábo

rús bombatámadás áldozata lett. Tíz évi özvegység után másodíz

ben 1955. február 11-én kötött házasságot Moldován Judittal.

Ezt a házasságot a Budapest Deák-téri templomban D.Dezsérv 

László püspök áldotta meg. Isten a szülőket egy fiú- és egy 

leánygyermekkel örvendeztette meg. Ádáip fiuk a budapesti 

Kandó Kálmán Villamosipari Főiskola elvégzésével üzemmérnöki 

oklevelet szerzett, majd beiratkozott a Teológiai Akadémiára, 

lelkész lett, és jelenleg Ácsán szolgál. Éva nevű leányuk 

1980-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi 

Karán matematika, és meteorológiai szakon szerzett diplomát, 

és Budapesten a Vízügyi Tudományos Kutatóintézet munkatársa.

Mekis Ádám önéletrajzát nyugalomba vonulása után meg is 

írta, s a békéscsabai lelkészek annaleseinek 82-86. lapjai 

örökítették meg. Megemlékezésem ennek felhasználásával történt.

P á s z t o r  Pál
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Igehirdető műhelye

Karácsony utáni vasárnap
Lk 10, 5-6.

Nem minden évben ünnepeljük ezt a vasárnapot, mert néha 

egybeesik karácsony másodnapjával. De mindig szorosan csatla

kozik e nagy ünnepünkhöz, és ez már önmagában is meghatározza, 

irányt szab a mondanivalónak.

Harmadnapra a meghirdetett békedeklaráció után - egyben az 

év utolsó vasárnapján adja élőnkbe Jézusunk a biztató felszólí

tást: tegyétek kö zkinccsé,gyakoroljátok azt, ami karácsony éj

szakáján kijelentetett! Hadd valósuljon meg mindenhol!

Dr.Prőhle Károly Lukács evangéliuma kommentárjában írja: 

"Jézus nem vezet be új köszönési formát, hanem azt használja 

és használtatja, amilyet sémi nyelvterületen szoktak. A békes

ség kívánása természetesen átfogja az élet minden területét: 

békességet a házban, az emberi közösségekben, a népnek és 

népek között, a legszűkebb és legtágabb értelemben egyaránt. 

Szinte azt jelenti, mintha minden jót kívánnánk. Jelenti ter

mészetesen a lelki békességet is, és a békességet Istennel.

Jézus szerint az a békesség, amellyel elküldi tanítványait, 

továbbterjed és békességet teremt. A békesség fiai hebraizáló 

kifejezés: az olyan embert jelenti, aki elfogadja ezt a békessé

get, mert hajlandó rá... jelképesen az emberiséghez küldi 70 

tanítványát. A szokásos köszönési forma az ember békesség utáni 

vágyát fejezi ki. Jézus ezt a formát felveszi, hogy megmutassa: 

az ember békesség utáni vágyát akarja teljesíteni a bűnbocsánat 

evangéliumával és mindenkire kiterjedő szeretetével. Ez terjed 

tovább embertől emberig."

A szószék felé

Karácsonyi béke-életprogram

A Karácsonyi Gyermek egész életében komolyan vette a szüle

tésekor az egész világnak meghirdetett békét. Nem véletlenül r.e
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vezi már Ézsaiás is a Békesség Fejedelmének. Békességet hozott, 

munkált egész életével, sőt halálával és feltámadásával. Búcsú

beszédére gondolva szinte végrendeletileg a népekre hagyta bé

kességét.
1 . Nekünk annak örököseivé kell lennünk, amit ő kiharcolt 

számunkra. Nem azért hagyta ránk, hogy magunk élvezzük, hanem 

hogy szétosszuk másoknak. Ezzel tartozunk a világnak. Pál mond

ja: saruzzátok fel lábaitokat a békesség evangéliumának készsé

gével. - Reményik: "Békesség Istentől" című versében így ír:

"Te sugarazd szét békességedet És szóval, kézfogással másnak 

add. Az Isten békessége is ragad. Reggel mondd, délben mondd 

és este mondd a Feltámadott első, szép szavát..." 

így küldi tanítványait a világba!

2. Ez a békesség több, mint nyugalom, mint jó egészségi 

állapot, több, mint fegyverszünet, vagy zaklatásoktól, ellen

ségeskedésektől mentes é l e t . Pedig ezek is milyen nagy dolgok!

És milyen jó, ha ilyenben van részünk nekünk magunknak és az 

egész világnak. Minden korban nagyra értékelték az ilyen életet.

A görögök tisztelték a béke istennőjét, Eirénét. Sokszor egy 

fiúcskával ábrázolták: Plútóval, aki a görögöknél a jólét, a gaz

dagság, a pénz istene volt. Azt az időt nevezték békeidőnek, 

amely kedvezett a pénzszerzésnek és meggazdagodásnak. Nem csupán 

ilyesmi után vágyódunk ma is? A rómaiak is sokat beszéltek a 

békéről. A békeistennőt Paxnak nevezték és babérkoszorút is v i 

selt a fején, mint az emberi tisztelet és dicsőség jelét. Az 

általános emberi dicsőség korszakaira büszkék vagyunk. Nem vá

gyódunk ma is sokan ilyenre? Az önimádat, az önistenítés kor

szakára? - Isten egyházában is elő-előjönnek az ilyen kísér

tések, amikor csak plutófius, babérkoszorús békét kívánunk, az 

egyiptomi húsosfazekakhoz való visszatérést.

3. A Gyermek Jézus elsősorban nem az emberi jólétet és 

gazdagságot testesíti m e g ! A szegény világ öltözetét viseli, 

egyszerű vászonba van bepólyálva és jászolban fekszik. Ez a 

Békefejedelem nem babérkoszorút, hanem nemsokára töviskoszo

rút hord. Szegénység és véd telenség az őt körülvevő látható 

jelek. Nem a gazdagok és hírnevesek békéje, amivel a tanítvá-
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nvoknak menni keli, hanem az ócsároltak és megvetetteké.

A z ok é , akik a maguk dicsőségének utolsó babérlevelét is 

elveszítették homlokukról: a szegény bűnösok békessége ez, 

akik minden dicsőséget nélkülöznek Isten előtt. Vannak kö

zöttük olyanok, akik nem tudnak aranyat, tömjént, mirhát 

vinni a gyermek Jézusnak, hanem csak egy szegény, vétektől 

megejtett szívet. Ezeket ajándékozza meg a bűnbocsánat evan

géliumával és mindenkire kiterjedő szeretetévei. Ennek kell 

tovább terjednie embertől emberig.

4. Jézus a bűnbocsánat jó hírének ajándékával tölti meg 

ezt az ősi köszöntést. Ezzel felruházottan küldi őket és min

ket is, ma élő tanítványait:

a.) a h á za kb a. Ez a családot jelenti. A családi élet sok 

nehézségének gyökere végsősorban nem abban keresendő, hogy 

hiányzik a házakban a Krisztus békessége? Hányan vannak és 

kik azok, akik így gondolnak a családokra, és akik így gondozza 

a családokat? Vagy ide tartozik a gyermek és ifjúság védelmé

nek problematikája, a kallódó, utcán nevelkedő, csövező, nar- 

kózó fiatalok kérdése. Előbb talán utánuk kell menni, időt, 

fáradságot nem kímélve. Tudjuk-e azt, hogy míg mi békességes 

családi körben ünnepeltünk meleg szobában, dúsan megterített 

asztalok mellett ülve, addig fiatalok egy csoportja, akiket a 

Krisztus békessége már megérintett, a következő terv szerint 

ünnepeltek: 19-én fogyatékos gyermekeknek rendeztek karácsonyt, 

23-án magányos öregeket látogattak, 24-én délelőtt betegeket 

kerestek fel, 25-én hajnalban 0-2 óra között a csöveseknek ren

deztek karácsonyt, úgy, hogy a lakó- ill. tartózkodási helyükön 

keresték fel őket, aluljárókban, pályaudvarok füstös, borgőzös 

váróiban. Merész dolog ez mindenkor, de ha Jézus küldetésében 

kopogtattunk, nem kell félnünk! Aki titeket befogad, engem fo

gad be, és aki megvet titeket, engem vet meg. Szomorú, de leg

feljebb visszaszáll rátok a békesség.

b.) a nagyobb közösségekbe. Társadalmunkba, népünk közé. 

Lehet, hogy először nem az a feladatunk, hogy felállva egy 

emelvényre prédikáljunk, hanem fáradoznunk kell azon, hogy az 

evangélium hirdetésének feltételeit segítsük megteremteni. Elő-
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ször talán éppen a samaritánus módján, segíteni kell "borral 

és olajjal" felemelni elesettségéből, és sebét kötözni, gyógyí

tani. Az éhes gyomornak először enni kell adni, a betegnek meg 

gyógyszert. Schweitzer Albert, - hogy a legismertebbek közül 

említsünk valakit - először gyógyított, preparált, sebet kötö

zött, enni adott. Ha később valaki mégis megkérdezte már gyó

gyultan és jóllakottan: mondd, miért teszed ezt? Akkor nem 

hallgatta el a szivében lévő reménységet. Vagy az LVSz nem egy 

esetben először az élet lehetőségének megteremtésében segédke

zik: talán fát ültet, különféle gazdasági segítséget ad, kór

házat épít, szakembereket küld és a "Bibliát", a békesség evan

géliumát csak a legvégén nyitja ki.

c .) a békesség kívánása a legtágabb értelemben is értendő. 

Ma ez korunk nagy, égető kérdése, sőt egzisztenciális kérdése. 

Ezt nem kell most bővebben magyarázni - hiszen benne élünk a 

nagy feszültségben - de nem lehet eléggé hangsúlyozottan figyel

meztetni. És éppen, mivel mi. Krisztus egyházának népe a krisz

tusi béke jő hírének hirde.tésével tartozunk, vagyunk adósok a 

világ felé, nem kell akkor mindent megtennünk és támogatnunk az 

ami az életet, az emberiség jövőjét akarja biztosítani és véden 

Bombarobbanások, fegyverropogások közben nem lehet csendben be

kopogtatni a "házakba" és mondani: békesség e háznak!

A karácsonyi béke meghirdetése úgy lesz életprogrammá, ha 

nyitott szemmel járunk és egy pillanatra sem felejtjük el, hogy 

a karácsonyi szózat az egész világnak szól, és külső és belső 

békesség munkálását egyszerre jelenti így "...ragyogóbbá lesz 

a reggeled És csillaghímesebb az éjszakád, És békességesebb az 

éjszakád. Békesség Istentől." (Reményik i.v.)

Labossa Lajos



Óév este
Lk 12, 3S-40.

Alhatunk-e nyugodtan, vagy van még feladatunk?

Minden év vége számvetés elé állítja az embert akarat

lanul is: mit végeztem, mire jutottam, mit rontottam el, mit 

kell másképp tennem. Csak ha megvan ez a "pályamódosítás", ak

kor tudunk igazán megmaradni a helyes úton. Mai igénkben egy 

várakozással teli és éberen töltött éjszakáról van szó. Mert 

még valami hátravan, mert még valaki visszajön. Az élet a sötét

ség, az igazi világosság az Ő megjelenése. Ahogy most számot a- 

dunk elmúlt évünkről, úgy egyszer eljön mindnyájunk számára az 

örök számadás ideje is. Akkor majd felelünk tetteinkért, most 

még módosíthatunk pályánkon. Letudtuk az elmúlt évet minden 

eseményével együtt, vagy felkészültünk a következőre? Hadd ves

sünk föl néhány kérdést, melynek a hitünkkel és életünkkel v a 

ló megválaszolása segít, hogy az elmúlt év terhei alól felsza

baduljunk, és mint a példázatbeli szolga, boldogan tekinthessünk 

a jövő év, de a bármikor visszatérő Úr felé is.

1. Mitől kell megszabadulnod, hogy igazán várhasd az Urat?

A megelőző részben (13-34) Jézus a telhetetlenségtől és az 

aggodalmaskodástől óvja tanítványait. A 34.vers így hangzik:

Ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. - Az anyagi 

dolgok rabbá tehetik az embert. Sosem elég az, ami van. A több, 

jobb, kényelmesebb iránti törekvés nagyon könnyen átcsaphat a 

másik végletbe: evilági céljaink korlátok nélküli hajszolása 

elveszi az időt, a módot és lassan a lehetőséget is, hogy az 

üdvösségem kérdésével is foglalkozzam, váratlanul fog érni a 

számadás napja. Látnunk kell, hogy földi javainkat és képessé

geinket az Úr azért adta, hogy eszközei legyenek, segítsenek 

abban, hogy én és mások is minél többen az Ő országába juthas

sanak, amikor megjelenik. Mi kötötte le túlságosan az idődet, 

és mi kötötte le túlságosan a kezedet az elmúlt évben, hogy nem 

maradt elég időd az élő Istennel való kapcsolatra és a melletted 

élő ember segítésére? Szabadulj a rabságodból!
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2. Hoayan várhatod hel y esen az Urat, 3 3 . v .

A keresztyénségben mindig újra felvetődő kérdés volt, hegy 

mikor jön e l Krisztus és vele együtt az isten országa. Jézus mar

den számí tgatást elutasít és elmond ;a a példázatot a vigyázó szol

gákról és az éjszaKai tolvajról. Akkor jön vissza az embernek 

F.a, amikor nem gondolják. Ezért állandóan készen kell lenni a 

jövetelére A rég, keleti embernek hosszú felső ruháját föl ke.- 

lett tűrnie és az övéhez kötnie, ha dolgozott, hogy ne akadályoz

za a munkában, vagy a gyors haladásban.(2 Móz 12, 14) Várakozás

sal, cselekvésre készen kell lennünk Isten előtt. Vártál-e tőle 

vezetést, útmutatást, áldást az elmúlt esztendőben? - Az égő 

lámpás is a várakozást és a készenlétet fejezi ki. A fény mellett, 

a világosságban lehet figyelni, és a mi világosságunk mások ú t 

mutatójául is lehet. (Mt 25, 1-13. és 2 Pt 1, 19) Várj nagy dol

gokat Istentől, kérj hatalmas dolgokat! ő me gc se le ks zi, ami ja

vunkra van! Várakozással tekints az érkező Úrra!

3. Mikor kell megnyitni! 36.v .

Akkor, amikor zörget.(Jel 3, 20) Az elmúlt esztendőben 

hányszor zörgetett a szíved ajtaján! Hívott az Ő befogadására, 

felébresztette szunnyadó lelkiismeretedet, meg akarta osztani 

veled örömödet és bánatodat. Ha várakozással tekintettél ő r e á , 

akkor mindezt meg is tehette. Tudod arról a békességről, amely 

betöltötte szívedet, amikor megnyíltál előtte. Akkor kell me g

nyílni Jézus előtt, amikor zörget. De akkor azonnal. Hogy bo l

dogan tárhass ajtót neki, amikor majd életed ajtaján kopogtat 

és ismerősként köszönthessed. - Amikor megszólít Isten, felelj! 

Figyelj, hogy mit mond, mit ad, s mit vár tőled! Nyílj meg előtte!

4. Felül lehet-e bírálni az 5 útjait? 37.v .

Életünk során már megtanultuk, hogy Isten gondolatai és 

útjai sokszor mások, mint a mi elképzeléseink. És sokkal ered

ményesebbek. Különös volt hallani a tanítványoknak, hogy a h a 

zatérő úr a hűséges szolgákat leülteti és ő szolgál nekik. Ez 

ellentmond a gyakorlatnak. Az Ú r Jézus Krisztus nem a gyakorla

tot szentesíti, hanem az igazán helyeset cselekszi. Van-e olyar 

úr, aki szolgál? Nemigen. Jézus pontosan azért jött, hogy szol

gáljon, mert ilyen erőre, hatalomra van szüksége ennek a világ-
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nak (Lk 22, 27). Szolgált az életével és a halálával is 

(Mk 10, 45). Nem várt elére semmit, hiszen mi tudtunk volna 

adni neki. ő szolgált, szenvedett és meghalt bűneinkért, hogy 

így levegye bűneink terhét a vállunkról, levegye megkötözött- 

ségünket és tudjunk felfelé és előre is tekinteni az örök célig.

S majd 6 késszé tesz bennünket, akik önmagunk körül forgolód

tunk, az őérte és az emberekért való szolgáló életre. Ezért 

kell figyelnünk rá. Nem maradtunk árván: bűnbocsánatot. Szent

leikét adta. S vissza is jön a megváltottakért. Fogadd el és 

vedd át Jézus szolgálatát!

5. Mikor jön? 38 .v.

A régi Izráelben az éjszakát három őrváltásra osztották fel. 

Később római hatásra négy egyenlő részre, este hattól reggel 

hatig. Jézus példázata nem szól az első és a negyedik (utolsó) 

őrváltásról, csak a másodikról és a harmadikról. Túl hamar, de 

túl későn se számoljunk Jézus visszajövetelével. Sokszor türel

metlenek vagyunk, vagy megfáradunk. Hány hirtelen odaszánásunk 

és csalódásunk volt az elmúlt évben is. Mert nem volt meg be n

nünk a kitartó, körülményektől nem függő hűség. Könnyű valamit 

áldozni a következő pillanat áldásaiért. Ha később következik 

be, megingunk. - Másrészt olyan készületlenek tudunk lenni. Hány 

feladat állt előttem, hány ember várt az én segítségemre, há n y 

szor szólított már az Úr - de nem vettem észre, készületlen v o l 

tam. Mert nem elég, hogy szolgálni akarjam az Urat, de az is 

fontos, hogy mindent akkor tegyek, amikor hív, amikor szükség 

van a munkámra.

Mikor jön Jézus? Dolgaim kö zb en. Nem az elején vagy a vé

gén, nem előtte, vagy utána. A vele való kapcsolat nem szakít

ható el az élettől. Minden dolgom közben őrá kell figyelni, 

tetszése szerint élni. Nem halogathatom fontosnak tartott dol

gaim utánra a vele való kapcsolat rendezését, Isten akaratának 

teljesítését, az Úr házába való eljárást. Kegyelem, hogy nem jött 

még vissza, mert most készületlenül találna. Munkámat, dolgaimat 

sosem fogom befejezni e földön. A legnagyobb emberek életműve is 

tkp. befejezetlen. Még volt tervük, még volt gondolatuk, még 
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előbbre akartak lépni. Munkáin közben állít meg Isten, hogy 

beleszőjem az Ő akaratát, s munkám közben fog megállítani, 

hogy elszámoljak a Tőle kapott talentumokkal. Dolgaid közé 

iktasd be Ő t, cselekedeteidbe sződd bele, terveidben számolj 
v e l e !

6. Mi kell a visszatérő Jézusnak? 39-40.v .

Nagyon éles a tolvajról mondott kép, de éppen ezért 

figyel föl rá mindenki. Abban van hasonlata az Úrral, hogy 

váratlanul jön és nem azt kéri számon, amit elétársz, hanem 

egész életedet, s nem azt viszi, amit fölajánlasz neki, hanem 

m i nd en t.

Látta elmúlt évem eredményeit, sikereit, boldogságát, de 

látta bűneimet, kudarcaimat, hiányaimat is. Fölajánlottam neki 

néhány órát, egy-két szolgálatot, de Ő elszámoltat minden per

cemmel és lehetőségemmel. Látja bűnbánatomat és adja a teljes, 

mindenre elég kegyelmet. Mert megérhettük ennek az évnek a 

végét. Hogy övé lehessen a jövő év. Hogy tudjak az Ő várakozása 

és igénye szerint ne csak egy kis szolgálatot és fölös időt, 

hanem ahogy kéri: minden erőmet és teljes életemet odaszánni, 

Ő t szolgáló életre, hogy készen találjon. Mindened az övé, ez 

azt jelenti, hogy mindent számonkér. Mindened az övé, ez azt 

is jelentheti, hogy mindenben megáld, mindenben segít. Boldog 

szolga lehetsz. Nemcsak most és az elkövetkező esztendőben, 

hanem egész életedben.

Széll Bulcsú
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Újév ünnepe
Ef 2, 8-10.

Textusunk inkább reformáció ünnepének mondanivalóját indu

kálja, mint hogy újévi gondolatokat ébresztene. Ez azonban csak 

a felszín. Egy egész évre, sőt egész életre akar fundamentumot 

adni, amelyre építhetünk, s ez Isten kegyelme.

A 2. fejezetben az apostol három különböző helyzetben írja 

le az ember állapotát. Először úgy szól róla, mint aki a bűn 

nyomorúságában halott. Bár biológiailag vegetál, de ez aligha 

nevezhető életnek. A bűn állapota halálos. - Az ember másik 

helyzete, amikor észreveszi Isten szabadító cselekedetét. Isten 

az emberért közbelép, Fiát küldi vá ltságunkra. S ez teremtő, 

újjáteremtő aktus, hogy a halottat élővé tegye, megelevenítse.

- Az ember harmadik helyzete a Krisztusban létei, a Vele való 

élet. Méltán írja Luther: "Krisztus nemcsak az ő saját sze

mélye számára győzte le a halált és támadott fel a halottak kö

zül, hanem Neked ezt úgy kell értened, hogy ez rád is érvényes, 

és mi is a Feltámadottban vagyunk, és Általa ugyanúgy feltá

madunk, és Vele örökké élünk...s ez az élet már Krisztusban el

kezdődött ."

Ez a belső újjászületés az üdvösség kezdete. Nem a mi érdemünk, 

egyedül Isten tudja elvégezni és teljességre vinni bennünk. A 

hit sem érdem, hanem a "hit által", a "kegyelem által" kifejezés 

tükörképe (Balikó). A hit az a mód, amely által a kegyelmet el

fogadhatjuk. De a hit is Isten ajándéka. "A hit a koldus keze, 

amely a kegyelmet megragadja. Amint a koldus nem tarthatja é r 

demnek, hogy az ajándékot elfogadta, éppúgy a bűnös sem számít

hatja saját érdemének, ha ő végül a kegyelmet hitben megragadta. 

A hit a menyasszony igenje, amelyet a vőlegénynek válaszol. Le

het ezt az igent teljesítménynek tekinteni, mintha a vőlegény 

szeretetét a menyasszony kiérdemelte volna? A vőlegény szeretete 

már az igen kimondása előtt fennállt. A menyasszony igenlő vá

laszára mégis feltétlen szükség van." (Rienecker)

A hit is Isten cselekvése, mégis az emberi válasza is Isten 

nagy tetteire. A legteljesebb aktivitás és ugyanakkor a legcsen

desebb passzivitás.
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Az Igazi hitnek azonban mindig vannak jó cselekedetei.

A Nap melegít természeténél fogva, a körtefa terem felszólítás 

nélkül. Hétnek meg háromnak nem kell tíznek lennie, magától é r 

tetődően annyi... Az igaznak nem szükséges parancsolni, hogy 

jó cselekedeteket tegyen, mert végzi azt, minden parancs és kény

szer nélkül, mert új teremtés és jó fal. Lehet biztatni, a hit 

másként nem tud számot a d n i ..." (Luthert

A jó cselekedeteket Isten készíti, Ő jelöli meg életünk h e 

lyét és idejét. Ő határozza meg körülményeinket. Nem fatalista 

hit alapja akar lenni e félmondat, hanem annak kihangsúlyozása, 

hogy a mi jó tetteink is kizárólag Isten jó tettei, Általa élénk- 

tárt lehetőségek.(Conzelmann)

MEDITÁCIÓ

Isten hozott, 1986. esztendő! Eseményeit a titkok fátyla 

eltakarja előlünk. Bánat vagy öröm, betegség vagy egészség jut 

osztályrészünkül, nem tudhatjuk. Nehezednek körülményeink, vagv 

víg napokat hoz ránk az új év, csak találgathatjuk. Az esztendő 

fordulóján bénít a bizonytalanság, csüggeszt a sors kiszámítha

tatlansága, rémíthet a jövő kilátástalansága, félelmet ébreszt

het a fegyverek árnyékában élő világ halálos fenyegetettsége.

"Új esztendő... Nem tudja senki sem,/hogy mi vár reá, merre ho

va lép./Az ismeretlenség ködébe rejtve/mi van -örvény, orom vagy 

szakadék?" (Bódás J.) - E sajátos újévi életérzésekkel templo

mainkba érkező híveinknek kell megszólaltatnunk az evangéliumot, 

a biztatást.

Üdvösséges élet - boldog é l e t !

Isten drága ajándéka, kegyelmének egyik jele, hogy új esz

tendő virradt ránk. Különböző életérzések lehetnek úrrá rajtunk, 

amikor az esztendő fordulóján átéljük az idő múlását, s vele 

lehetőségeink múlását is. Vannak köztünk, akiket riaszt az is

meretlen események tarka sokasága. Vannak köztünk, akiket bénít 

belülről a bizonytalanság: mi lesz a felnövő gyermekünkkel, mi 

lesz a házasságunkkal, nyereséges lesz-e vállalatunk? Vannak k ö z 

tünk, akiket szorongás fog el nemzetünk jövője (csökkenő szüle

tésszám, növekvő öngyilkosság-mutató) és a világ élete miatt.
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Vannak köztünk, akiket vádol az elmúlt év megannyi mulasztása, 

vétkes könnyelműsége, és most, 1986-ban újat, boldogabb évet 

szeretnének kezdeni.
Érzéseink e sokszínű kavalkádjában szólal meg igénk: k e 

gyelemből tartattatok meg!

1. Isten_kegyelme_tart_még_az_újévben_is. - Amint hordozott 

bennünket életünk elmúlt esztendejében, akként Ígéri kegyelmét 

az újban is. Nála nincs változás, vagy változás árnyéka, Ő nem 

foglya az időnek, mint mi, múlandó gyermekei. Előtte ezer e s z 

tendő annyi, mint egyetlen nap számunkra. - Ezért Reá építünk, 

bármit hozzon is a holnap, az előttünk ismeretlen esztendő.

Reá építünk, amikor bénít a bizonytalanság, mert ő biztos funda

mentum. Átéljük döntéseink korlátjait - sokszor csak a kisebbik 

rosszat választhatjuk a jó helyett, de valljuk, Ő mindenből jót 

hozhat elő. Átéljük cselekvőkészségünk gátjait, de reményke

dünk, (3 mindent megtehet. Átéljük emberségünk töredékességét, 

de Belőle árad a tiszta humánumot tápláló jóság és szeretet. 

Átéljük gondjaink emberi síkon való megoldhatatlanságát, de 

a reményt mégsem adjuk fel, mert az Ő lehetőségei felülmúlják 

a miénket. Átéljük bennünk a vágy feszítő erejét: újat, iga

zat, tiszta, boldog életet szeretnénk, vonzóbbat, nyugodtabbat, 

mint 1985-ben, s Hozzá menekülünk. Uram, végezd bennünk mu n

kádat, tégy boldog életet élő, üdvösséges életet élő gyermeke

iddé! Amikor Hozzád megérkeztünk, akkor a legjobb helyen vagyunk.

2. Isten_kegyelme_tehet_újjá_az_újévben is. - Ezért szüle

tett Jézus, akinek névünnepére emlékezünk, s akit hálával m u 

tattak be szülei az Úrnak nyolcadnapon, aki golgothai keresztjé

vel bűnbocsánatot, rovott múltunk elfedését, boldog életet és 

üdvösséget hoz. - Olyan jó volna élni - kiáltotta egy egészsé

ges fiatal. Csak rohanok, vágyaim, ösztöneim, érzéseim és á l 

maim kényszerpályáján. Azt hiszem, megvalósítom önmagam, m é g 
sem vagyok boldog.

Meggyőződéssel vallom, hogy a magunk pályáján mindig ké n y 

szerpályán futunk, rohanunk. Egyedül Jézus segíthet rajtunk, 

hogy Vele az Ő útján járjunk. - Egy francia novella írója e l 

mondja, hogy egy idős asszony egyedül élt kalitkába zárt, ének- 
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lő madárkájával. Egyszer úrrá lett az asszonyon a halálfélelem. 

Kitette a kalitkát a nyitott ablakba, ajtajáról levette a zárt, 

s remélte, hogy kirepül madárkája. Nem akarta, hogy halála u- 

tán éhen pusztuljon. A madárka ugyan kirepült, de csakhamar 

visszajött, s véglegesen ottmaradt. Az idős asszony sem halt 

meg, s a szerző a ragaszkodás, a hűség megható példájának állít 

emléket elbeszélésében. - Van ebben a novellában valami termé

szetellenes. A madárkának nem kell a szabadság. Marad a kalitka 

fogságában. Vajon nem ilyen az’ó ember is? Marad kényszerpályái 

fogságában, marad boldogtalanságában. Pedig nyitott az ajtó. Jé

zus kinyitotta. Vele üdvösséges, boldog élet pályáját járhatjuk 

1986-ban is.

3. Isten kegyelme biztat_a_jő_cselekedetekre_az_újéyben_is.

- Jó cselekedeteink sohasem Isten előtti érdemek, velük sem 

nem kérkedhetünk, sem üdvösségünket el nem érjük. Amint az a 

bányász, akit egy szerencsétlenség során betemetett az omladék, 

s hiába próbált csákányával utat törni, míg felülről közelítve 

hozzá társai azután kimentették, akként mi is a felülről jövő 

kegyelem megmentettei vagyunk. A jó cselekedetek látható jelei 

hi tünknek.

Az úrnak 1986. esztendejében elénk tárt, Istentől adott lehető

ségeink :

- Emberi közösségek szétesésének idején segíteni családok együtt- 

maraaását. Fiatalok igénylik nagyszülők tapintatos melléjük- 

állását életterheik részbeni átvállalására.

- Egyre több sérült személyiség él gyülekezeteinkben, felkaro

lásuk közösségi feladat, őrállók lehetősége.

- A.z egyént megtartó közösségek szociális hálója szakadozik, 

legyen a gyülekezet mindenkit befogadó, üdvösséges, boldog 

életet kisugárzó, megtartó közösség.

Mit hoz 1986? Rejtély előttünk. De az Isten kegyelme által 

adott élet üdvösséges, boldog élet lehet az újévben is.

Szebik Imre
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Újév utáni vasárnap
Ja- 4, 10

Igénkben első szóként szerepel az alázat, a megalázkodás . 

TRAFEJNO lealacsonyítani, eredeti helyzetéből, íll . magasságától 

alacsonyabb szintre helyezni. Igen szemléletes a szó előfordulá

sa Lk i , 5-ben (Ezs 40, 4 1 (einen B e r g , Hügel e i n e b n e m  Hegyet, 

halmot úgy lealacsonyítani, hogy az síkság legyen Mögötte van 

nemcsak az az értelem, hogy pl. a hegy ne emelkedjen ki, ne bü s z 

kélkedjen a szakadékok és völgyek között, hanem ne legyen többé 

akadály. Mai képpel élve az útépítés munkáját fejezné ki, mikor 

legyalulnak egy halmot, mely útba esik. Nem alagutat fúrnak, hanem 

egyenessé, síksággá teszik a terepet. A szó mögött mindig ott volt 

az a földrajzi valóság, hogy nagyon megnehezítette a közlekedést 

az ó k o n  Palesztinában a köves, járhatatlan hegyláncolat. - A 

messiási várakozások kulcskifejezése tehát plasztikus, szemléle

tes fogalom volt. Az akar lenni ma is. Az ÚT szerint Krisztusnak, 

a Messiásnak van útegyengetője, aki végzi ezt a nehéz - ahogy ma 

mondanánk, kubikosmunkát, és felszólít Keresztelő János személyé

ben annak folytatására. Amikor azonban megjelenik a Messiás, 

akkor ő fejezi be, ő teszi teljessé ezt a munkát, mikor: 

ETAPEINÓSZEN HEAÜTON GENOMENOS HÜPÉKOOS MECHRI THANATOü (megaláz

ta magát, engedelmeskedett a halálig, mégpedig a kereszthalálig.) 

Fii 2, 8. Ne kerülje el a figyelmünket a többszörös fokozása a 

kifejezésnek az iménti idézetben. Nemcsak arról van szó, hogy 

Krisztus emberré lett, ez maga lealacsonyítás. Ez maga a totális 

leereszkedés, hanem meg is hal. ősi, szinte minden nyelvben elő

forduló kép az élet magaslatairól, és vele ellentétben a halál, 

a nyomorúság völgyéről szólni. Fenn az élet, lenn a halál Fenn 

a Mennyország, az örök élet, lenn az alvilág, a halálország, a 

kárhozat.A fokozás ott folytatódik, mikor Pál hozzáteszi: Mégpedig 

a kereszthalálig! Van felemelő halál és van szégyenletes. A 

Messiás úgy hal meg, hogy az még egy ember számára is megalázó 

lenne! - Érdekes a szó használata Mt 18, 4-ben, ahol a gyermeki 

magatartást, habitust tartja Jézus megalázkodásnak (HOSZTISZ 

TAPEINÓSZEN HEAüTON HÓSZ PAIDION T O U T O ) .
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Végül hadd utaljak 1 Pt 5, 6 - r a , ahol a megalázkodást 

Isten keze alatt kell magunkévá tennünk. Ez utóbbi egészen kö

zel áll a mi textusunkban szereplő Isten színe előtt, az úr előtt. 

(ENÓPION KYRIOU) A megalázkodásnak helye, színtere van. A későb

biekben még utalok erre éppen a szó mai használata kapcsán.

Másik kulcskifejezés:felmagasztalás. HYPSZOÓ: fölemelni 

valakit, vagy valamit. A szó első jelentése kettős. Valamit lát

hatóvá tenni. Pl. Mózes fölemeli az érckígyót, hogy láthatóvá 

legyen. Világos az ŰT-i párhuzamosa ennek, mikor Krisztus beszél 

a fölemeltetéséről a kereszten. Van azonban olyan jelentése is, 

hogy magasabb rangra juttat. Mt 11, 23-ban Kapernaumról mondja 

az ŰR: ...Te is Kapernaum, talán az égig fogsz maaasztaltatni?... 

Keresve a szó üdvtörténeti kapcsolatait, figyelemre méltó, hogy 

ApCsel 13, 17 szerint: TÓN LAON HYPSZÓSZEN EN GÉ AIGYPTOU 

fölmagasztalta a népet Egyiptomban, - a folyatatás szerint ez nem

csak azt jelentette, hogy ott megerősödtek, hanem hogy kivezette, 

fölhozta őket az ígéret földjére.

Végül gyakran fordul elő ez a kifejezés visszaható formában: 

felmagasztalja magát. Mt 23, 12 - Lk 14, 11.

Mivel a két fogalom között - mint két pilléren - nyugszik az 

Úr előtt megszorítás, pár előfordulási helyét nézzük meg ennek is.

ENÓPION: Érthető helymeghatározásként. Előtte pl. állni, 

állítani, elé lépni stb. - Lk 24 ,43; 13,26-ban azt jelenti, hogy 

a szemünk láttára. - ApCsel 10,33-ban Isten színe előtt. Isten 

jelenlétét, de még inkább azt a valóságot jelöli, amit az Isten 

mindenhatósága és mindenütt jelenvalósága mellett a különös az 

ember szempontjából, hogy az ember érzi Isten jelenlétét. - 

2 Kor 8, 21b szerint az emberek ítélete, véleménye előttiséget 

jelöli meg. Ezt átvetítve a jakabi megfogalmazásra, az Isten sze

rinti megítélésben kell érteni a megalázkodást, ill. a felmagasz- 

taltatást is.
Újév után vagyunk. Elindul egy új istentisztelet-sorozat. Még 

halványan ott vannak a lelkekben az újévi fogadkozások, tiszta 

lappal kezdések elhatározása. Új magatartást, megújított hitéletet 

szeretnénk élni. Ugyanakkor tervezgetünk is. Jakab levelének fő 

témái okvetlenül az eszünkbe jutnak. A kísértések, a nyelv bűnei, 

az elbizakodott tervezés, az Isten nélküli kalkulációk. Még az év

743



elején figyelmeztet ez a textus arra, hogy életünk szakadékai 

fölött csak egy híd van, ez pedig az Úr színe előtt való élet.

Ez azt jelenti, hogy egyszerre történik minden az emberek megíté

lése és az Isten ítélete előtt. Azt jelenti, hogy új évünkben is 

az lesz a kérdés, hogy mit szólnak a mi életvitelünkhöz, a mi 

terveinkhez és azok megvalósításához az emberek, és ugyanakkor 

azt hogyan ítéli meg az Úr. Jakab leveléből való mottószerű 

textusunk nem hagy kétségben bennünket, hanem konkrét pillérekre 

helyezi életünk hídját, mely áthidalja életutunkat a jelen csele

kedeteiből, magatartásaiból, életviteléből az örökkévalóságba. Az 

egyik pillér az alázat.

Szembe kell azonban néznünk a mai ember gondolkodásával és 

véleményével, ezzel a fogalommal kapcsolatban is. A hetvenes évek 

elején egy felmérés készült iskolás gyermekek körében. Ritkábban 

használt fogalmakat kellett a diákoknak rangsorolniuk. Köztük 

volt az alázat szó is. A többség pejoratív értelmet tulajdonított 

neki. Gerinctelen, nyúlós, nyavalyás tartalmat éreztek és é r te t

tek a fogalom mögött. Igehirdetésünkben alkalmunk van nemcsak 

ennek a kifejezésnek az értékelésére, nemcsak arra, hogy rámutas

sunk az alázatoskodás fonákságaira, hanem egyértelműen a szó képi- 

es eredetére visszautalva hangoztatnunk:az alázat nemcsak kegyes 

keresztyén kifejezés, hanem - ha tetszik - a haladás, a békés 

egymás mellett élés, a jó megvalósulásának egyedüli útja. Nem je

lenti az egészséges önérzet elvetését és az emberi értékek me g

vetését, nem jelent álszerénységet. A haladáshoz jó út kell, mely 

egyenes és nem nehezítik hegy-akadályok a rajta való járást. Ebben 

az értelemben az alázat nem cél, hanem eszköz. Nemet kell mondanunk 

arra a vádra is, hogy a keresztyénség tanítása a földi életben ap o

kaliptikussá, mindenbe belenyugvóvá tesz a jövő reményében. Éppen 

hogy a jelent akarja elviselhetőbbé, haladóbbá tenni ez a maga

tartás. Még azt is megkockáztatom, hogy kimondjam: az alázat k ö v e t 

kezménye ti. az, hogy az úr felmagasztal, nemcsak az üdvösségre 

vonatkozik. A felmagasztalás itt kezdődik a földi életben azzal, 

hogy igeneijük az életet, melyet Isten teremtett, és örülünk annak 

mind tökéletesebbé tételén. Ennek az örömnek a megvalósulásához 

viszont kell az alázat-pillér. Az alázat nem "taktika" a felmagasz- 

744



talás elérésére. Már csak azért sem, mert azt az Úr teszi.

De azért sem, mert az alázat önismeret, öntudat, bölcsesséa.

Igaz, hogy Jakab mintegy felszólít az alázatra, de hozzá ismeret

re, "intelligenciára" van szükség. Helyzetfelismerésre és jó

indulatra, viszonyítási alapra. Ez az alap pedig az Úr mértéke:

"Az Úr előtt". Ez tereli alázatosságunkat a felmagasztalás, a si

ker, az eredményesség, az örök élet reménye felé már itt a földi 
életben.

Ahogyan hisszük és valljuk a földi békesség, a földi eredmé

nyek, a földi boldogság, az örök élet, az üdvösség valóságát, úgy 

kell vallanunk, hogy az alázat nem kegyességi forma, hanem az egye 

d üli ú t az Igazságon át az Életre.

Győri Já nos Sámuel



Vízkereszt ünnepe

Ézs 49 , 1-6.

EXEGETIKAI MEGJEGYZÉSEK:

A második EBED-JAHVE ének Isten bensőséges kapcsolatát m u 

tatja be szolgájával. Mintha egy számadás zajlana le az olvasó 

előtt. A szolga maga szólal meg, amikor elmondja elhívását, k ü l 

detését. Az egész világot szólítja meg, mint Isten megbízottja. 

Feladata az igehirdetés. Az Igét támadó fegyverekhez hasonlítja 

(kard és nyíl). A szolga maga az Isten követe, akit kezében tart. 

Ez azt is jelenti, hogy a kudarcokat is engedelmesen tudja el fo

gadni. - Ebből a háttérből indul a "nagyobb" szolgálatra való 

megbízás momentuma. A készülés közben mindenképpen szembekerülünk 

azzal a kérdéssel: Ki ez az Isten szolgája? A kettős értelemben 

használt'Isten szolgája'kifejezést egykor Izráel népére, máskor 

egy bizonyos személyre használja (Jn 1, 29.).

Nekünk jól kell látnunk, hogy itt egyedül Jézus Krisztus 

lehet az, akire az ige utolsó verse utal (6), ő az, aki elveszi 

és hordozza a világ bűnét. A kijelölt ige túlnő egy ember, egy 

kiválasztott nép számára megfogalmazott üzeneten. Isten mentő 

szeretetének, megtérésre, visszatérésre szólító szavának az egész 

világra el kell jutnia.

A mondatok között ott érezzük szívünkkel és értelmünkkel 

Jézus Krisztust, aki el is végezte ezt a "megvilágító szolgálatot 

(születése, élete, halála, feltámadása). Krisztus az igazi világo 

ság az egész teremtett világ számára (ApCsel 13, 46).

MEDITÁCIÓ

Az igazán nagy dolgok csendben születnek. így indul el az 

emberi élet, Isten mentő szeretete, mellyel az embert keresi.

Az ősi egyházi tradíció szerint Vízkereszt a pogány misszió 

ünnepe. Ezen a megszürkült ünnepen nekünk is ebből a csendből 

kell elindulnunk. Tudjuk, hogy ezen a hétfői napon nagyon kevesen 

lesznek az igehallgatók. Ezért figyelmeztetni szeretnénk arra,
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hogy először magunkat kell odaállítanunk az Ige elé, hogy Jézus 

minket is felhasználhasson. Elévihetjük eddigi számtalan kudar

cunkat, erőtlenségünket, kérve az ő megerősítését. - Az epifánia 

tartalom vmilyen megbízatást tartalmaz, amely a közösségnek szól.

A VILÁGOSSÁGNAK FÉNYLENI KELL ELHÍVÁSUNKBAN

Minden ember számára világossá kell tennünk, hogy ami Krisz

tusban történt, az minden emberért történt. Hajlamosak vagyunk 

arra, hogy Krisztust kisajátítsuk magunknak. Elfeledkezhetünk-e 

arról, hogy Ő az, aki kiválasztott már minket az "anyaméhben", 

Ő volt az, aki megállított bennünket életünk útján, aki megkere

sett és megmentett bennünket. Sötétséget oszlat el ez az elhívás. 

Pascal:"Nem keresnéd az Istent, ha valamiképpen meg nem találtad 

v o l n a ."

Mindezt szeretetével viszi véghez, amiről beszélni nagyon 

nehéz, de aki egyszer átélte életében, abban mindenkor ott a vágy 

az újbóli találkozásra.

Az Ő népe minden helyzetben Hozzá fordulhat, örömben és bá

natban egyaránt világos a Tőle jövő útmutatás. Isten mindenkor 

szólít minket. Neki számtalan eszköze van.

Az Ige, a szentségek mind világító es zk öz ök, amelyeket 

ajándékként kell fogadnunk. Látva Isten kegyelmének jeleit, tekint 

sünk a saját életünkre. Hányszor szólt hozzánk az Isten, meghallot 

tuk-e, válaszoltunk-e üzenetére? - Futunk, rohanunk, mert drága az 

idő, a lehetőség. Sok minden e l va kí t,"emberi szuper sztárok", - s 

az isteni hívásra nemet mondunk.

Igénkben is ott van, hogy a nép alkalmatlan, hiába szól a 

kemény, ítélő beszéd, az Isten szava emberi ajkon. - Ilyen ta

pasztalataink nekünk is vannak, nagy gyülekezetben és a szórvány

ban egyaránt. Szomorúan kell megfogalmaznunk: mi a kiválasztottak, 

az elhívottak sem vagyunk alkalmasak, hogy "fényeskedjünk" a vi

lágban. - Jézus az elhívásban naponta újra és újra alkalmassá tesz 

megmutatja dicsőségét rajtunk.

a  v i l á g o s s á g n a k  f é n y l e n i  k e l l  - s z o l g á l a t b a n

Életünkről számot kell adni Istennek. Nemcsak hitünkről, 

hanem a teljes életről, cselekedeteinkről, döntéseinkről. Jézus 

Krisztus egész földi élete, működése arra utal, hogy Ő nem válasz
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totta szét a lelki és a testi segítés szolgálatát. Időszerűen kell 

megfogalmaznunk, hogy minden sötétség, minden igazságtalanság és 

jogtalanság, embertelenség, gyűlölet, kizsákmán y o l á s az Isten j ó  

rendje, törvénye és világossága ellen munkálkodik. - Harcolnunk 

kell ezek ellen! Ez a feladat a személyes emberre, de az egész 

egyházra is, mint felelősség hárul, s mint állandó feladat.

A Magyar Televízió új sorozatot indított Ú j reflektor magazin 

címmel. Közérdeklődésre számottartó kérdések, események alkotják 

a műsor egészét. Minden műsor végén elhangzik a kérés: "írják meg 

tapasztalataikat, véleményüket a visszás helyzetekről, események

ről. A reflektor az önök kezében van, - önök világítanak vele.

Milyen jó, hogy mi az Isten "szolgái" vagyunk, akiknek me g

mutatja, bevilágítja szolgálati területüket, Úgy a személyes 

életben, mint a gyülekezeti munkában, a társadalomban és a világ 

minden problémájában.

A VILÁGOSSÁGNAK FÉNYLENI KELL AZ EGÉSZ VILÁGBAN

Jézus golgothai keresztje az egész világnak hirdeti Isten 

szeretetét. Tudatosan minden emberért vállalta ezt az áldozatot. - 

Nekünk is vállalnunk kell a "nagyobb feladatot", hogy eljusson 

szabadítása a föld határáig. Józanul kell azt is látnunk, hogy az 

már túlnő a mi emberi erőnkön. Igaz az, hogy a jólét megvakítja 

az embert mások nyomorúságának meglátására. Isten világmindenségre 

kiterjedő hatalma azonban adni tud és képes a hozzá fordulóknak.

K iss  Já n os
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Vizkereszt utáni 1. vasárnap

Zsolt 97, 1-12.

Uralkodik az Ú r , örüljetek!
A 97- zsoltár az Istent magasztaló himnuszok közé tarto

zik. Meghatározott témája: uralkodik az Úr - örüljön a föld! 

Felépítése jól áttekinthető:

a .  ) 1-2. Az uralkodó Király.

b .  ) 3-6. A theofánia, Isten megjelenése.

c .  ) 7-9. Isten megjelenésének következménye.

d .  ) 10-12. Az Úr hatalma kiteljesedik.

Jahve uralma univerzális ur al om. Isten nem csupán Izráel 

népe, hanem az egész világ előtt megjelenik.Hatalma és dicsősége 

beragyogja a távoli helyeket is. Isten dicsőségéről ugyanígy 

prédikál Ézsaiás is. Ilyen összefüggéseket találunk:

1-vers.: Ezs 49,13; 42,10;

3.vers.: Ezs 42,25;

6. v . : Ezs 40,5.

7. v . : Ezs 42,17;

11.v.: Ezs 58,4;

A párhuzamos igékre figyelve megállapíthatjuk, hogy a 

97.zsoltárt elsősorban nem kultikus zsoltárként, hanem sokkal 

inkább eszhatológikus zsoltárként kell értelmezni. Isten meg

jelenése eszhatológikus me gj el en és.

"Az egész zsoltáron érződik a fogság utáni idő illata.

Az ítélet várását a múltból vett képekkel ecseteli a zsoltáros. 

Fogság előtti tradíciót elevenít fel a mennyei Király trónralé- 

pésének kultikus tradícióját." (F.Nötscher)

Izráel népe türelmetlenül várt az eljövendő Isten uralmá

ra, amikor Ő végérvényesen kezébe veszi a hatalmat. Amikor Iz- 

ráel szenvedésének és a világnak vége lesz, és beteljesed-, 

nek az ígéretek. A salamoni templom felépülése után Izráel év

ről évre megünnepelte"Isten trónralépését". A szövetség ládá

ját kö rülhordozták, a nép ujjongott, jelezve ezzel, hogy Izrael 
népe között "trónol" az Ú r.
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Történelmi katasztrófák, háborúk vérzivatarában Izráel 

népe várta Isten királyi uralmának elkövetkeztét. Tudta, hogy 

vele a békesség jön el.(£zs 11, 6-S) Az ember Istenével és 

felebarátjával a békesség állapotába kerül.

Jahvét ősidők óta, mint Királyt tisztelik és magasztalják. 

Ebben a hódolatban részt kell venni az egész világnak, hogy itt 

a zsoltáros az univerzumra gondol, az előbb említett ézsaiási 
igék mutatják.

Az első két vers az uralkodó mennyei Királyt mutatja be. 

Vihart megelőző sötétség veszi őt körül. Az ő királyságában jo

gosság és igazság lakozik. Igazságos uralma nemcsak Izráelre, 

hanem az egész világra kiterjed. Hogy Istennek ezt az eszhato- 

lógikus uralmát a zsoltáros érthetővé tegye, énekében felhasz

nálja a kultikus theofánia-hagyományt. H.Brunner mutatott rá 

arra, hogy a zsoltáros kiemeli:"Isten trónjának fundamentuma az 

igazság". Ez az igazság az egész világnak is rendet szabott. 

Isten királysága a világ rendjén nyugszik, és azzal szoros ka p

csolatban van. Ez az igazság Jahve érkezésével érvényesül és 

kiteljesedik.

Isten megjelenik a tűzben.(3-6.) Mózes könyvében már úgy 

találkozunk Istennel, mint aki megemésztő tűz. Ez a tűz perzse

li fel ellenségeit. (Zsolt 68, 2; Ezs 42, 25) Isten mindig meg

emésztő tüzének szentségében jelenik meg. Eszhatológikus eljöve

tele ilyen mindenki által meglátható fényes dicsőségben történik 

A villámok is Isten királyi dicsősége megemésztő tüzének fényei 

A föld megremeg a mennydörgéstől, ahogyan vulkánok kitörése me g

remegteti a környezetet, elolvad, mint a tűzben a viasz.

A király, Jahve, a világ Ura. Minden nép meglátja majd 

Jahve dicsőségét és üdvözítő hatalmát. - A Simeon-féle várako

zók, a kétségbeesett kérdezők, a közömbösök, a fáradtak, sőt 

még azok is, akik őt átszegezték. "Az egek, a teremtettség is, 

mint Herola, hirdeti Jahve nagyságát és hatalmát, imponáló 

üdvözítő nagyságát."(H.J.Kraus)

Jahve dicsőséges megjelenése minden tőle független val

lásosság végét jelenti.(7-9)

A pogány istenek tisztelete felett Jahve ítéletet mond.

A zsoltáros itt azokra az idegen istenekre gondol, amelyeket 
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kortársai amulettek és figurák formájában készítettek és 

tiszteltek. Az a kijelentés, hogy az istenek hódolnak a Király 

előtt, későbbi tradícióra vezethető v i s s z a . (Zsolt 29, 1)

Isten a Király, a "legnagyobb Király", minden hatalmasság és 

nagyság felett uralkodó Úr. Akik vélt istenekben bíznak, meg

szégyenülnek, de a Sion hegyén összegyűlt Isten népe örven

dezhet és vigadhat, mert neki élő, uralkodó Ura van. Isten né

pe ismeri Urának igazságát és uralma alatt él.

A 2. zsoltárban hangzó felhívás "Örüljetek remegéssel!" 

érvényes mindenhol, ahol a dicsőséges és rettenetes Isten meg

jelenik. óvakodni kell attól, hogy ezt a misztérium tremendumot 

csak valami Istenről alkotott elképzelésnek és feltételezésnek 

tüntessük fel. Istennek ilyen hatalommal és dicsőséggel megje

lenésének meghirdetése hozzátartozik a Vízkereszt utáni vasár

nap jellegéhez és mondanivalójához. Nem engedhetjük meg ma

gunknak, hogy kényelemszeretetből a "szerető Istenről" szólva 

ezt a rettenetes és hatalmas isten-képet retusáljuk.

A zsoltáros mondanivalójának világot átfogó jelentősége az 

hogy nem csupán Sión és Júda leánya - s ezt az allegorikus ki

fejezést szívesen értelmezzük úgy, hogy Isten Igéje ezzel az 

egyházat, vagy az egyes gyülekezetét jelöli meg, - hanem 

az egész földkerekség, az egész világnak örülnie kell a Király 

dicsőségének és ha talmának.(Weiser, N.T.)

Epifánia, Isten megjelenése nem szünteti meg az Úr el- 

rejtettségét és láthatatlanságát. A felhők, amely dicsőségének 

fényes ragyogása (Lk 1, 35; Mt 17,5; Csel 1, 9) meggátol min

den emberi tekintetet abban, hogy Őt meglássa, és a sötét ho

mály (Dunkel és nem Finsternis, mutat rá Weiser) kép arra, 

hogy Isten titkát nem lehet felfedni.

A földön élő gyülekezet istentisztelete a mennyei gyüle

kezet imádatával együtt hangzik. (7-9.) Minden hatalmasságnak 

és nagyságnak mennyeieknek és földieknek meg kell hajolni az 

Úr előtt, amikor hatalommal és dicsőséggel jön. Akkor mindenek 

felismerik és elismerik, hogy az Úr az Isten, s a népek és Iz- 

ráel együtt hódol előtte. Azok az istenek, akik majd hódolni 

kénytelenek az Úr előtt, azok nem alkották és nem tartják fenn
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ezt a világot, de az Úr teremtette és fenntartja azt. Es mivel 

a mindenség Teremtője 6 , ezért kell a népeknek is és minden 

teremtménynek, mennynek és földnek, tengernek és száraznak és 

az erdőknek, mint a kozmosz reprezentánsainak magasztalni az 

uralkodó Urat.

A hódolat jele az ajándékozás. Az áldozati ajándéktól ke zd

ve az offertóriumig egészen a napjainkig ezt tükrözik. Mi azonban 

mindig csak azt adhatjuk Istennek, amit Tőle kaptunk.

Az Úr ítél. S ez az ítélet azt jelenti, gyakorolja uralmát 

a mindenség felett. Ezzel az uralkodó Úrral szemben nincs semle

ges hely. Nem lehet közömbösséggel szemlélni uralmát. Nem csak 

a népek, hanem az egész teremtettség üdvösségéhez jönnek. Ez az 

egész világot magába foglaló hódolatról szóló zsoltár azt fejezi 

ki, hogy nemcsak a napkeleti bölcsek vagy királyok jönnek az 

Urat imádni, nencsak az egyesek és hívők, hanem a mindenség.

Amikor teljességre jut uralma, akkor a béke kora köszönt a 

földre. (10-12.) A békesség (salóm) folyamat, történés. A  b é 

kesség jelenti az egészséget, az örömöt, szabadságot, igazságot, 

valóságot. S a Jézusban eljött király nemcsak beszél a békéről, 

nemcsak proklamálja azt, hanem békét szerez. Feloldja a féle

lem görcsét, és nyugalmat teremt. - Mint a tenger lecsendesí- 
tésekor.

Az ember átok alatt áll, a bűn átka alatt. Mivel a bűn 

uralma alatt él, elvesztette képességét, hogy önzetlenül sze

ressen, örüljön, bizalma legyen Istenben és az emberben.

Nem a világ gonosz és tisztátalan, gonosz és tisztátalan 

a bűn uralma alatt élő szív. Az ember, aki a világot ördögivé 

teszi, a közösséget rombolja és Isten jó rendjét szétzúzza.

Nem a világ démonizálja az embert, hanem az ember démonizálja 

saját világát. Jézus a gonosz hatalmát zúzta szét királyi ur al

mával. Mivel Jézus királyi hatalma már elkezdődött, és a jövőben 

kiteljesedik, azért ő már most megtör és meggátol minden go- 

ncEz szándékot és hatalmat, amely Isten üdvözítő akaratának és 

világfenntartó jóságának ellenáll.

Királyi uralma a halál fölötti uralom. Lehet valami remény 

ség a halálban, ahol minden reménység szertefoszlik?
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Azért van egyedül reménység, mert a halál felett is uralkodik 
az Ür, és győzött a halál felett.

Krisztus királyi uralma nem megszakítja a történelmet, 

hanem a történelemben újat teremt. A beteljesedés már elkez

dődött, de még nem teljesedett ki. Isten munkálkodik a törté

nelemben, de még munkája nem ért célhoz. A jövő már elkez

dődött. Úgy van ez, mint amikor a magvető már "látja" az ara

tást is.

Isten királysága alatt élőknek ez ad bátorságot arra, hogy 

emberségesen emberek legyenek önmagukkal, embertársaikkal, a 

világgal és az emberiséggel szemben, s Ő ad hitet, hogy engedel
mesen éljünk uralma alatt.

D r . Nagy István
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Vízkereszt után utolsó vasárnap
Ézs 40, 3-11.

Exegézis: Textusunk a fogságban lévő Isten népének adott 

prófétai ígéret, és Isten dicsőségének megjelenését ígéri.

Isten szabadítóként fog megjelenni az ő népe számára, s ez a 

fogság végét, a hazamenetelt, az eredeti, régi állapot hely

reállítását jelenti, amelyet Isten maga fog véghezvinni. A 

meglepő azonban az, hogy egyúttal parancsként is szól: Ké

szítsétek az Úr útját a pusztában! Mégsem szinergizmusról van 

szó. Bár a szabadítás, az üdvösség teljesen és kizárólag Isten 

cselekedete, a népnek készülnie kell, hogy ezt elfogadja. A hit 

magatartását követeli Isten az ő népétől. A hit pedig nem más, 

mint hogy az ember komolyan veszi Isten ígéretét, és a körülmé

nyek, a látszat ellenére realitásként számol azzal, hogy Isten 

véghez is viszi, amit megígért. Ezt húzza alá a S.vers.:"de 

Istenünk igéje örökre megmarad". Erre az ígéretre annyira le

het építeni, hogy máris eszerint a tény szerint lehet élni, 

sőt, hirdetni lehet, és kell, amikor még a valóságban semmi 

nem látszik belőle. A "hiszem, ha látom", "hiszem, ha hihető" 

hozzáállással szemben Isten azt várja, hogy népe a "hiszem, 

mert Isten mondta" bizalmával fogadja szavát. Ez a hit úgy szá

mol a láthatatlannal, mint máris valósággal, úgy, ahogyan a 

Zsidó levél 11, 1 írja: "A hit pedig a remélt dolgokban való 

bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés." 

Ennek a hitnek az alapján tekinthet a még fogságban lévő nép 

szabadulására, és készülhet a hazamenetelre. Ne m az ember 

cselekvése teremti meg a lehetőséget arra, hogy Isten is cse

lekedjék, hanem éppen fordítva, az Isten szuverén és objektív 

cselekvése ad lehetőséget az embernek arra, hogy adekvát módon 

cselekedjen, és készüljön Isten ígéreteinek megvalósulására.

Itt válik textusunk a korhoz kötöttből általános érvényű

vé, mert Isten ma is a hitnek ezt a magatartását várja tőlünk. 

Jézusra, a megígért, sőt már eljött Szabaditóra nézve rendez

hetjük életünket. Őbenne adatott számunkra is mindaz az ígéret, 
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amit a fogságban lévő Izrael kapott: benne jelent meg Isten 

dicsősége, Ő mondotta, hogy az én beszédeim soha el nem múl

nak, az ő szava, hogy az Isten országa közöttetek van, és ő 

a jó pásztor, aki nemcsak megkereste és legeltette bárányait, 

de az életét adta értük. Nekünk így kell látnunk Jézusban betel 

jesedve ezt a próféciát, és ennek megfelelően élnünk.

Az igehirdetéshez

1. Készítsétek az Úr útját, mert megjelent az Úr dicsősége! 

Minden ember szeretné tudni, hogy mit hoz a holnap, hogy fel

készülve várhassa. Ha jólértesült emberek megtudják, hogy 

vmilyen áremelés várható, akkor igyekeznek előre nagyobb 

mennyiséget felvásárolni belőle. Ha autóval indulunk útnak, és 

az útinform a tervezett útvonalon útlezárást jelent, kerülő 

utat választunk. Ha az időjárásjelentés esőt, hideg esőt jelez, 

annak megfelelően öltözünk és esernyőt viszünk magunkkal. Az 

életünk, a hétköznapjaink során a kapott információknak megfe

lelően cselekszünk. Milyen furcsa, hogy éppen az Istentől k a 

pott információkra nem figyelünk oda, azokat hagyjuk ki a szá

mításból. Egyszerűen nem törődünk azzal, amit Isten Igéjében 

mond, amit ű cselekszik. Emiatt ér minket azután sok kellemet

len meglepetés, amelyek a hitetlenségünk következményei. Pedig 

Isten nemcsak "előrejelzést" ad, nem "meteorológiai prognózist" 

amelyik vagy bejön, vagy nem, hanem objektív tetteit hirdetteti 

amelyeket Jézusban cselekedett. A legfontosabb információt 

hagyja figyelmen kívül, aki nem törődik ezzel.

2 . Készítsétek az Úr útját, mert Ígéreteket adott Isten!

Milyen sokat számít, ha valaki megígér nekünk valamit. Számí

tunk a segítségére, építünk az emberi ígéretekre. Pedig hány

szor kell csalódnunk abban, amit emberek igérnek meg nekünk. 

Vagy elfelejtkeznek arról, amit Ígértek, vagy nem áll módjuk

ban beváltani szavukat. Keserű tapasztalatok tanítanak meg ar

ra, hogy óvatosan bánjunk az ígéretekkel, nem érdemes mindent 

mások szavára é p í t e n i . .
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Isten szavára azonban lehetne építenünk. Az Ó ígéretei 

valóban megmaradnak. A hívő ember magatartása, hogy komolyan 

veszi Jézus szavát: Az én beszédeim el nem múlnak. Istenünk 

Igéje örökre megmarad. Mégis az a gyakorlat, hogy jobban tu

dunk bízni a láthatókban, mint Isten -ígéreteiben. Isten útját 

készíteni éppen azt jelentené, hogy merjük szaván fogni Őt, 

és bizalommal cselekedni aszerint, amit ő mond. Mennyi fölös

leges fáradságtól, aggodalomtól, mennyi keserű csalódástól 

kímélhetnénk meg így magunkat. Mennyi félelem tűnne el az 

életünkből, ha komolyan vennénk a Jézusban adott ígéretet a 

bűneink bocsánatára, és az örök életre. Egy fiatal hajósinas

ról olvastam, hogy első tengeri útján a kapitány felküldte 

őt az árbockosárba. A fiú lenézve meglátta a hullámzó tengert, 

és nagyon rosszul lett. Elfehéredett, szédült, félő volt, hogy 

leesik. A kapitány akkor azt a tanácsot kiáltotta neki: Fiú, 

felfelé nézz! És csakugyan jobban lett. Isten ígéreteire. 

Igéjére figyelni ezt jelenti: Felfelé nézni.

3. Készítsétek az úr útját, mert itt van Istenetek!

Jézusban nemcsak ígéreteket adott nekünk Isten, hanem a Vele 

való közösségben az ő országának reális megtapasztalását. 

Jézus Krisztus élő Úr! Ígérete, hogy velünk van minden nap a 

világ végezetéig, valóság. Ezért hozzá fordulhatunk minden 

problémánkkal, rábízhatjuk életünket, kereshetjük, megtudhat

juk és cselekedhetjük az ő akaratát. Az egész Újszövetség 

bizonyságtétele, hogy élhetünk Jézus Krisztussal közösségben, 

hogy ő él mibennünk, és mi őbenne. Ez nem miszticizmus, nem 

rajongás, nem képzelgés, hanem Isten sok-sok gyermekének b i 

zonyságtétele. S ha valaki mégsem tapasztalja, ott a hiba nem 

Jézusban, nem a bizonyságtételekben van, hanem abban, aki 

számára ez nem lett valósággá. Isten országa Jézus Krisztusban 

ugyanis csak ott jelenhet meg, ahol elkészítették számára a 

helyet. Aki tudatosan ragaszkodik bűneihez, amelyeket Isten 

megítélt az életében, aki Isten Igéje iránt engedetlen, az 

nem tapasztalhatja meg az Ő jelenlétét életében. Isten Szent

leikét lehet megszomorítani és lehet megoltani. Ha számunkra 
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nem valóság az, hogy Jézus bennünk él, és mi Őbenne, akkor a 

"hiba a mi készülékünkben", a mi magatartásunkban van. Készí

teni az Úr útját ezért azt is jelenti, hogy engedjük az é l e 

tünket Isten által megítélni és megtisztítani bűneinktől. János 

apostol így írja levelében: "akiben megvan ez a reménység, meg

tisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta." (1 Jn 3, 3) Csak a 

megtért és Istennek engedelmes szívű ember tapasztalja meg:

"Itt az Isten köztünk". Egyébként hiába énekeljük, hiába mon

dogatjuk, csak önáltatás lesz, és nem való élet.

4. Készítsétek az Úr útját, mert pásztorként törődik né pé ve ll 

Sok ember életére, talán a miénkére is érvényes Jézus szána

kozása, aki amikor meglátta a sokaságot, megszánta őket, mert 

elgyötörtek és elesettek voltak, mint a pásztor nélkül való 

juhok (Mt 9, 36). Miközben a magunk urai akarunk lenni, éle

tünket magunk akarjuk kézbevenni, irányítani, a magunk feje 

után megyünk, a magunk tervei szerint cselekszünk, éppen azt 

veszítjük el, amire a legjobban vágyunk: az isteni védettsé

get és vezetést. És mert enélkül magunknak kell megvédeni ma-  

gunkat, ezért fáradunk ki, leszünk elgyötörtek és elesettek, 

idegesek és bizalmatlanok. Ezért nem értjük életünk eseményeit. 

Jézus jó pásztorként jött, aki úgy védi meg az övéit bűntől 

és kárhozattól, hogy életét adta juhaiért. Ám, hogy ezt a v é 

delmet és biztonságot tapasztaljuk, nyájába kell tartoznunk, 

fel kell adnunk önfejűségünket. Készíteni az utat, hogy pász

torunk lehessen, el kell fogadnunk az Ő uralkodását életünk 

fölött. Cserébe védelmet és biztonságot, gondoskodást ígér.

Isten minden ajándéka, dicsősége, ígéretei, jelenléte és 

pásztori törődése Jézus Krisztusban felkínált ajándék. Való

ság, amelyet megtapasztalhatunk, s amely által életünk meg

változhat. Nekünk csak egyet kell tennünk: elhinnünk, komo

lyan vennünk, bizalommal fogadnunk és építenünk erre a való

ságra. Ez a hit magatartása. Aki meri kipróbálni, az átéli, 

hogy mindaz, amit Isten mond, igaz.

Balicza Iván
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Hetvened vasárnap

Mt 9, 9-13.

"...azért jöttem, h o g y ...hívogassam...a bűnösöket".

Máté vámszedő. Nem tudjuk, milyen vámot szedhetett. Lehetett 

útvám is, hiszen Kapernaum Ázsia közepéből a Földközi-tenger

hez vezető fontos út mentén feküdt. Nagyon elképzelhető 

Schlatter véleménye is (id.Rienecker), aki a halászok felügye

lőjének gondolja Mátét, s így a kifogott halak megvámolása le

hetett a dolga. Ebben az esetben a halászok között közutálatnak 

örvendhetett, s így Jézus választása, hogy a halászok után 

éppen őt hívja el tanítványnak, nagyon is tudatos.

Jézus tanítványnak hívja M á t é t : "Kövess engem!" Jöjj a 

nyomomba, utánam. A-hogyan Keleten az asszonyok jártak a férfi 

nyomában, a rabbik tanítványai mesterük nyomában. Hiszen:"aki 

nekem szolgál, engem kövessen!" (Jn 12, 26). Az elhívásban 

fontosabb a hívő személye, mint az elhívotté. "A tanítványság 

alapja, lehetősége nem az ember kvalitásában van, hanem Jézus 

elhívásában. Ez itt még külön hangsúlyt kap abban, hogy Máté 

vámszedő" (Dóka, Márk 67.). Jézus hívása azonban nemcsak h í 

vás és követelés, de adomány is, csak a Jézus-hívásban van 

akkora erő, hogy az embert kiszabadítsa addigi életéből és 

új emberré tegye.

Máté feláll, követi Jézust. Nem ült vissza a vámszedő

asztalhoz, egy idő után nincs többé számára visszaút. Amit e l 

hagyott, nem érzi veszteségnek, hiszen a neve is azt hirdeti: 

Máté, azaz az Isten ajándéka, az Isten által megajándékozott.

Jézus - valószínűleg Máté házában - együtt ül "úl barátai

val " , a vámszedőkkel és a bű nösökkel. "Az emberiség söpredékével 

teremt asztalközösséget" (Rienecker, Máté), pedig az asztalkö

zösség a barátság és az életközösség szimbóluma, ugyanakkor 

minden asztalközösség a gyülekezet építésének is fontos eseménye

Jézus szereti a bűnösöket, pedig ismeri bűneiket, de 

őszinte vágyódásukat is Isten iránt. Ugyanakkor elfordul az iga

zaktól, akik vélt igazukban úgy tekintenek Istenre, mint akinek 
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csupán az a dolga, hogy jótetteiket elkönyvelje.

Jézusunk követésére hív

jézus elhív egy tanítványt, asztalhoz ül barátaival, 

vitázik a farizeusokkal... Ennyi történetünk cselekménye. Egy

szerre azonban élni kezd ez a sovány cselekmény, ha elsősorban 

őrá figyelünk. Ez a néhány versnyi szöveg is Jézus alakját gaz

dagítja.
1 . J ézus - a vándor

Számtalanszor olvasunk hasonlót: "átmegy Jerikón",

"felmegy Jeruzsálembe", "bejárta a falvakat és a városokat 

mind". Ezért találkozott olyan sokféle emberrel, útszéli vak 

koldussal, üres sírboltban lakó gadaraiakkal, kapernaumi száza

dossal, samáriai asszonnyal. Most értettem meg, miért (is) ide

gen számunkra egy-egy keleti vallás, pl. a buddhizmus. A szob

rok Buddhát méltóságteljes mozdulatlanságban ábrázolják, a néző 

még azt sem tudja, ébren van-e vagy alszik. Mindenesetre vár, 

s ha valaki "találkozni" akar vele, felöltözik, felveszi ünnepi 

ruháját és ünnepi arcát..., elmegy "hozzá".

Jézus viszont, a vándor Jézus mindig úton van. Jön, hogy 

megkeressen. S mindig konkrét élethelyzetben, mindennapi gond

jaink és mindennapi bűneink között talál meg.

Itt is, amikor "továbbment", rátalált Mátéra. S őt is meg

mozdítja, vándorrá teszi: "Kövess engem)" Nem azt mo n d j a :"Elmél

kedj velem!" Jézus tudja, hogy elmélkedésre is szükség van, de 

neki sohasem voltak mozdulatlan szentjei. Azt akarja, hogy át

vegyük dinamizmusát, ritmusát: megpihent, imádkozott, ment, 

prédikált, gyógyított, keresett... Imádkozó, teológus, pap és 

misszionárius volt egy személyben, állandó ritmusban. Sőt talán 

az sem véletlen, hogy a tanítványai közül a legnagyobbak nagy 

utat is megtettek - Európából Lambarénéba vagy Calcuttába! "Aki 

nekem szolgál, engem kövessen!"

Máté felkelt és követte Jé zu st. "Hősiesség kell? Ahhoz kell 

hősiesség - írja Rónay György - hogy valakit hívjanak és ne men

jen; hogy valaki ne keljen fel és ne kövesse az Urat, ha megáll 

előtte és megszólítja. Mi hősiesség van abban, ha a gyerek
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odamegy apjához, amikor hívják? Abban van inkább a hősiesség, 

ha a hívásra hátat fordít apjának, ellöki az apja karját és 

nekivág egymaga az irdatlan bozótnak” .

Akkor mi miért nem követjük Jézust? Udvariasan kikísér

jük a kapuig: "Isten veled, kedves Jézus!" S azután visszaülünk 

az asztalhoz, a kapzsiság vagy az aggódások asztalához; úrvacso

ra után a nehéz természetünkhöz, a drága Énünkhöz, eddigi makacs 

előítéleteinkhez... Jézussal találkoztunk, s minden maradt a ré

giben .

Jézus minket is követésére hív. Megkeresni az elveszettet, 

felkarolni a magányost, befogadni a jövevényt - evangéliumot

hirdetni a reménytelenségben élőnek. Hív, hogy megmozduljunk. 

Követésére hív, még ha mindig csak egy-egy lépés, az éppen 

következő lépés látszik az. útján.

2. Jézus - a családfő

Végülis mindegy, Máté rendezte-e a lakomát Jézus tiszte

letére vagy más valaki. Ha Jézus jelen van, úgyis ő a családfő. 

Tiszte szerint ő ülteti egymás mellé a "társaságot". Együtt van 

az akkori társadalom "söpredéke", a bűnösök, a vámszedők s a fa

ragatlan halászok. Elképzelhető, hogy ez utóbbiak nem is szíve

sen fogadták el Máté meghívását. Lehet, hogy Máté a halászati 

vámok felügyelője volt, esetleg a Genezáreti tó egy részének 

bérlője. Péter és András bizonyára szívből utálták őt, azt tar

tották: "belőlük" él. De hát ez Jézus módszere, egy közösség

be hívja, egymás mellé ülteti a főnököt és a beosztottat, a bo l

tost és a vásárlót, a kalauzt és az utast. Egymás mellé, egy

házába tereli a különböző fajú és nyelvű embert. Mi azt szeret

nénk, ha először ideális állapotot teremtene, csupa egyívású, 

egymásnak szimpatikus embert terelne össze, Ő viszont a sok

félét, az egymás képét ki nem álló, antipatikus embert gyűjti 

össze, s így formál belőlünk közösséget.

S egymás mellé akarja ültetni a különböző felekezetek 

népét is, egy asztal mellé... Ő ül az asztalfőn, s lehetetlen 

nem gondolnunk az úrvacsorára, a sacramentum unitatisra, 

amelyik még ma is inkább elválaszt egymástól, mintsem rendelteté- 
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se szerint összekötne. Pedig ő ül az asztalfőn, s ő van 

a tányéron, ő van a kehelyben is... Jézus ül az asztalfőn, 

s ha én osztom a kenyeret, nem adhatom mindenkinek, ha egv 

másik osztja, nem ad belőle nekem. Mintha sok kis asztallá 

fűrészeltük volna szét ezt a csodálatos asztalt, ami köré 

pedig elférne az egész világ! S amit megteszünk a szent je

gyekkel, megtesszük a mindennapi kenyérrel is: az egyiket 

jóllakatjuk vele, a másikat éheztetjük.

3. jézus - a bűnösök orvosa

Valódi betegeket is gyógyított, mindenféle betegséget 

és erőtlenséget, mert "hadat üzent a Sátánnak és minden rontá

sának.Minden gyógyítás jele volt hatalmának és szeretetének.
Jézus a "bűn-betegség" specialistája, a bűnösökön s min

den bűnösön kész volt segíteni. Zákeuson, akinek kapzsiságát 

gyógyította meg, a samáriai asszonyon, akinek életébe hirtelen 

belevilágított, vagy a jobb oldalon függő latron, aki bűnbá

nattal fordult felé. Kész ma is naponta minden bűnt bőséggel 

megbocsátani. Nem ismer reménytelen esetet, a megvetettek 

előtt is szélesre tárja az Istennel való közösség ajtaját.

Jézus orvos, aki ismeri betegségeinket, a gyógyulás 

útját is. Ugyanakkor mélységesen és áldozatosan szereti is 

betegeit, magára is vette betegségünket. A vámosban azonban 

nem a harácsolást szerette, a koldusban a lump munkakerülést, 

bennem a mindenre magyarázatot-mentséget találó "ősjogászt", 

de mindnyájunkban a segítségre szoruló embert.

Jézus megbocsátja a b ű n t . Ez a bűnre az egyetlen megol

dás. Az ember a másik bűnét megtorolja, feljegyzi, emlegeti, 

a magáét bagatelizálja, átkereszteli, menti és magyarázza...

S a bűn bűn marad. Métely és fertőző góc, irritáló emlék, 

bármikor támadásra lendülő vadá ll at ... Jézus megoldja a bűn

kér d ést: megbocsátja.

Jézus orvos, aki bevallja, hogy egyeseket nem tud me g

gyógyítani: a farizeusokat, az önigazakat, az önmagukkal elé

gedetteket, a többieket semmibe vevőket. Mindazokat, akik büsz

kék vallásos és emberi teljesítményeikre, s nem tudják, hogy 

ők is Isten kegyelméből élnek.
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Nagyszerű ehhez a Jézushoz tartozni, bocsánata által 

meggyógyulni, másoknak megbocsátani, asztaltársaságához tar

tozni, s követni - egy hosszú élete-, át!

Hatvanad vasárnap
Mt 13, 10-17.

"A példázat-tanítás értelme" - olvassuk Karner Károly 

kommentárjában e szakasz magyarázatának címét. A tanítványok 

"miért példázatokban" kérdésére Jézus válaszának kiindulása: 

"néktek” - "azoknak", vagyis szembeállítja a hívő tanítványokat 

a nem hívő sokasággal, akiknek "Isten királysága titokká lett, 

s ez a titok semmiféle emberi bölcsesség vagy éleslátás előtt 

fel nem tárul, hanem annak megértése úgy adatik me g” ,az ok na k, 

akiknek értelmét a Lélek megvilágosítja." Viszont: "akik Isten 

kegyelmét hitetlenül visszautasítják, azokon az ítéletté lesz." 

Érthető, hogy textusunk a példázatok magyarázatának történetéber 

nagy szerepet játszott. Voigt írja, hogy szakaszunk a "megke

ményítés teóriájának" bázisává, majd ennek alapján a különböző 

allegorikus magyarázatok talajává lett. Akinek "adatott", úgy 

vélte, hogy mindenféle mély értelmet előhozhat a textusból és 

a példázatokból. Jeremiás könyvében, melyben a példázatokat 

magyarázza, szépen összefoglalja ezt. Két fontos megoldási kí

sérletet emel ki: Jülicher szerint a példázatok elleni vissza

élést úgy lehet megakadályozni, ha azokat az élet szituációjába 

helyezzük. Cadoux szerint ez félút, mert szerinte a példázatok 

megértéséhez azokat Jézus életének szituációjába kell helyezni.

Ezen túlmenően igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy 

itt nem egyszerűen a példázatok tanítása értelméről van szó. 

Szakaszunk Jézus egész prédikálására, talán úgyis mondhatnánk, 

hogy igehirdetésének stílusára és hatására is vonatkozik. Jézus 

igehirdetése egyrészt rejtélyes szó ("másál" - "parabclé"), más- 
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részt szava egyesek előtt mégis megnyíló szó, akik elő tt 

megnyílt Jézus személye és küldetése is. Így van ez azóta 

is az egyház igehirdetésében is. Más szavakkal, más gondolat

körben, de Pál ugyanezt a tapasztalatát írja le: "tetszett az 
Istennek, hogy a bolondságnak látszó igehirdetés üdvözítse a 

hívőket" (1 Kor 1, 21). Az egyazon igehirdetésnek azóta is két

féle hatása lehetséges. Lehet "semmitmondó" és lehet "sokat

mondó" is, s ez nemcsak az igehirdető személyétől függ.

Még inkább szeretném a figyelmet felhívni Istennek az 

igehirdetést kísérő mu nkájára. A textusunkban passzív alakban 

szereplő igékre gondolok. Tudjuk, e kifejezések mögött mindig 

a cselekvő Isten van. Ez a tény önmagában is figyelmeztet: az 

igehirdetés Isten cselekvése, “ige" a szó szoros értelmében.

Az igehirdetést mindig Isten munkája kíséri, mögötte, benne 

ott van Ő máig is. Azt világosan kell látnunk, hogy istennek 

kétféle cselekvési módja van - textusunk legalábbis erről b e 

szél. Az egyik folyamat: "megadatott" - "adatik" (itt az eredeti

ben futurum áll: adatni fog) - "bőven adatik". Ez a folyamat 

Isten ajándékozó, kegyelmes cselekvéséről beszél. Ebben ő ki

fogyhatatlan és túlcsorduló (egy edényre kell gondolni) bőséget 

tud teremteni. A másik folyamat ennek ellentéte: "elvétetik". 

Igen, Isten is el tud venni, ha úgy látja jónak. A másik szó en

nek a folyamatnak legélesebb kifejezése, egyetlen szóval nehéz 

visszaadni: vastagít, hizlal, eltompít. Fordításunkban "megkö- 

véredett". Félelmes, de Istennek ezzel a cselekvésével is szá

molni kell. Ezen a ponton kell szembenéznünk két megoldási kí

sérlettel, amiről az írásmagyarázók szólnak. Az egyik a pszic

hikai törvényszerűség, amikor a "hinni nem akarásból" "hinni 

nem tudás" lesz. Ez gyakorlati tapasztalat. Úgy vélem azonban, 

azoknak van igazuk, akik ennél többre: Isten ítéletére is 

gondolnak. Hogy Ézsaiás küldetésében ez az ige hogyan következett 

be, ez a zsidóságban vita tárgya volt, szerintük Ézsaiás fél

reértette Istent. Máté azonban felveszi ezt az igét, idézi, mert 

meggyőződése, hogy Jézus életében és küldetésében valósult meg 

ez a félelmes és máig is figyelmeztető, megtérésre indító igazság. 

Voigt véleménye szerint a prédikációnak erről a textusról is
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evangéliuminak kell lennie, Isten kegyelmes, hitet és éle

tet ajándékozó szeretetéről kell szólnunk. De megjegyzi ő is, 

hogy ezen a vonalon az ézsaiási idézetbe ütközünk, “az evangé

lium hátoldalába", ahol ítélethirdetésről van szó eredetileg is. 

Én azt hiszem, hogy az igehirdetés akkor lesz teljes, ha mi nd

két "oldal" és vonal hangsúlyt kap.

Mitől függ ez? Isten szuverenitását semmiképpen nem cs ö k 

kenthetjük, azt, amit hitvallási irataink így fogalmaznak: "ubi 

et quando visum est d e o " , Jézus szava azonban itt másról is 

beszél és ezt sem hallgathatjuk el: a hallgató nyitottsága, fo

gékonysága, felelőssége. Márknál, mintha Jézus "rejtené el 

szavát", Máténál nincs erről szó, itt tény a "megkövéredés", 

ezért beszél példázatokban. Vagyis itt már megtörtént az eluta

sítás. Van másik eset is: "akinek van". Az "echei" kifejezés 

többet is jelent ennél, azt, hogy vannak, akiknek Isten ajándéka 

sajátjukká lesz. Van, aki megszívleli a hallottakat. Egy másik 

vonás is világos ezen a téren: a hallottak megértése. "Akinél 

jó földbe hullott, az hallja és érti az igét (23.v.).

"Megértettétek mindezt?" - kérdezi a fejezet végén Jézus, 

és a tanítványok "Igen"-nel válaszolnak. - Két keresztyén talál

kozott egyszer. "Hogyan olvassam a Bibliát?" kérdezte az egyik.

- "Gondolkozva" - felelte a másik. Ehhez hozzátehetjük, hogy 

imádkozva is. De hozzátehetjük azt, hogy nemcsak a bibliaolva

sásról, hanem az igehallgatásról is el lehet ezt mondani. - 

Nemcsak intellektuális folyamatról van itt szó: "Szivükkel 

ne értsék" - mondja Jézus. Az igazi igehallgatásban a szív is 

benne van. Sőt: "ha Istentől újat akarunk elnyerni, többet 

kapni, akkor először annak kell sajátunkká lennie, ami adatott. 

Ez áll egész életünkre, de különösen arra a módra, ahogy Isten 

a kegyelmét adja. Az elnyert ajándék használata, az azzal való 

élés vezet a többre" - írja Sc hlatter. A hit-ismeret a hit gy a

korlásában erősödik. És itt már nemcsak arra ke ll gondolni, hogy 

Isten ajándéka a sajátunkká legyen, hanem arra, hogy akkor lesz 

a miénk és akkor lesz több, ha másoknak is adunk belőle, ha k é 

szek vagyunk a szolgálatra is. Így lehet valóság életünkben a 

"boldog szem" és "boldog fül" ajándéka.
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Azt hiszem, már csak össze kell foglalnom, amit írtam. Ha 

az eddig leírt vonalat követem, akkor ezt a címet adhatom a 

prédikációnak: Igehirdetés az igehirdetésről. S a gondolat- 

menet ilyen vázlattá alakul: 1. Az igehirdetés titka, 2. Az 

igehirdetés Isten cselekvése, 3. Az igehirdetés hallgatása.

Nem szabad azonban arról sem megfeledkeznünk, hogy textu

sunkat Hatvanad vasárnapján kell megszólaltatnunk. A vasárnap 

témája: Böjt felé igaz megtéréssel - süketségből az Ige hallá

sára. Kétségtelen, hogy itt a süketséggel szemben a hallás, 

hallgatás a hangsúlyos, mert ez a "fogyatékosság" nemcsak fizi

kai, testi lehet, és terjedő betegség. Ezért, ebből kiindulva 

van még egy ajánlásom. Témája:

"Ma, ha az Ő szavát halliátok.. "

Sokszor nem is gondolunk arra, milyen nagy ajándék Isten 

hallható szava. Az a szó, amely eligazít, utat mutat, gyógyít 

és üdvözít minket. Úgy vagyunk vele, mint a molnár a malomban: 

megszokjuk zúgását.

Igénk ebből akar felrázni, megtéríteni minket. Figyeljünk 

csak az ellentétpárokra szakaszunkban: süket fülek - halló 

fülek. Behunyt szemek - boldog szemek, mert látnak. Kövér, el

tompult szivek és értő szivek. Hová tartozunk? Ne m mindegy, 

hogyan hallgatjuk Isten szavát. Túrmezei Erzsébet írja egyik 

versében: "Lélek, először hallgatni taníts."

Mert igénk erről beszél.

1. Szól az igehallgatás felelősségéről. Sok mindent lehet 

"felelőtlenül" hallgatni, magunkat ki- vagy bekapcsolva, az ige

hirdetést nem. Ahogy egy-egy meghallott igehirdetés döntővé 

lett sokak életében, és lehet életünkben is, úgy sok-sok igazán 

meg nem hallott igehirdetés is, ellenkező irányban. Ami be

következett Izráelben Jézus életében és azután, súlyos valóság 

lehet az egyház életében és egy-egy gyülekezet életében is. 

Egyesek "boldogokká" lesznek, mások "eltompultakká", Ugyanannak 

az igének kétféle hatása lehet és van is.. Nem mindegy tehát, ho

gyan hallgatjuk az igehirdetést.

2. Az igehallgatás titkáról is szól igénk. Jézus szavából 

világos, hogy a hallgatás és megértés együtt kell járjon. Ez
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sokszor fejtörést, máskor imádságot jelent. Sok igehallgató 

"otthon hagyja szivét" vasárnap délelőtt, ott van az istentisz

teleten és még sincs.Nyitott szem, nyitott fül, nyitott szív - 

az igehallgatás titka. Egy ismert és nagy igehirdető mondta 

egyszer: ő még nem kelt fel úgy igehallgatásból, hogy valamit 

ne kapott volna. Itt nem állhatunk meg: a titok - maga Isten.

A "kész szivet" ő teszi igazán hallóvá, aztán Ő szólal meg és 

ő is cselekszik. Nem agresszív módon, de hatalmasan a megnyíló 

előtt. Ezért igaz Túrmezei Erzsébet imádsága: "L é le k, először 

hallgatni taníts."

3. Az igehallgatás áldásáról is szól igánk. Aki így hallgat 

akinek a kapott sajátjává lesz, aki engedi, hogy az Ige formálja 

és változtassa, aki kész azt tovább is adni, aki kész szolgálni 

az emberek között, az egyre gazdagabb lesz, bővölködni fog, annak 

életében túlcsordul Isten kegyelmes szeretete. Annak ereje is 

lesz az élethez és a terhekhez, annak "elég lesz a kegyelem", 

annak élete is szolgálóvá válik. Az boldog lesz bizonnyal és 

megtalálja azt, amit sokan hiába keresnek.

Ezért hát: böjt felé igaz megtéréssel - süketségből az 

Ige hallására.

Végül, lehet, hogy máskor egy-egy általam készített előké

szítőben több volt a feldolgozott, "kész" anyag, mint most.

Jelen munkám közben nem tudtam szabadulni a felkérés egy monda

tától: "az előkészítő indítson további elmélyült munkára." Nem 

tudom, így lesz-e. Ezen túlmenően azonban nekünk, akik felme

gyünk ezzel a textussal a szószékre, ideírom az idézett verset: 

Minek annyit beszélni súlytalan 

felesleges, haszontalan beszéddel!

Mint éretlen gyümölcs, a szél ha rázza

fák ágait, úgy hullanak

szét az ízetlen, meg nem érett szavak.

Ha több a csend, ha mind megérik lassan,

mennyi édes íz fér meg a szavakban, 

csak egyetlenegy kicsi szóban is!

Hogy íze, súlya legyen szavamnak,

Lélek, először hallgatni taníts.
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Ötvened vasárnap

Mt 22, 2 - 2 6 .

Execetikai megjegyzések

Jézus már a Hegyi Beszédben felhívta tanítványai figyel

mét arra, nogy az írástudók és farizeusok "igazsága" el tor

laszol ja az utat a mennyek országába. A tanítványok igazsága 

egészen más, mint amit a farizeusok hirdettek: maga Jézus 

Krisztus. A farizeusok éppen öt utasították vissza, ezért 

rossz minden - egyébként tiszteletre méltó - vallásosságuk. 

Jézus a hét "jaj" elmondásával "megpecsételte" az írástudók 

és farizeusok sorsát: "Hogyan menekülhetnétek meg az ítélet

től, a gyehennától?"! (33.v.) Textusunk a negyedik "jaj"-jal 

kezdődik, s összességében a farizeusok kegyességének a külső

ségességét, képmutatását és hamis gyakorlatát tárja elénk, amel 

végül is Jézus megfeszítéséhez vezetett.

23-24.v. A mózesi törvényt a legapróbb részletekig (sőt, 

azon felül!) megtartani igyekvő farizeusok és írástudók saját 

kicsinyességükbe vakultak bele. Megfizették a tizedet, amely 

valóban előírás volt, de nem-vették észre, hogy e mellett, 

vagy ezen túl sokkal fontosabb Isten akaratának a meglátása és 

hirdetése maguknak és az egész népnek; az irgalmasság gyakor

lása a törvény súlya alatt görnyedő embertársnak, és a hűsé

ges útmutatás, vezetés Isten útján, amelyet nekik, az Írás 

tudóinak, legjobban kellett ismerniük. Jézus ítélete arra 

mutatott rá, hogy lényegesnek hirdették a lényegtelent, 

küzdöttek az "apró" tisztá talanság ellen, s az igazán lé

nyeges kiszorult az életükből és a tanításukból. Így lett 

jellemző rájuk, hogy a szúnyogot kiszűrték, de a tevét el

nyelték.

25-26.v. A kultikus pohár és tál megtisztítása hozzá

tartozott az istentiszteleti életükhöz. Ezt a feladatukat is 

pontosan, precízen látták el. A baj az volt, hogy ennek a 

feladatnak, tehát a külső megtisztításnak az elvégzésével 

befejezettnek hitték a tennivalójukat. Azzal, ami a külső
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mögött van, nem törődtek, sőt nyugodtan megfért a külső, 

látható ragyogás mögött a rablásvágy és a féktelenség. Jézus 

itt sem azt kifogásolta, hogy törődtek a látható tisztaság

gal, sőt fontosnak tartotta azt. De ennek következménynek 

kell lennie. Önző és bűnös indulatokkal fertőzött szivet 

nem takarhat el a látszat. A megtisztított szívből viszont 

tiszta cselekedetek következnek. Nem lehet tehát sem a sor

rendet, sem az okot és okozatot felcserélni.

27-28.v. A meszelt sírok képével Jézus a farizeusi maga

tartás kettősségére mutatott rá. A páskaünnep előtt kime

szelték a sírokat, hogy azok tisztátalansága tisztátalanná ne 

tegye az arra járó embereket. A  tisztaságon túl a sírok széppé 

tétele is a céljuk volt. De megint csak a külsőre gondoltak. A 

sírban levő "tetem" továbbra is tisztátalan maradt. Felületi 

kezelést alkalmaztak ezzel a cselekedetükkel is, és meg voltak 

győződve arról, hogy a törvénynek eleget tettek, tehát igaz 

emberek, önző "igazságukat" Jézus szava megsemmisítette. Az ő 

igazságuk Jézus szemében képmutatás és törvényszegés. Mert 

a törvény betöltése a szeretet, és ez hiányzott az életükből. 

Minden igaznak látszani akarásuk mellett a törvény ellenségei, 

tehát igaztalanok voltak.

29-33.v. A próféták síremlékeinek a díszítésével a fari

zeusok és írástudók jóvá akarták tenni atyáik bűnét, akik 

megölték a prófétákat. Álszent kijelentésükkel - "nem vettünk 

volna részt velük a próféták vérének ontásában" - gyilkos 

őseiktől akarták elhatárolni magukat. A rájuk vonatkozó felelős

séget azonban ezzel nem háríthatták el maguktól. Jézus szerint 

mindenképpen a gyilkosok fiai ők, magatartásuk pedig azt bi

zonyította ,hogy atyáik vétkét nemcsak folytatják, hanem tel

jességre viszik: Jézust is megölik és tanítványainak is gyil

kosaivá válnak.

34-36.v. A farizeusi magatartás tehát egyenes irányban 

vezet Jézus megfeszítéséhez. Kegyességükkel hiába igyekeztek 

biztosítani maguknak Isten elismerését, inkább Isten harag

ját vonták magukra. Rájuk száll minden vér az első gyilkosság- 
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tól az utolsóig (Ábel, Zakariás). És ez az ítélet "bekövet

kezik erre a nemzedékre" - mondta Jézus. Krisztus halála és 

feltámadása a hitetlen magatartásra valóban ítélet lett.

Igehirdetési vázlat

A simogató, gyógyító, életét értünk adó Jézus keményen 

tud ítélni is. Kora "egyházának" és társadalmának a vezetőit 

lelki vakságukért ítélte meg: sem saját elveszett voltukat 

nem látták, sem a m e gm en ek ül és eg ye tle n lehetőségét nem fogad

ták el Jézus Krisztusban. Ezért hangzott feléjük hétszer is: 

"Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok". Ma nekünk 

hangzik, hogy rádöbbenjünk arra, hogy milyen mélységes bűn

ből hozza Jézus a szabaditást, és milyen megoldásra akarja 

elvezetni az életünket.

1. Látszatigazságból őszinte önismeretre nyitja meg a 

szemünket Jézus igéje. A látszatigazság az, hogy feddhetetlen 

életű keresztyének vagyunk. Ismerjük és fontosnak tartiuk Isten 

törvényét. Vigyázunk szavainkra és tetteinkre, hogy meg ne 

szóljanak bennünket az emberek. Alkalmazkodunk az egyház rend

jéhez és erre buzdítunk másokat is. Anyagi áldozatot hozunk 

gyülekezetünkért, hogy szépek legyenek a templomaink és bizto

sítsuk az egyház életének a folytonosságát. Megbecsüljük hitünk 

vértanúit és ápoljuk, ünnepeljük emlékezetüket. És még egy sor 

tiszteletre és dicséretre méltó példát tudnánk felhozni igaz 

életünk bizonyítására. Félreértés ne essék! Az ilyen magatartás 

Jézus is elvárja tőlünk. A baj ott van, ha csak ezt látjuk, és 

azt nem vesszük észre, hogy mennyi önzés, ítélkezés, öntelt

ség, képmutatás, gyűlölet, stb. van bennünk. Az őszinte önis

meret ott kezdődik, hogy Jézus igéje megnyitja a szemünket, 

és meglátjuk, hogy látványos bűnök nélkül is ítéletre méltó 

emberek vagyunk, hiszen a "jó cselekedeteinket" magunk védel

mére, vagy-örömére tesszük, a külső látszat alatt indulatos 

és bosszúvágyó szív dobog, "áldozatunkat" nem hálából, hanem 

dicsőségvágyból hozzuk. Jézus ítélete méltán szól nekünk is.

Ha mi ezt nem fogadjuk el, hasonlók leszünk az írástudókhoz és
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farizeusokhoz. De Jézus ítéletével is megmentésünket cé

lozza: bűnbánatra akar késztetni, hogy a megoldást is ho z
hassa .

2. Saját igazságunk helyett a bűnbocsánatban hoz Jézus 

m e g o l d .s t . A farizeusok magatartásán Jézus világosan megmu

tatta, hogy az emberi "igazság” végzetesen szembeállít ővele.

Az emberi igazság ugyanis vak. Csak a maga igazát látja, a 

külsőségekben és a felszínen tud csak látszateredményeket elér

ni. Képtelen a szivet, a bensőt megtisztítani, igazzá tenni.

Úgy véli, hogy elkövetett bűnöket, vagy mulasztásokat képes 

jóvátenni, stb. Az ilyen fajta igazság Jézus színe előtt azon

nal összeomlik, mert kiderül, hogy az ember képtelen igaz len

ni, nincsen rá ereje. Csak az egyedül igaz Jézus Krisztus te

het igazzá bennünket azzal az egyetlen lehetőséggel, hogy me g

bocsátja bűneinket. Igéjével megtisztítja a "bensőnket", me gá ld

ja a "kegyességünket" és gyümölcsözővé teszi a bizonyságtéte

lünket. Egyedül a Tőle kapott igazság, a bűnbocsánat elegendő 

arra is, hogy méltóvá tegyen bennünket az üdvösségre. Ha ez 

nekünk nem elég, hasonlók leszünk az írástudókhoz és farizeu

sokhoz, akik nem bírták elviselni, hogy ne nekik legyen igazuk 
Jézussal szemben.

3. Jézus igazsága meddő kegyességből szolgáló szeretetre 

v e z e t . A farizeusok kegyességének a legnagyobb hiányossága az 

volt, hogy figyelmen kívül hagyta az embertárs szeretetét, 

lenézte a "bűnös" embert, és segítés helyett a törvény betűjé

nek a szigorával elviselhetetlen terheket rakott a vállára.

A  mi kegyességünknek is nagy kísértése az, hogy befelé fordul, 

és elzárkózik az embertárs, a társadalom, a segítséget várók 

szolgálata elől. Jézus azt várja, hogy "a jogosságot, az ir

galmasságot és a hűséget" (23.v.) gyakoroljuk embertársaink 

irányában. Vagyis úgy bánjunk másokkal, mint ahogyan Isten b á 

nik velünk, olyan irgalmasok legyünk, mint amilyen irgalmas 

hozzánk az Isten, és az ő végletekig való hűségét adja tovább 

a mi szolgálatunk. A farizeusi kegyesség erre képtelen. Csak a 

Jézus Krisztus szolgálatát elfogadó és neki hálás keresztyén 

ember tud nyitott szívvel, őszinte segítőkészséggel fordulni az 

embertárs felé.
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Böjt küszöbén az értünk életét adó Krisztus szeretné 

megnyitni a szemünket az ő áldozata meglátására, kész megtisz

títani a hitünket minden képmutatástól, és erőforrásnak újra 

felajánlja szeretetét embertársainknak való szolgálatunk szá

mára.

Bárány Gyula
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