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Bib lia i tanu lm ányok

Elhangzott a  vesztfáliai - magyar lelkészkonferencián, G yenesd iáson

Bűn  é s  m egú ju lá s a népek  között

Gén. 11,1-9. és Csel.2,1-13.

Ezt a történetet többféle módszerrel lehet magyarázni. 
Mindegyik módszerrel jő és értékes eredményeket lehet elér
ni, és a többféle módszer elősegítheti az exegézis munkáját. 
A részeredmények kiegészítik egymást. Mindegyik egy-egy mo
zaikként járulhat hozzá az összkép kialakításához. Most há
rom módszert említek meg. Első az összehasonlító vallástör
téneti módszer, második az irodalomtörténeti módszer, harma
dik pedig a szerkesztéstörténeti módszer.

Az összehasonlító vallástörténet arra tanít bennünket, 
hogy más népek hagyományaiban is vannak hasonló történetek. 
Az ókorban sok nép keresett választ arra a kérdésre, hogy 
honnan származik a nyelvek sokfélesége. Széles körben isme
retes volt az a felfogás, hogy eredetileg az egész emberiség 
egységes volt és egyetlen ősnyelvet használt mindenki. A sok 
nyelv - így képzelték el - valami nagy bűn következménye, és 
így annak a jele, hogy romlás következett be.

A régi mythosokban szó volt egy hatalmas torony építésé
ről is. Azonban az építés nem sikerült, mert az irigy iste
nek vagy egy irigy istenség lerombolta a tornyot. Ebből is 
látjuk, hogy Izráel nem izoláltan élt, hanem részt vett az 
ókori Kelet kultúrájában. Nemcsak az Izráel és a népek közti 
különbségek, Izráel vallása és a többi vallás közti eltéré
sek fontosak és értékesek számunkra; nemcsak az érdekel ben
nünket, ami Izráelben és a Bibliában specificum vagy specia- 
lissimum, olyan vonások, amelyek csak Izráelre jellemzőek, 
olyan gondolatok, amelyek csak a Bibliában találhatók meg; 
nemcsak az a fontos számunkra, ami Izráelt a népektől megkü
lönbözteti, hanem az is, ami közös vonás, ami Izráelt a többi néppel összeköti.

Az irodalomtörténeti módszer megállapítja, hogy alapi- 
génk két részből áll. Egyrészt egy város építésével, más
részt egy torony építésével van dolgunk. A kettő nem ugyan
az, még akkor sem, ha a városnak templomra is szüksége van. 
Egyrészt egy nagy felfedezésről van itt szó, valami jelentős 
kulturális előrelépésről: a téglaégetés feltalálásáról. Az 
Égetett tégla lényegesen erősebb, mint a napon szárított a- 
gyagtégla. Ezzel sokkal nagyobb épületeket lehet építeni. 
Ehhez járul az is, hogy az építőanyag ezen a módon korlát
lan mennyiségben áll rendelkezésre. Ez nagyon fontos, hiszen 
ilymódon az ember szabaddá válik attól, hogy egy-egy vidéken



mennyi kő hever szerteszét.
Másrészt nagyszabású társadalmi előrelépés is történik. 

Olyan embercsoportról olvasunk itt, amely keletről jön, te
hát korábban nomád életformában élt. Ezek az emberek most 
tartósan települnek le, városlakókká válnak.

Nem kevésbé érdekes és fontos eredményeket hoz a szer
kesztéstörténeti módszer. G. von Raddal együtt gondoljunk 
most arra, hogy ez a történet az ún. őstörténet egyik része. 
Az őstörténetben Izráel neve még nem fordul elő; itt még az 
egész emberiségről van szó, a gondolkozásmód univerzális. Az 
őstörténeten belül a bábeli torony építéséről szóló történet 
azért feltűnő, mert kegyelem nélkül végződik - az összes itt 
található történetektől eltérőleg. Hiszen a bűneset történe
te - a háromszoros büntetés ellenére is - kegyelemmel végző
dik. Isten nem öli meg az embert, sőt saját maga készít szá
mára ruhát, amely eltakarja az ember szégyenét. Isten továb
bá is Gondviselője marad az embernek. A' testvérgyilkos Káin
nak sem kell meghalnia, sőt végül védőjelet kap. Az özönvíz 
után Isten kegyelmesen elfogadta Noé áldozatát, és megígér
te, hogy nem pusztítja el többé özönvízzel a földet, bár az 
emberek szívének gondolata ifjúságától fogva szüntelenül 
csak gonosz, éppen úgy, mint az özönvíz előtt volt (Gen. 6,5., 
8,11.) Ebből megérthetjük, hogy Isten kész türelmet gyakorol
ni a bűnös emberiséggel. De a bábeli torony építésének tör
ténetében hiába keressük a kegyelmet. Itt csak büntetést ta
lálunk: az emberiség szétszórását és a nyelvek összezavará
sát. Legfeljebb arra gondolhatunk G. von Rad tanítása alap
ján, hogy ez a történet, az őstörténet vége, Ábrahám kivá
lasztásának a történetével folytatódik. Itt azonban azt le
het megfigyelni, hogy Ábrahám története nem csupán a zsidó 
nép történetének a kezdete. Nem található itt semmiféle 
szűkkeblű partikularizmus, amely szerint a többi népek csak 
a mássá peroitionis szerepét kapják meg és mindenestül el
vettetnek. Éppen ellenkezőleg: abból az áldásból, amelyet 
Ábrahám kap, minden nép megkapja a maga részét. Egyébként - 
Abrahám nem akar magának nevet szerezni, mint a bábeli to
rony építői. Neki azonban maga Isten ad nagy nevet.

A fenti három módszeren kívül megkísérelhetünk egy ne
gyediket is. Abból induljunk ki, hogy történetünknek két ré
sze van, és ezekben más-más alanyt találunk. A történet első 
felében az ember beszél, ill. emberek beszélnek egymással. A 
történet második felében már csak Isten beszél. De ezúttal 
Isten nem az emberhez beszél, hanem magában beszél. Ez tehát 
monológ. A bábeli torony építéséről szóló történet tehát 
kettős monológnak nevezhető. Nem jön létre dialógus Isten és 
ember között, csak valami ijesztő, félelmes kettős monológ.

Ez igen nagy baj. Hiszen tudjuk jól, hogy a /papi írótól 
származó/ teremtéstörténet bizonyságtétele szerint Isten e- 
redeti akarata a dialógus volt. Éppen ez a lényege az ember 
istenképűsége gondolatának is. Isten szól az emberhez; az 
ember ezt hallja, sőt felelni is tud. Éppen így az ember is 
tud szólni az Istenhez. Megszólíthatja Istent, és Isten 
hallja az ember szavát. Hallja istendícséretét és háláját, 
meg tudja hallgatni imádságát, törődik a panaszkodó és kö
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nyörgő ember ügyével. Mind Isten, mind az ember tud szavak 
nélkül, tettekkel is feletet adni. Isten tud segíteni, az em
ber pedig tud engedelmeskedni. Igen nagy baj az, ha Isten és 
ember között nem jön létre dialógus, ha egymástól függetlenül beszélnek és cselekednek.

Mit mond és mit tesz az ember Isten nélkül? Az ember a 
maga szavaival és tetteivel Isten ajándékait zsákmánnyá tette 
/harpagmon. Fil. 2,6./. Magához ragadta Isten ajándékát. Nem 
kereste többé Isten tetszését és dicsőségét. Isten ajándékát 
az Ajándékozó szándékával ellentétesen használta.

Szóltunk már ezeknek az embereknek a nagy kulturális ha
ladásáról, annak a módszernek a feltalálásáról, mellyel tég
lát lehet égetni. Ugyanakkor gondolnunk kell arra is, hogy az 
egész kultúra a maga összes felfedezésével és vívmányával be
letartozott a teremtő Isten tervébe. Hiszen ő maga adta ki a 
parancsot: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hó
dítsátok meg a földet /Gen. 1,28./. Ez azt jelenti, hogy az 
ember szebbé teheti a maga életét a kultúra segítségével, kezének és értelmének munkája által. Most azonban, a bábeli 
torony építéséről szóló történetben az ember arra használja 
kultúráját és kezének munkáját, hogy Istentől elszakadjon, 
önállósítsa magát, Istenhez hasonlóvá váljék és Isten helyett 
uralkodjék - ahogyan Gén. 3,5-ben és Ézs. 14,13-ban olvassuk.

Ugyanakkor ez a terve magával hozza az embertárs megkáro
sítását és kijátszását is. Az építkezés folyamán munkások, 
rabszolgák nagy tömegére lesz szükségi A készülő várost nem a 
rabszolgákról fogják elnevezni; ezek legfeljebb a munkafelü
gyelők korbácsütéseiben részesülnek. Ezek az emberek idő e- 
lott fognak elpusztulni a hatalmas testi erőfeszítés miatt. 
K-mélet nélkül is fogják használni őket. Nem lesz jutalmuk, 
nem éri őket megbecsülés sem. A pompás város majd az uralkodó 
nevét viseli, az ő dicsőségére fog felépülni. Tudjuk, hogy a 
világ sok nagy városát uralkodókról, királyokról nevezték el.

Az ember monológja után Isten monológja következik. Ez 
felelet az ember monológjára annak ellenére, hogy az ember 
nem is szólította meg Istent. Nem kért tőle sem segítséget, 
sem tanácsot. Egyáltalán nem is számított arra, hogy Isten 
szólni vagy tenni fog valamit. Váratlanul és kéretlenül be
szél és cselekszik itt Isten. Azonban az embernek észre kell 
vennie, hogy Isten beszélt valamit és tett valamit. Nolens- 
volens észre kell vennie. Az elfelejtett Isten, az emberi 
számításból kihagyott Isten elkezdett beszélni és cselekedni. 
Megmutatta az embernek, hogy nem engedi meg neki, hogy úgy 
tegyen, mintha Isten nem is léteznék. Nem lehet őt büntetle
nül félretenni. Isten egzisztenciája és hatalma nem függ at
tól, hogy hogyan gondolkozik az ember Istenről, elismeri-e őt, 
vagy nem. Ezzel szemben az ember egzisztenciája Istentől, az 
Ő tetszésétől függ.

Sok magyarázó a torony építésének a történetében irónikus 
vonásnak tarja azt a részletet, amelyben Isten alászállásáról 
van szó. Csak innen lentről nézve látszott az a torony égbe 
nyúlónak. A valóságban 91,5 m magas zikkuratról van szó. Fe
lülről, az égből egészen kicsinek látszott, úgyhogy Istennek



alá kellett szállnia, hogy jobban lássa. Ez a mythos nyelvezete.
Azonban a bűn további növekedésének a lehetősége igen 

nagy. Az ember kész arra, hogy további és még nagyobb bűnö
ket kövessen el. Ezt Isten nagy veszélynek tekinti. Ezért a 
bűn még nagyobb elhatalmasodását megakadályozza. Éspedig kü
lönös módon teszi ezt. Nem vesz csákányt a kezébe, hogy le
rombolja a tornyot. Ilyesmiről csak a többi népek mythosai- 
ban van szó. Isten más területen tesz csodát: az emberek 
szívében. Éspedig ezúttal nem hívei szívében, gyülekezete 
tagjainak szívében tesz csodát, hanem ellenségei szívében, 
Ő ezen a területen is Úr. Úgy intézi, hogy ezek az emberek 
ne értsék meg egymást. Az ősi történet itt a nyelvek össze
zavarásáról beszél. Ezzel magyarázza a Bábel nevet. Valójá
ban a Bábel név jelentése Isten kapuja. A Jahvista forrás 
névmagyarázata nem tudományos, hanem populáris jellegű. Arra 
is gondolnak az írásmagyarázók, hogy egyszerre csak megszűnt 
az emberek között a megértés, az egyetértés. Az a nagy tömeg, 
amely addig csak a terheket hordozta, fellázadt a kissámú u- 
ralkodóréteg ellen. "Így szélesztette szét őket onnan az Úr 
az egész föld színére, és abbahagyták a város építését" ol
vassuk az összefoglalást Gen. 11,8-ban.

Most pedig tegyünk kísérletet arra, hogy a pünkösdi ese
ményeket az Isten és az ember közötti dialógus részeként ér
telmezzük. Ennek a dialógusnak az utolsó része Jézusnak a 
tanítványokkal való találkozása volt a mennybemenetel előtt.
A bibliai elbeszélés arra mutat, hogy a tanítványok megérez
ték valamit ennek az alkalomnak a fontosságából. Azt remél
ték, hogy most végérvényesen be fognak teljesedni az Úr ígé
retei, eljön Isten országa. Jellemző módon azonban ezt a re
ménységet nagyon emberi és röghöz kötött gondolkozást tükrö
ző szavakkal fejezték ki: Uram, nem ebben az időben állítod 
fel újra a királyságot Izráelnek? /Csel. 1,6./ Ez a mondat 
világosan mutatja a kérdezők korlátáit. Jézus azzal felel, 
hogy a Szentlélek eljöveteléről beszél, és ezzel együtt ar
ról a csodálatos erőről, amely a világmisszióhoz szükséges.
Ez után az üdvös rendreutasítás után következett a mennybe
menetel és a tanítványok csendes, elmélyült közös imádsága.
A várakozásban és reménységben mondott imádság idejét Isten 
szabta meg. Mihelyt letelt ez az idő, Isten olyan cselekedet
tel válaszolt, amelyet nem tudunk a magunk emberi tudományá
val megérteni. Olyan cselekedet volt ez, amely egyidejűleg 
Isten szavának a közlése is volt; tehát cselekvő, hatalmas 
Ige, igehirdetés, praedicatio verbi Dei. Ennek a prédikáció
nak a szövege nem maradt ránk, azonban tartalmát ismerjük.
Ezt a hallgatók találóan így foglalták össze: "Halljuk, a- 
mint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól.” 
/Csel. 2,11./ Isten /ill. az ÚR/ felséges dolgai - ez hébe
rül így hangzik: gödólót Jahve; görögül: ta megaleia tou 
theou; latinul: magnalia Dei.

A bábeli torony építésénél a magnalia hominumról beszél
tek, azokról a nagy tettekről, amelyeket az emberek akartak 
véghezvinni. A különbség valóban nagy. Hiszen ott az emberek



nagy tetteiről volt szó, itt pedig Isten nagy tetteiről. Ott 
olyan tettekről beszéltek, amelyeknek majd csak a jövőben 
kellett volna megtörténniük, tehát még bizonytalanok voltak. 
Addig még sok minden közbejöhet! Itt azonban tényekről van 
szó, olyan cselekedetekről, amelyek a múltban mentek végbe, 
amelyeket az emberek már megtapasztaltak. Tettek és tények 
ezek, amelyek tagadhatatlanok, és amelyeket senki sem cáfol
hat meg és senki sem törölhet ki a múltból, a történelemből. Ez aztán értékítéletet is jelent.

Az ember továbbra is képes Isten nélkül beszélni és cse
lekedni. De képes arra is, hogy Isten szavára hallgasson és 
Neki engedelmeskedjék, ígéretei megvalósulásában reményked
jék. Ma is lehetséges ez a két magatartás. Azonban mindkét 
magatartásnak megvan a maga következménye is. Ezek a követ
kezmények világosan felismerhető összefüggésben, korrelatió- 
ban vannak az ember szavaival és tetteivel.

Egészen biztosra vehetjük azt, hogy Isten nem kettős-mo
nológot akar. Nem azt akarja, hogy az ember egyedül élje é- 
letét, egyedül szője terveit. Isten azt akarja, hogy közte 
és az emberek között dialógus fejlődjék ki. "Az én Uram, az 
ÚR semmit sem tesz addig, míg titkát ki nem jelenti szolgá
inak, a prófétáknak." /Ám. 3,7./ Az embernek megadja azt a 
nagy lehetőséget, hogy meghallja Isten szavát, megismerje 
Isten tervét. Ezen az úton megvalósul a kultúra, lesznek 
felfedezések, lesz haladás, és mindez Isten ajándékaként. 
Minél több ajándékot kap az ember, annál több feladatot is 
kap. Növekednie kell az engedelmességben és Isten dicséreté
ben. A Szentlélek kitöltetésének története, úgy, amint az 
megvalósult az első pünkösd napján, arra tanít bennünket, 
hogy Isten emberek által is tud szólni és cselekedni. A 
Szentlélek emberek által is tud munkálkodni. Ez a misszió, 
az egyház szolgálata. Ez az út ígéretes út.

dr. K a r a s s z o n  D e z s ő  
/ D e b r e c e n /



JERTEK HÍVEK JÉZUS ELÉ!

Ének: "Jertek, hívek. Jézus elé..." /138./
Elbeszélő: Karácsony! Csodálatos ünnep! Mindig ugyanaz és

mégis mindig más. Gyermekkori karácsonyaink fénylő 
emlékével csak gyermekeink és unokáink csillogó 
szeme vetekszik. Ezerarcú ünnep. A legpompásabb 
karácsonyfán sincs annyi gyertya és dísz, ahány 
arca van ennek az ünnepnek... Könnyes ünnep is. Amennyire örülünk azoknak, akik velünk vannak gyér 
tyagyújtáskor, annyira tud fájni szívünk a hiány
zókért. Különösen azokért, akik egy éve még közöt
tünk voltak.

Az idei karácsonyon az ünnepnek két arcát sze 
retnénk megrajzolni. így volt ez már Betlehemben 
is: József és Mária boldogan ölelték magukhoz az 
újszülöttet, de örömükhöz az otthontalanság is, a 
bezárt ajtók miatt érzett keserűség is hozzátarto
zott. Így kezdődött “Isten s Mária fia" /371,1./ 
földi sorsa: "nincs hová fejét lehajtania"/Mt. 8,20./.

Beszéljenek költemények s a népünk ajkán szü
letett népdalok, énekeskönyvünk énekei arról, hogy 
Jézus útja Betlehemtől egyenesen vezetett a Golgo
táig, hogy a kereszt árnyéka ott van már a jászol
bölcső felett is. íme így szeret a teremtő Isten: 
karácsonykor emberré lett értünk, s a Golgotán 
megváltott.

Ének: "Ó, isteni kegyelem..." /146,2./
Szállást keres a szent család 
de senki sincs, ki helyet ád 
Nincsen, aki befogadja 
őt, ki égnek s földnek Ura.
Az idő már későre jár 
a madár is fészkére száll.
Csak a szent Szűz jár hiába 
Betlehemnek városába.
Legalább ti, jó emberek, 
fogadjátok a kisdedet!
Házatokra szent áldás száll, 
ha betér az égi király.
Ne sírj tovább Szűz Mária, 
ne menjetek ma máshova, 
szállásunkat mi megosztjuk, 
a kis Jézust befogadjuk, /népdal/

583



Akit te szültél, gyötrelemre szülted.
Mert szólni fog, és nem lesz, aki értse;
Szeretni fog és száz ocsmány szitokkal 
Epét meg myrrhát nyújtanak feléje".
Az asszony felriad. Reszketve, sírva 
Keblére vonja szunnyadó fiát,
És könyörög: "óh, szörnyű a beszéded!
Én értelek! Uram, ne mondd tovább!"

Ének: “Égi csillag tiszta fénye...” /135,1-2., lehet szóló 
is/

Elbeszélő: Amikor Jézus megszületett, zöldelt a fű, nyíltak 
a virágok. Később rögzítették a születés ünnepét 
december végére, karácsony tehát a téli időszakra 
esik. A mi virágaink kimaradnak a karácsonyi öröm
ből. Mi lenne, ha egyszer, karácsony este feléb
rednének téli álmukból? Ha körülvennék Jézus já
szolbölcsőjét és köszöntenék őt?

Hóvirág: Kis hóvirág, csilingelek
Jászolbölcsőd előtt neked.
A tavaszt Te hozod, tudom,
Köszöntelek, édes Jézusom.

Ibolya: Kis ibolya, imádkozom,
és az illatomat hozom.
Szereted a kicsinyeket, 
azért örülök úgy neked.
Kicsi lettél, mint én vagyok,
Pedig Te vagy a legnagyobb.
Tied a föld, tied az ég.
Hadd legyek én is a tiéd!

Nefelejcs: Kék nefelejcs is rádnevet.
Kis Jézus, de szép a neved!
Olyan szívet vidámító:
Jézus! Jézus! Szabadító!
Tudom, te azt se feleded, 
ki elfelejti nevedet.
Segíts el nem felejteni, 
imádattal kiejteni!
Vigyázz ránk, oltalmadba rejts!
S ne felejts minket! Ne felejts!

Árvácska: Azért jöttél, hogy idelenn 
a földön árva ne legyen.
Kis Jézus köszönöm neked.
Hadd maradjak mindig veled!
Ha szereteted rám ragyog, 
árvácska többé nem vagyok.
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Százszorszép: Százszorszép az én nevem,
Nyári nappal s éjjelen 
Kicsi virágom virítson,
Téged áldjon. Jézusom!

Harangvirág: Harangvirág, mit se hozok,
de boldogan harangozok:
Kicsinyek, nagyok jöjjetek!
A jászol köré gyűljetek!
Hívogat zengő harangszó:
Megszületett a megváltó!

Margaréta: Én harangozni se tudok,
de jászlad elé borulok.
Kis Jézus egyformán szeret 
minden virágot, gyermeket.
A vadvirág is kedves neki.
Margarétát is szereti.

Napraforgó: Kis Jézus, üdvözölve légy!
Hadd fordulok mindig feléd!
Hiszen Te vagy az én napom, 
de jó, hogy fényed láthatom, 
sugaraidat nézhetem, 
hogy felragyogtál énnekem!
Bár sokan meglátnának még, 
sokan fordulnának feléd!
Boldogok lennének, tudom, 
fénylő napom, én Jézusom!

Rózsa: A rózsák is köszöntenek,
szép rózsabimbó tégedet.
Te nem lankadsz, nem hervadsz el.
Ma ég, föld rólad énekel.
Mi elhullunk, elhervadunk, 
de boldogan hálát adunk, 
égi rózsabimbó neked.
Te hozol örök életet!

Ének: "Égszemű Gyermek, kérünk hadd legyen" /545,2./ vagy 
"Egy zsenge rózsatőről..." /157,1-3./

Elbeszélő: Jézus ma is hív, hívja, várja a gyermekeket, akik 
csillogó szemmel indulnak hívására.

Ó jöjjetek mind ide kisgyermekek 
a jászolhoz, Betlehembe jöjjetek.
Lássátok, mi történt e szent éjjelen 
mily nagy örömet szerzett a jó Isten!
A pásztorok példáját kövessétek, 
a világ Megváltóját dicsérjétek!
Ó áldjátok őt buzgó énekléssel
mint ott fenn az angyalok nagy örömmel!



Elbeszélő: Lk. 2,8-10/a.1. angyal: Mennyből jövök most hozzátok, és íme, nagy jó hírt mondok 
nagy örömet hirdetek 
melyen örvend ti szívetek.
Ez mai nap egy kis gyermek 
szép Szűztől született néktek 
A gyermek szép és oly ékes, 
vigasságra kellemetes.
Ma lehozta az életet, 
mely Istennél volt készített, 
hogy ti azzal éljetek 
boldogságban örvendjetek.
Az lesz néktek a jegy róla, 
íme, fekszik a jászolban, 
s ott feltaláljátok őtet, 
kitől menny s föld teremtetett!

2. ángyai: Vígan zengjetek citerák, Jézus született
harsogjatok dob, trombiták. Isten ember lett. 
Azért is, pásztorok, örvendezzetek, 
közöttetek a kis Jézus, dicsekedhettek!
Cifra, pompás palotákat immár megvetett, 
rongyos istállót választott, melyben született. 
Udvari szolgái juhok, barmok pásztori, 
nem a tündér rossz világnak földesurai.

3. angyal: Mostan kinyílt egy szép rózsavirág
kit régente várt az egész világ 
Betlehemben kibimbózott zöld ág 
király, mennyben méltóság
De nem talált szállást a városba 
maradása lészen a pusztába, 
ökör, szamár állanak a jászlon 
csodálkozván Jézuson
Bőcsód vónék, gyengén ringatnálak, 
a hidegnek csípni nem hagynálak, 
bétakarván úgy ápolgatnálak, 
szógálnék mint uramnak.

/E három népdal közül célszerű 1-2-t szólóénekként szerepel
tetni. A 3. népdalnak egyik változata: ÉK. 551./

tnek: "Dicsőség mennyben az Istennek!" /168,1-2./
Pásztor: Pásztorok, jöjjetek, jöjjetek már,

Jászolán Betlehem gyermeke vár!
Krisztus az Úr az, Mária szülte,
Üdvözítőnek az Úristen küldte, 
örvendjetek!



Ámulva hallottuk az angyali hírt.
Menjünk el mindnyájan Betlehemig.
És amit ott látunk, hirdessük fennen:
Énekünk róla ujjongva zengjen!
Halleluja!
Földiek szíve ma égi hírt hall.
Zendül az ujjongó angyali dal:
Glória szálljon Isten nevére,
Békétlen földre szálljon a béke,
Jóakarat!

Ének: "Üdvözlégy Jézus, pásztorok Pásztora" /164,7-9./
Elbeszélő: A pásztoroknak, ezeknek az egyszerű embereknek

rövid utat kellett csak megtenniük, hogy megtalál
ják Jézust. A napkeleti bölcsek, egy távoli ország 
művelt tudósai bizonyára hetekig utaztak, míg a 
csillag nyomán Betlehembe értek.

Egy bölcs: /Kaffka Margit: Jóslatok c. verse, a szereplők
számának megfelelően osztható, s könnyen dramati
zálható is/.
ős Káldeának három szent öregje 
Ama kicsiny jászol körül megáll.
És szól az első kegyes ámulattal:
“Hozsánna néked, újszülött király!
A régi jósigék betelve nálad,
És mérhetetlen a te dicsőséged!
Fénylő arannyal, Izráelnek fénye,
Szegény, agg szolgád hadd szolgáljon néked!”
S a halvány asszony halkan kérdezi:
"Honnan való vagy, nyájas idegen?
A szavad ékes, föl nem érem ésszel,
De, - nem tudom - úgy elszorul a szívem!"
És szól az ifjabb: "Hadd köszöntlek én is.Próféták lelke, Ígéret fia!
Te vagy szava a pusztán kiáltónak.
És Téged hallván, megtér Sodorna.
A te neved elterjed Alajonban, 
mint illatozó nárduskenetek,
Szüzek követnek liliomos mezőkre 
Téged. Ah, e tömjén illik neked!"
Felel az asszony: "Ifjú bölcs, bizonnyal 
Jól ismered te mind, mi írva van,
De - kis szegénykém itt e durva gyolcsban - 
Tán álmodom. Nem értelek uram!”
A harmadiknak olyan bús az arca 
S oly hosszan nézi Mária fiát,
És szól: "Asszony! Míg az idő betelnék,
A te szíved is hét tőr járja át.
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Elbeszélő: Ezt a karácsonytváró, gyermeki örömöt, Jézust- 
kereső készséget irigylik a felnőttek is a min
denkori gyermekektől. Milyen jó, ha ők is gyer
mekhittel nekiindulnak Jézus megkeresésére, Jé
zus követésére.
/KIS, KARÁCSONYI ÉNEK - Ady Endre/
Tegnap harangoztak.
Holnap harangoznak.
Holnapután az angyalok 
Gyémánt-havat hoznak.
Szeretném az Istent
Nagyosan dicsérni
De én még kisfiú vagyok.Csak most kezdek élni.
Isten-dicséretre 
Mégis csak kiállók,
De boldogok a pásztorok 
S a három királyok.
Én is mennék, mennék.
Énekelni mennék,
Nagyok között kis Jézusért 
Minden szépet tennék. :
Új csizmám a sárban 
Százszor bepiszkolnám.
Csak az Úrnak szerelmemet 
Szépen igazolnám.
/Így dúdolgattam én 
Gyermek-hittel, bátran,1883
Csúf karácsonyában/.

Elbeszélő: Minél jobban közelítünk karácsonyhoz, annál vilá
gosabb, hogy Jézus, József és Mária fia ugyanaz a 
Jézus, aki a keresztet hordozza, rádöbbenünk arra, 
hogy a "ma született" lesz a Töviskoronás Király, 
hogy karácsony után nagypéntek is ráköszönt a világra .
/CSILLAG UTÁN - Babits Mihály/ 
ülök életunt szobámban, 
hideg teát kavarok...
Körülöttem fájás-félés ködhálója kavarog.
Kikelek tikkadt helyemből, 
kinyitom az ablakot 
s megpillantok odakint egy 
ígéretes csillagot.
0 ha most mindent itthagynék,



mennék a csillag után, 
mint rég a három királyok 
betlehemi éjszakán!
Gépkocsin vagy teveháton - 
olyan mindegy, hogy hogyan! 
Aranyat, tömjént és mirhát 
vinnék boldogan.
Mennék száz országon át, míg 
Utamat szelné a vám.
"Aranyat tilos kivinni!" - 
szólna ott a vámos rám.
"Tömjéned meg, ami csak van, 
az mind kell az itteni 
hazai hatalmak fényét 
méltón dicsőíteni."
Százszor megállítanának, - 
örülnék, ha átcsúszom: 
arany nélkül, tömjén nélkül 
érnék hozzád, Jézusom!
Jaj és mire odaérnék, 
hova a csillag vezet, 
te már függnél a kereszten 
és a lábad csupa seb, 
s ahelyett, hogy bölcsőd köré 
szórjak tömjént, aranyat, 
megmaradt szegény mirhámmal, 
keserű szagú mirhámmal 
kenném véres lábadat.

Ének: "ím jászlad mellett..." /161 ,1. és 5!/
/KARÁCSONYFA - Szép Ernő/
Az országút szélin 
Ott áll télbe nyárba 
A Krisztus keresztje 
Hóba porba sárba
Félredűlt a fája 
Hallgatott a szélre 
Vagy a részeg autó 
Billentette félre
Az ő bádog testét 
Megeszi a rozsda 
Bajuszát szakállát 
Az eső lemosta
Még a szeg se látszik 
Ami felszegezte 
A kezét, a lábát 
Arra a keresztre
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Olyan mint az árnyék 
Mint a tűnő álom 
Mégis nézve nézem 
Csudára csudálom
Te elhervadt Krisztus 
Te vagy az én pompám 
Te vagy az én drága 
Fényes karácsonyfám

Paradicsom mezeibe 
aranyszőnyeg leterítve 
azon vagyon rengő bölcső 
abba fekszik az ÚR Jézus
Jobb kezibe aranyvessző 
bal kezibe aranyalma.
Megsuhintja a vesszejét 
zúg az erdő, zeng a mező
Sose láttam szebb keresztfát 
mint Úr Jézus keresztfáját 
mert az vérrel virágozik 
Szentlélekvel gyümölcsözik 

/népdal/
Elbeszélő: menjünk el mind Betlehemig, menjünk el mind a

Golgotáig! Ismerjük fel a kis Jézusban s a vérző 
Emberfiában az értünk földre jött Isten Fiát!
/MEGTARTÓ SZÜLETETT NÉKTEK! - Z. P./
Betlehemben a jászolban 
a kis Jézus mosolyog.
- Jöjj, keressük meg őt mi is, 
miként a kedves pásztorok!
Nézd kis kezét, mint kapdos 
a pásztorok szakálla után...
- Tudod-e, hogy vas szögekkel 
verték át a Golgotán?

Nézd a szemét, ragyog, csillog, 
semmi nem árnyékolja sugarát.
- Végig kell néznie egyszer 
hűtlen tanítványai futását.

Halld a hangját, gőgicsél 
s a napkeleti bölcsekre nevet.
- Elhagyottan kérdi egykor: "Istenem, 
miért hagytál el engemet?"
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Nézd kis testét, hogy becézi, 
pólyálgatja Mária...- Pilátus udvarán katonák 
korbácsa tépi, szaggatja.

Kicsi arcán se ránc, se szeplő, 
hogy ámul rajt' József, az apa...
- Kíntól torzul fenn a kereszten, 
amikor bűneinket hordozza.

Fülébe cseng angyalok éneke, 
barmok bőgése, Mária dala.
- Fájdalmai közt csúfolják, bántják:

Szállj le a keresztről. Isten Fia!"
Születéséért Mária szenvedett, utána boldogan ölelte Fiát.
- A kereszten Jézus értünk vérezett, 
kitárt karjával minket ölel át.

A  kis Jézusban földre jött az Isten, 
emberré lett, itt járt a Messiás!
- ő lett Megváltónkká a kereszten,
hidd benne végre az élő Urat, az Isten Fiát!

Elbeszélő: A ma született Jézus ma is hívja-várja látogatóit.
Elbeszélgethetünk vele, mint ahogyan azt Hyeroni- 
mus egyházatya tette /340-420/ több mint másfél 
évezreddel ezelőtt.
/BETLEHEMI BESZÉLGETÉS - Túrmezei Erzsébet/
Kis Jézusom, gyenge tested hidegtől remeg.
Így szerzed meg drága áron üdvösségemet.
Jászlad előtt térdelek és szavam esdve kérd: 
mit adhatna hálás szívem szeretetedért?
"Semmit! Csak az angyalokkal énekeld nekem: 
Istennek a magasságban dicsőség legyen!
Magam érted még mélyebben megalázom én 
Gecsemáné kertjében s a Golgota hegyén".
Mégis, mégis, drága Gyermek, hadd adjam neked, 
hadd teszem kis jászlad elé minden kincsemet!
"Nekem adod? Hiszen ég-föld s ami kincse van, 
mind az enyém: fénylő ezüst, csillogó arany!
Mire való volna nekem kincsed, aranyod!
Add oda a szegényeknek és nekem adod!"
Kész örömmel teljesítem szent kérésedet.
Mégis, mégis mit adhatnék egyedül neked?
Mondd meg, drága égi Gyermek! Súgd meg szelíden 
Meghasad a fájdalomtól másként a szívem.
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"Hát megmondom: bűneidet nekem adhatod!
A rossz lelkiismeretet, a kárhozatot!"
De mit akarsz te ezekkel, kisded Jézusom?
"Add nekem! Én mind magamra veszem - vállalom! 
És cserébe tiszta szívet adok teneked; 
tiszta szivet, békességet, örök életet!"
Kis Jézusom, szememben most hálakönny ragyog. 
Nem kérsz tőlem semmi szépet, nemeset, nagyot, 
csak a rosszat! Fogadd hát el bűnös szívemet! 
És cserébe add a tisztát, add a tiedet!
Még az örök életre is elég lesz nekem!
Ott is téged dicsér érte hálaénekem!

Imádság: ...Jézusunk.Te a mennyből jöttél le, hogy földi utakon 
vándorolj velünk,
ezért világunk már nem az a hely többé, 
ahol a bűné és a halálé az utolsó szó. 
Megszentelted ezt a földi életet azáltal, 
hogy Magad is végigélted azt.
Betemethetetlen nyomokat hagytál Magad 
után.
Segíts ahhoz, hogy világosan lássuk 
lábnyomaidat és kövessük azokat! Ámen.
/H. Blennow, Ma így imádkozzatok, 37./

Befejező ének: "Ó áldott szent gyermek..." /159,5-6./
/Megjegyzés: ha bőven van közreműködő, az utolsó két vers 
párbeszédes formában is előadható!/

összeállította:
Zászkaliczky Pál
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A KARÁCSONYI LÁDA

Kezdőének: "Jertek, hívek. Jézus elé..." /138,1./
/A szereplők félkörben ülnek, jobbszélen a vezető, előtte a 
láda, balszélen a felolvasó/.
1. gyermek: Találjatok ki, gyerekek,

ez a láda mit rejteget!
2. gyermek: Már belekíváncsiskodtam,

és látom, mi csillog ottan.
3. gyermek: Kitalálom, mi más volna,

mint ajándék karácsonyra.
Vezető: Tudod, mindegyikünkre vár még

a legeslegnagyobb ajándék, 
nagyobb, gazdagabb mindennél, 
de az a ládába nem fér.

4. gyermek: Jézus! Isten adta nekünk.
Eljöttének örülhetünk.

Vezető: Halljuk, lássuk most, gyerekek,
amit Isten cselekedett.

5. gyermek: Lássuk? Akkor már tudom is.
Észrevettem a jászlat is 
odakint szalmával tele.
Most lesz karácsony éjjele!

Felolvasó: elolvassa Lk. 2,1-3-at
6. gyermek: /a ládához szalad/

Akkor császár is kell! Remek!
Az talán én is lehetek.

Vezető: /koronát vesz elő és a 6. gyermek fejére teszi/
1. gyermek: Büszke lehetsz koronádra,

de gyere, és állj csak hátra, 
mert az a császár nagy úr volt, 
de karácsonyról nem tudott.
/Megfogja a karját és a sor mögé vezeti/.

Ének: "Jöjj, népek Megváltója..." /131,1./
Felolvasó: Lk. 2,4-5.
Vezető: Most még Józsefet keresünk.



5 . gyermek: Jancsi legyen a Józsefünk!
/Rámutat a 2. gyermekre s az a ládához megy/

3 . gyermek: Marika jó lesz Máriának.
/A 4. gyermek is a ládához megy, a vezető botot 
ad József kezébe, kendőt borit Mária fejére villára. /

4. gyermek: Szívesen vállalom. Bárcsak 
olyan tiszta és jó lennék, 
s Isten előtt kedvet lelnék!
/A 2. és 4. gyermex. végigmennek a gyermexek előtt,

2. gyermek: Emberek, messziről jöttünk.
Olyan nagy út van mögöttünk.
Egy kis sarokban meghálnánk.

4. gyermek: Jóságtokat meghálálánk.
/A gyermekek elutasító mozdulatokat tesznek, fejüket rázzák/.

7. gyermek: Tele minden, elkéstetek.
Nem tudom, mit is tehetek.
Csak az istállóban volna 
egy kis helyem számotokra.
/A 2. és 4. gyermek megállnak a sor végén/.

Ének: "ó, szállj, közénk. Királyunk!" /131,4./
Felolvasó: Lk. 2,6-7.
8. és 9. gyermek felugrik
8. gyermek: A jászolért kimehetünk?
9. gyermek: Behozzuk, nyomban itt leszünk!

/Behozzák s a középre állítják/.
3. gyermek: De hol találunk gyermeket, 

amilyen Jézus lehetett?
1. gyermek: Olyat sehol, de várjatok, 

karácsonyfagyertyát hozok.
/Égő gyertyát erősít a jászolra/.

Ének: "A kis Jézus megszületett..." /549,1./
Felolvasó: Lk. 2,8-14.
8. 9. ás 1 0. gyermek felugrik
8. gyermek: Mi meg pásztorok lehetnénk!



9. gyermek: Nem ijeszt a nagy fényesség.
10. gyermek: Szélsebessen fut a lábunk,

Betlehemig meg se állunk.
Vezető: /botot ad a kezükbe/

Tessék a bot, kis legények.
Aztán megy-e majd az ének?

8. gyérnek: Gyengén. De talán nem szalad
ki senki énekünk alatt.

9. gyermek: Ha a kis Jézust kedveljük,
énekszóval is köszöntjük!

10. gyermek: Kezdjük! Ne tétovázzatok!
1. 3. 5. gyermek /előlépnek/
1. gyermek: Először majd az angyalok.
9. gyermek: S ti akartok azok lenni?
10. gyermek: Tudtok szépen énekelni?
3. gyermek: Angyalok ugyan nem vagyunk, 

de csendüljön énekszavunk!
Vezető: Fehér szalag a jeletek.

örömhírt énekeljetek!
Angyalok éneke: "Mennyből jövök..." /150,1 — 2./ 
Felolvasó: Lk. 2,15-16.
8. gyermek: Fussunk, ne időzzünk sokat!

A kis mécs fénye hívogat.
/A jászolhoz futnak/.

10. gyermek: Nem volt nagy út. Itt is vagyunk. 
Kis Jézusnak hálát adunk.

9. gyermek: De mi lesz, ha megkérdezi,
hoztunk-e valamit neki?
Korsó tejecskét, friss cipót, 
piros almát, csörgő diót?
Az égi Gyermek itt pihen.
Ne lásson hiányt semmiben!

8. gyermek: De ilyesmit honnét vegyünk?
Hisz látod, üres a kezünk!

9. gyermek: Kiskésem nagyon szeretem,
de most á jászolra teszem.



József hasznát veszi talán.
Majd vesz újat édesapáin.

8. gyermek: Találtam én is legalább 
néhány szem édes mazsolát 
még a zsebem mélyében itt.
Csak maszatosak egy kicsit.

2. gyermek: Tegyétek el a kincsetek!
Más örömet szerezzetek!
Szeretne Jézus valami 
Szép éneket is hallani.

8. 9. 10. gyermek: Eleibe térdeplőnk mindnyájan.
Pásztorok éneke: "Udvözlégy, ó kisded Jézus” /547,3./
/A még helyükön ülő gyermekek mind felugrálnak és belekíván csiskodnak a ládába/.
11. gyermek: Ki is ürült a láda már,

Mireánk így semmi se vár?
12. gyermek: Hisz a napkeleti bölcsek

fényes díszruhában jöttek.
13. gyermek: Aranyat és tömjént hoztak,

kincseket ajándékoztak.
14. gyermek: Gazdag bölcsek hadd lehessünk!

Fénylő csillagot kövessünk!
Felolvasó: Lukács evangéliumát

olvassuk, s róluk hírt nem ád.
Vezető: Ládánkban sincs semmi nekik.

De Betlehem gyermekeit 
várjuk még. El ne késsenek!
A jászolhoz siessenek!
Legyetek hát ma este ti 
Betlehem kis gyermekei!

Angyalok éneke: "Fel útra, ti hívek..." /163,1./
11. gyermek: Úgy örülök kis Jézusom, 

hogy vezéreltél az úton.
15. gyermek: Sötét volt kicsi szobánkban,

de fénylő csillagot láttam, 
angyaléneket hallottam, 
és gyorsan ide futottam.
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16. gyermek: Köszönöm, hogy eljöhettem, 
s itt lehetek közeledben 
kis Jézus. Édesanyámtól 
hallottam a menny Uráról.
Fenn lakik a magas égben.
Imádkoztam hozzá s féltem, 
de most már nincs mitől féljek.
Boldogan jászladhoz lépek,
és elmondom imádságom,
hisz Te vagy az én Megváltóm.

Ének: "Ki értünk szegény lett..." /163,4./
6 . gyermek: /Előjön a háttérből és a jászol mellé áll/
12. gyermek: Mit keres Augusztusz császár 

a kis Jézus jászolánál?
6 . gyermek: Hátul én sem kuksolhatok!

Inkább császár se maradok.
Inkább leszek kicsi gyermek, 
de közel, a jászol mellett!

12. gyermek: Koronásan?
6 . gyermek: Koronámat

visszaadom a ládának.
13. gyermek: Jól teszed. Gyere csak gyorsan!

Ne álljunk ma a sarokban.
A jászol mellett a helyünk.

14. gyermek: Örvendezzünk, énekeljünk!
Betlehem kicsiny királya 
az egész világot várja.

Ének: "Boldog örömnap..." /165,1./
17. gyermek: Mit adjak, kis Jézus? Fogadd

kedves tarka gyöngysoromat!
18. gyermek: Puha meleg kendőcskémet.

Hadd takargasson be téged!
12. gyermek: Ugyan minek gondolkodjam!

Nincs is gyermek a jászolban!
Nincs, igaz. De Ő most is él. 
Hatalmasabb Úr mindennél. 
Szegényen jött a világra,

Vezető:



egyszerű jászol volt az ágya.
Aztán értünk szenvedett, vérzett, 
úgy szerzett nekünk üdvösséget.

Ének: "ím, jászlad mellett térdelek..." /161,1./
17. gyermek: Kis Jézus, szived így szeret!

Értem ontottad véredet.
14. gyermek: Mi legyen hát ajándékunk?

Mit tehetünk? Mit adhatunk?
Vezető: Ne is gondolkodjatok rajta.

Nem a kincseinket óhajtja.
Nem kívánja ajándékunkat, 
bennünket vár, saját magunkat.

Ének: "Csak egyet, egyet kérhetek..." /161,6./
8. gyermek: A történetet befejeztük.

Pásztorbotunk le is tehetjük.
Vezető: Nem! Még nem értünk a végére.

Figyeljetek még egy igére!
Felolvasó: Lk. 2,17.
9. gyermek: Akkor még egyszer futni kell,

hogy az örömhírt vigyük el.
10. gyermek: Mint a szél, sietünk tova,

csak azt nem tudom még, hova.
1. gyermek: Nemcsak a pásztoroknak szól

ez a küldetés, tudjuk jól.
7. gyermek: Vigyük mi mind a drága hírt:

Jézus eljött! Megszabadít!
Mind: Jézus eljött! Jézus szeret!
10. gyermek: Hát élnek még itt emberek,

akik e Gyermekről nem tudnak?
8. gyermek: Azokhoz is induljunk útnak,

akik tudják, de feledik, 
kit adott az Isten nekik!

9. gyermek: Vannak követei Istennek,
kik messze pogány földre mennek, 
tengerentúli szigetekre.
Ma velük mennék, ha lehetne!



Ének: "Messze földön, minden népek..." /540,1./
4. gyermek: Énekeinket befejeztük.

s most a ládába visszatesszük 
a botot, a koronát és kendőt. 
Bibliát... várunk egy esztendőt.

2. gyermek: A sok ragyogó kinccsel tele
ládának zárul a fedele. 
Karácsonyig pihennek benne.

15. gyermek: Bárcsak mindig karácsony lennel 
Felolvasó: Mit mondtál? A szent Bibliát?

Ó, azt nem tesszük a lezárt 
ládába. Az velünk marad. 
Velünk az egész év alatt.

4. gyermek: És Jézus is velünk marad.
Velünk az egész év alatt.

Ujjongjatok, örüljetek!
A jászlat, ládát eltehetjük, 
de Jézust magunkkal vihetjük.
S hogyha karácsony fénye földi 
utunk, sötét szívünk betölti: 
ebben a fényben járhatunk, 
s karácsony lesz minden napunk!

Mind: /körülveszik a jászlat és kezet fognak/ 
Ének: "Hadd zengjen énekszó...” /151,1./

Vezető: ö velünk marad, gyerekek!
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Scholz László.

JÉZUS ISMERETLEN MONDÁSAIBÓL

Bevezető.
" 1897-ben két angol tudós: Grefell és Hunt középegyiptomi
ásatások során az ősi Oxyrhyncnus helyén, híres felfedezést 
tettek. Egy 15 x 9 cm nagyságú papiruszt találtak, ami mind 
két oldalán tele volt írva. Az egyik oldala számozva volt, 
tehát egy papirusz-könyvből fennmaradt lap. Megállapították, 
hogy az írás kb. Krisztus után 200-ból való lehet. Hét mon
dást tartalmaz, amelyből 6 kibetűzhető. Valamennyi mondás 
így kezdődik: "Így szól Jézus." A papirusz-könyvecske jézusi 
szavak gyűjteménye lehetett, mintegy szemelvények, kivonatok 
egy ismeretlen evangéliumból. Ezt a leletet nevezték el 
Oxythynchus papirusznak. Utána számos leletre akadtak. Ren
geteg papirusz került napvilágra.

Hadd jegyezzem meg, hogy ezek leginkább Egyiptom száraz 
homokjában maradtak meg, másutt az időjárás tönkretette az 
évszázadok során. Persze, ez a rengeteg papirusz, amit kiás
tak, mindenféle tárgyat felölelt: az egyszerű hétköznapi é- 
iet ügyeit, szerződéseket, házasságkötéseket, stb. Ma már 17 kötetet tesznek ki.

Hadd térjek ki itt a bevezető előadás keretében külön a 
papiruszok kérdésére. Hiszen erről keveset tudnak sokan. Er
re írtak a régiek. írtak természetesen kőre, agyagra, ércí- 
róvesszővel vésték a betűket. De nagyobb irodalmi műveket pa
piruszra írtak. Már Kr. e. 3000 évvel használták a papiruszt. 
A papirusz-nád Egyiptomban és részben Palesztinában is fel
lelhető. Ennek a növénynek a rostjaiból vékony csíkokat vág
tak, ezeket összeragasztották, összenyomták, lesimították. 
Ezekből a csíkokból készültek az úgynevezett charták, magya
rul is így nevezi a Biblia: hártyák. Nos, az Újszövetség 
kisebb levelei, mint pl. 2 Jn. levele, egy ilyen hártyára 
ráfért. Ha azután ezeket a hártyákat megint összeragasztot
ták, akkor egy tekercs lett belőle. Ezt nevezték papirusz
tekercsnek. Egy kis boton balról jobbra forgatták, s mindig 
egy rész került elő belőle és azt olvasták ilyen kolumnák- 
ban. Később, a Kr. utáni II. században már könyveket is ké
szítettek és attól kezdve mind a két oldalát tele írhatták, 
mert addig a tekercseknél csak az egyik oldalát írhatták te
le. A papiruszra irónáddal és tintával írtak. A nádat finom 
késsel hegyezték. A tinta koromból készült fekete anyag volt, 
festékanyag, amit azonban minden alkalommal vízzel kellett 
hígítani. A hivatásos író-ember /ilyenekre szükség volt, mert 
általában nem tudtak írni-olvasni az emberek/, rendesen az 
oven függő tarsolyban hordozta az íróeszközeit. A Kr. u. 10. 
századig használták a papiruszt, csak azután szorította ki 
a papiruszt a tartósabb pergamen. A papirusz növényi rostok
ból készült, a pergament pedig kutyának, juhnak cserzetlen 
bőréből készítették. A pergamen szó Pergamus városáról kapta 
a nevét, mert ott találták fel. Mégcsak annyit, hogy a Kr. e.



11. századtól kezdve Egyiptomból sok papirusz anyagot szál- .-| 
lítottak egy föníciai városba: Gebalba. Könnyen el tudjuk 
képzelni, mert a mostani Beiruttól északra fekszik. Ezt a 
Gebált görögül így nevezték: Byblos. Innen ered a könyv ne
ve: bibiion = könyv. Ennek a töbesszáma: biblia = könyvek.

Most visszatérek az ásatásokra. A múlt század végétől 
kezdték rendszeresen kutatni a Nílus menti romokat. Rájöttek 
aztán arra is, hogy a Ptolemeusok korában "régi" papiruszok
kal fedték a múmiákat. Természetesen ezek is tele voltak ír
va valamikor. A tudósok, amikor erre rájöttek, kezdték le
fejteni a múmiákról ezeket a papiruszokat. Temérdek került 
elő különböző nyelven: görög, kopt, arab, araméi nyelvű írá
sok. Többek közt bibliai iratokat, bibliai iratoknak töredé
két találták. A legtöbbet Berlinben és Bécsben őriznek a mai 
napig. Berlinben mintegy 26 000-t, Bécsben 32 000 ilyen pa
piruszt. Láthatjuk, hogy milyen gazdagság került elő, pedig 
csak 100 éve folyik ez a kutatás rendszeresen.

Az Oxyrhynchus Papirus, mely 1897-ben került elő, azért 
volt olyan nagy jelentőségű, mert ismeretlen jézusi mondáso
kat hozott napvilágra. 6 mondás kibetűzhető a hétből. Az el- 
ső mondásnak csak a vége van meg. így hangzik: "akkor gon
dolhatsz arra, hogy a gerendát kivesd a te atyádfiának a 
szeméből," vagyis azonos Lk. 6 ,48-cal, amit jól ismerünk a 
szálka és gerenda jézusi hasonlatból. Ennek a vége került a 
lap elejére. A 2. 3. és 4. mondás teljesen új, olyan mondá
sok, amelyeket a mi evangéliumaink nem tartalmaznak. Viszont 
az 5. és 6 . mondás megint egyezik az evangéliummal. Az 5. 
így szól: "így szól Jézus: Egy próféta sem kedves az ő hazá
jában, egy orvos sem gyógyít az ős ismeretségében." Ez Lk.
4,24-nek kibővített formája. A mi Bibliánkban csak annyi 
van, hogy egy próféta sem kedves az ő hazájában. Ennek a ki- í 
bővítése az, hogy egy orvos az ismeretségében, vagyis a köz
vetlen rokonságéban nem szívesen gyógyít. A 6 . mondás pedig 
Mt. 5,14/b. versét egészíti ki: "így szól Jézus: Azt a vá
rost, amely egy magas hegy ormán fekszik és meg van erősít
ve, sem ledönteni nem lehet, sem elrejteni." Milyen érdekes, 
hogy az 1. és az 5. 6.közé, a jól ismert evangéliumi mondások 
közé van ékelve az a három, amit eddig nem ismertünk. A há
rom közül most egyet felolvasok. Ez a 3. mondás. "így szól 
Jézus: Felléptem a világban, testben megjelentem nekik, és 
mindenkit ittasan - részegen - találtam; de senkit sem ta
láltam közöttük, aki szomjas lett volna. Mégis az én lelkem 
fáradozik az emberek fiaiért, mert vakok ők a szívükben és 
nem látnak." Nyilvánvaló, hogy itt nem szószerinti részeg
ségről van szó, hanem arról, hogy nem kedvelik Jézust, aki 
szól. Majd részletesen fogjuk ezt még magyarázni.

De folytatom még az ásatások történetét. 1S03-ban ugyan
csak Oxyrhynchus romjai között két újabb papiruszt találtak 
jézusi mondásokkal. Az egyik nagyon sérült, és csak másodla
gos értékű. Az úgynevezett Héberek evangéliumábólt töredék.
A Héber Evangélium az egyiptomi zsidóknak volt az evangéli
uma. Nagyon nagy kár, hogy elveszett. Nincs meg. Persze a
II. század elején Egyiptomban már erősek voltak a gnosztikus 
hatások és ez valahogy meglátszik a papiruszokon is, de
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azért van értékük.
Ennél sokkal fontosabb az, amit 1905 decemberében talál

tak meg; ez Oxyrhynchus Papirus 840 néven ismert. Ebből lát
juk, hogy már százakra növekedett a megtalált papiruszoknak 
a száma. Ez is megsérült, sárga, férgektől átlyukasztott lap. 
A nagysága pedig 8 , 8 x 7,4 cm. Egy pergamen-könyvből való 
lap. 45 sor görög betűs írás a két oldalán. Jól olvasható, 
noha igen kis formátumú. Egy kis liliputi könyv lehetett. 
Képzeljük csak el, hogy 8 x 7  cm-es könyv egy lapja. Hát mi 
végre készítettek ilyen apró könyveket? Chrisostomus egyház
atya /347-407-ig élt, magyarul 'Aranyszájú Szent Jánosnak 
szokták nevezni/ - egyik prédikációjában olvassuk, hogy az 
asszonyok kisgyermekük nyakába amulett helyett kis evangé
liumkönyvecskéket fűznek. Krisztus után 400 körül Egyiptom 
egyik városkájában, Oxyrhynchusban vagyunk, s egy keresztyén nő a piacon vásárol egy pergamen-könyvecskét, gyermeke nya
kába fűzi, hogy ezzel védje meg a gonosz szellemektől. Így 
csúszott be a babona és terjedt el a keresztyénségben. Aztán 
eltelik több, mint másfélezer év és kiásnak ebből a köny
vecskéből egy lapot és éppen ezen a lapon egy megragadó jé- 
zusi történetet találunk lejegyezve, mely az evangélium tör
ténetei közül hiányzik. Arról szól a történet, hogy Jézus a 
jeruzsálemi templomban miként ütközik össze egy zsidó pappal, 
templomfelügyelővel, s miként oktatja őt arra, hogy nem a 
külső tisztaság fontos, hanem a belső tisztaság. Megkérdezi 
tőle: tiszta vagy te, igazán tiszta? Mert szertartásra meg
mosakodtál? Ezt a történetet magyarázni fogjuk a későbbiek
ben. Igaz, hogy előadásunk címe: "Jézus ismeretlen mondása
iból." A legtöbb valóban Jézusnak egy-egy mondása lesz. De 
lesz egy-két rövid történet is.

Természetesen tudnunk kell, hogy már az Oxyrhynchus Pa
piruszok előtt is foglalkoztak a tudósok a másutt fellelt 
jézusi mondásokkal. Hiszen ezek szerte voltak szórva. De 
mindig roppant nehéz volt ennek az anyagnak a kritikai fel
dolgozása. Tehát annak a megállapítása, hogy valóban hitele
sen származhatnak-e Jézus szájából. Ez annál inkább fontos 
munka volt, mert később szándékosan is találtak ki mondáso
kat, hamisan Jézus szájába adták, vagy átformálták, vagy 
csak hozzáfűztek, kiegészítették, kibővítették, sőt tudunk 
arról is, hogy egyházatyáknál emlékezeti tévedés fordult elő 
és Jézusnak tulajdonítottak olyan mondást, ami nem tőle való. 
Mindezt komoly tudományos feladatként fogták fel sokan és a 
mai napig valamelyest tisztázódtak is ezek a kérdések. Külö
nösen ki kell emelnünk Jeremiás professzort, aki Berlinben 
és másutt is volt professzor a mi századunkban. Neki van egy 
könyve, amire én is erősen támaszkodom, ő ebből a sokból 21 
mondást, történetet választott ki, dolgozott fel kritikailag. 
Ezekről írja, hogy ezek éppen úgy igényt tarthatnak a teljes 
hitelességre, mint a négy evangéliumban ránkmaradt történetek és mondások.

Ezek után nézzük meg, hogy melyek is azok a források, 
amelyekből meríthetünk, amikor ezeket az ismeretlen jézusi 
mondásokat és történeteket keressük. Ezt az egész tudományá
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gat Agrafa tudománynak nevezik. Maga a szó annyit jelent, 
hogy fel nem jegyzettek. Ez persze nem azt jelenti, hogy 
egyáltalában nincsenek feljegyezve, hanem azt, hogy nem ta
lálhatók a négy kanonikus evangéliumban.

Talán meglepetés a számunkra az, hogy az első forrás ma
ga az Újszövetség. Csel. 20,35. versében ez áll: Az Úr Jézus 
szavairól szólok, mert ő mondta, hogy "nagyobb boldogság ad
ni, mint kapni". A Csel. könyvében találunk tehát egy olyan 
mondást, amely nincs az evangéliumokban. De hivatkozás tör
ténik arra, hogy ezt az Úr mondta, azaz Jézus szájából való 
mondás. Ez is tehát egy "agrafa".

Ehhez hasonlít az 1 Thess. 4,15-16.: "Mert amint fel
hangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harso
nája, maga az Úr fog alászállni a mennyből és először feltá
madnak a Krisztusban elhunytak, aztán mi..." De mivel kezdi 
Pál ezt az idézetet: "Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nek
tek..." Jézusra hivatkozik, nyilván a szájhagyományból vette 
Hasonló hangú kijelentéseket olvasnatunk ugyan az evangéliu
mokban, de azt, hogy "nem fogjuk megelőzni az elhunytakat", 
ezt sehol sem találjuk az evangéliumokban. Egyedül itt ta
lálható. Ez is bizonyítja, hogy valóban lehettek olyan jézu- 
si mondások, melyek nem kerültek bele az evangéliumokba.

A másik forrás a réti újszövetségi kéziratoké. A kézira
toknak a tudományos munkában elfogadott nevük van. Jelölik 
őket betűkkel vagy kisbetűkkel. Ezeket a kódexeket különböző 
korban vagy a lelőhelyükről nevezték el, vagy arról, akinek 
a tulajdona volt. Veszek egy példát az ún. D-kódexből. A gö
rög Újszövetségben Lk. ev. 6 . fejezetének 5. verse alatt a 
jegyzetben ott van egy kis történet, amely hiányzik a koráb
bi kéziratokból. A mi bibliafordításunkban sincsen benne. A 
görög kiadás megjegyzi, hogy van egy kézirat, ami későbbi 
ugyan a legrégebbinél, de ez közli a történetet. Lk. ev. 6 . 
részében a szombat kérdése kerül elő, s erre azt olvassuk 
itt a jegyzetben, "azon a napon látott Jézus egy dolgozó em
bert és így szólt hozzá: Ember, ha tudod, hogy mit cselek
szel boldog vagy, ha nem tudod, akkor átkozott és a törvény
nek a megrontója." Talán nem veszik zokon, ha itt ejtek egy
két szót a kéziratokról. Tudvalévő, hogy egyetlen kézirat 
sem maradt ránk, ami eredeti kézirata valamelyik bibliai 
könyvnek. De rengeteg másolat maradt a következő időkből re
ánk. És összehasonlítva, mondjuk a görög-latin klasszikusok
kal, hallatlanul gazdag anyag áll rendelkezésünkre. Érdekes, 
ha egy görög vagy latin író munkája egyetlen másolatban ma
radt fent, akkor senki sem kételkedik benne. A Bibliában vi
szont számosan kételkednek. Az igazság az, hogy a tartalma 
miatt kételkednek benne, s nem azért, mert kevés írásos em
lék maradt fent.

Az Újszövetség legrégibb írásai Pál apostol írásai. 200 
körül másolták azokat, amiknek fordítása a mi Bibliánkban is 
ott van. A legrégibb Jn. 18., egy töredéke, a II. század el
ső negyedéből való. Azután a III. századtól kezdve mintegy 
50 papirusz töredékünk van. A pergamenre csak később írtak, 
amikor meggazdagodott az egyház, mert az bizony drága dolog



volt. Körülbelül 200 olyan kódex van, amiket majuskulusnak 
neveznek, tehát nagybetűvel írottak ezek a kódexek. Ilyen a 
Vatikánban tartott kódex, a Sinai kolostorban talált kódex, 
vagy a fentebb említett D kódex is. Körülbelül 2400 olyan 
kézirat van a tudomány birtokában, amelyeket minuskulusnak, 
kisbetűvel írottnak neveznek. Ezek a későbbi századokból va
lók. Tudnunk kell, hogy nagy nagy gonddal történtek ezek a 
másolások századról századra. Csak az adatok kedvéért: az 
egész Újszövetséget 53 ilyen könyvben találjuk meg. 119 olyan 
kézirat van, amiben a Jelenések könyvét nem számítva, a töb
bi újszövetségi könyvet megtalálhatjuk. Magáról az evangéli
umokról 1300 kéziratunk van. Ezekből láthatjuk, hogy ezek 
komoly források és óriási tudományos apparátus foglalkozik velük.

A harmadik forrás a keresztyén írók művei. Justinus már- 
tir, Tertullianus, Alexandriai Kelemen, Origenes, Eusebius, 
Hieronymus a régebbiek. Ezeknek a műveiben vannak hivatkozá
sok Jézusnak olyan mondásaira, amelyek a négy evengéliumból hiányoznak.

A 4. forrás a papirusoknak az óriási tömege, amiről már 
eddig is szóltam.

Meg kell jegyeznünk azt is, hogy a hitelesnek bizonyult 
mondások majdnem mind írásbeli forrásból erednek. Tehát an
nál megbízhatóbbak. Rendszerint valamelyik elveszett evanqé- 
1iumból valók. Most azt kérdezi az egyszerű hívő ember, hogy 
hogyan veszhettek el evangéliumok. Roppant egyszerűen. Soká
ig csak szájhagyományban éltek Jézus mondásai. És amikor az 
apostoli kor kihunyt, akkor kezdték fontosnak találni az 
írásbeli rögzítést is. Az első evangélium Márk evangéliuma 
volt. Volt valószínűleg egy ős-Márk is, ami kevesebbet tar
talmazott, mint a mai Mk. Mindenesetre Mk. evangéliuma a 
legrégibb írásban meglévő evangélium. Aztán sorban keletkez
tek ezek az evangéliumok. Úgyhogy hamisítások is kerültek 
közébük. Ezért a II. század közepén az egyház kénytelen volt 
kánont készíteni. Kánon = zsinórmérték. Tehát, mi hiteles és 
mi nem. A kanonikus könyvek itt vannak az újszövetségi for
dításunkban. Ami kívül maradt, azt úgy nevezik: Apokrifusok. 
Ez a sző lefordítva azt jelenti: elrejtettek. Ez nem azt je
lenti, hogy el voltak valahová dugva, hanem, hogy a nyilvá
nos egyházi használatban nem használták őket. És sajnos ki 
is irtották őket, ami most nagy kár a tudománynak, mert így 
sok jó is kihullott a rosszal és a hamissal. Tehát úgy kell 
elképzelni Jézus ismeretlen mondásainak a keletkezését, hogy 
némelyek, amikor írásba foglalásra került a sor, kimaradtak 
az írásbafoglalásból, de ilyen kevés van. A többségük olyan 
evangéliumba került, olyan apokrif evangéliumokba, amelyek 
nem kerültek be a.kánonba, s amit később irtottak. S ezért sok értékes darab elveszett vele.

Ha majd a végére jutottunk a sorozatnak, akkor azt fog
juk látni, hogy lényegesen újat nem mondanak ezek a mondások 
és történetek, ahhoz képest, ami a 4 evangéliumban megtalál
ható. Dehát ez egy óriási jelentőségű dolog! Azt jelenti, 
hogy nagyon értékes az evangéliumunk, mert abban benne van
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minden, ami fontos, lényeges. A Biblián kívüli mondások ér
dekesek, felkeltik az emberek kíváncsiságát is, de csak ki
egészítik a tudásunkat. Tehát minden fontosat összegyűjtöt
tek a kanonikus evangéliumokban. Aki meg akarja ismerni Jé
zust, az megismerheti azokból. Mégis van valami, ami indít 
bennünket ezeket az ismeretlen jézusi mondásokat megismerni, 
tudniillik közelebb visznek Jézushoz, bele tudunk helyezked
ni az első hallgatók világába, akik először hallottak vala
mit Jézustól vagy Jézusról. Nem mondom, hogy mi minden jézu
si mondást ismerünk az evangéliumból, mégiscsak 
ismerjük gyermekkorunktól fogva az Újszövetséget, és ha majd 
egy egészen ismeretlen jézusi mondás kerül elő, akkor talán 
más füllel hallgatjuk azt, egészen más lélekkel, más lesz a 
visszhangja a mi szívünkben. Ennek van talán valamelyes je
lentősége. Ezért fordulunk érdeklődéssel ezekhez a mondások
hoz. Ha a végére érünk, akkor majd el is mondhatjuk, hogy 
boldogan meg is elégedhetünk a négy evangéliumunkkal, mert 
abban minden benne van. Sőt, talán azt kell még mondanom, 
hogy a mi négy evangéliumunkban talán jobban benne van Jézus 
örömhíre. Ezek a mondások sokkal inkább Jézus követésének a 
komolyságát hangsúlyozzák. Hogy miért azt, nem is tudom meg
mondani. Talán az örömhírt mind bevették a kanonikus evangé
liumokba, hisz Jézus örömhírt hozott. Így egy kis hangsúly
beli eltolódást találunk. De azért a 4 evangéliumban is Jé
zus komoly módon állította tanítványai elé az ő követését. 
Tehát ez a kép sem hamis.
I. A tűzhöz közel.

Ennyit mondtam el általában, de hogy ne menjünk el, hogy 
valamit is ne vigyünk magunkkal, Jézus mondásaiból kiválasz
tottam egy rövidet. Ezt Origenes őrizte meg a számunkra. 
Origenes 184-254-ig élt, latin nyelvű a mondás és így hang
zik: "Aki közel van hozzám, a tűzhöz van közel. Aki messze 
van tőlem, messze van az országtól." Fennmaradt egy másik 
variánsa is ennek egy arméniai kéziratban: "Aki közel van 
hozzám, a tűzhöz van közel, aki messze van tőlem, az élettől 
is messze van." Ez már magyarázza, hogy mit jelent az or
szág, a mennyek országát. Hitelesnek látszik ez a mondás, 
mert Mt. 12,34. szerint Jézus maga mondja egy írástudónak, 
hogy "nem messze vagy az országtól, Istennek országától."
A tűzről pedig nem is egyszer beszél Jézus, Mk. 9,49.: "Min
denki tűzzel sózatik meg". Ez egy nagyon nehezen magyarázha
tó ige. A nehézségekre, a megpróbáltatásokra utal. Lk. 12.: 
"Azért jöttem, hogy tüzet bocsássák a világra." Arról van 
itt szó, hogy Jézus lecsillapítja azoknak a lelkesedését, 
akik meggondolatlanul akarják őt követni. Egy embernek azt 
mondja Jézus Mt. 8. szerint, hogy a rókáknak van barlangjuk, 
a madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hová lehajta
nia a fejét; tehát gondold meg, könnyelműen ne lépj az én 
nyomomba! Általában mi a hívogató Jézust szoktuk meg, de az 
elrettentőt is látnunk kell; van valami veszedelmes dolog is 
abban, amikor Jézus követésére szánjuk rá magunkat. Nem ár
tatlan játék a keresztyénség, hanem a tűzhöz vagyunk közel. 
Még tudnunk kell, hogy a tűz képében a végső idők szenvedé
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seinek képét látták a régiek. Jézus is ezért beszél így. 
Előjel tehát ez a napra, amikor az ítélet bekövetkezik, hogy 
ne érje meglepetésként a tanítványokat, Jézus előre figyel
mezteti őket, hogy vegyék fel a keresztet és hordozzanak el 
mindent az ő követésében. Józanul lássák azt, hogy mit je
lent a követés. Nem tudom, hogy nem éppen a mi nemzedékünk 
érti-e meg jobban ezt a jézusi mondást, mint talán korábbi 
boldogabb korok! Milyen komoly dolog az, keresztyénné lenni 
ebben a világban. Mennyire megégetheti magát, ha komolyan 
veszi hitét és életét. Dehát mit várunk, ez itt a kérdés. 
Csupa boldogságot, szerencsét, könnyű életet? Nem - mondja 
jézus aki hozzám közel van, az közel van a tűzhöz. Lehet, 
hogy valakinek sikerült ezt elkerülni, kikerülni a nehézsé
geket, elmenekülni előle, de akkor azt mondja Jézus, messze 
esik tőlem is. Messze őtőle! Ijesztő gondolat. De ez az, ami 
ismét hozzá visszatérít. Hiszen Jézus ezzel a mondásával vé
gül is nem elrettenteni akart magától, hanem közelebb vonni. 
Aki rászánja magát a szökésre, hogy megmeneküljön, mert a 
tűzhöz van közel, annak azt is tudnia kell, hogy eljátszotta 
az üdvösségét: az messze van az országtól, messze az élet
től, messze az örökélettől. Ezért ez a mondás minden komoly
sága ellenére is biztató: csak előre emberek, mert az a tűz, 
amiről itt beszélek, az végül is csak átmenet. Nem tart 
örökké, hanem a dicsőségbe visz. Tehát úgy is mondhatnám: 
Megéri, hogy a próbát megálljuk.



II.
Te tiszta vagy?

Olvassunk el néhány verset Márk evangéliumából és vessük 
össze azzal az ismeretlen történettel, amelyet utána hallunk. Márk 7,1-23.

A bevezető előadásban említettem, hogy találtak a régi 
Oxyrhinchus helyén többek között egy pergamen-lapocskát, ami 
valószínűleg egy amulettként használt evangéliumos könyvecskéből maradt meg. Mind a két oldalán tele volt írva, jól ol
vasható a görög szöveg. Található rajta egy jézusi történet. 
Múltkor csak egy jézusi mondást idéztünk, most egy történet 
következik. Így szól a történet:

"És ő magával vitte őket a Hagneutérionba, és a templom 
területén járkált. És egy farizeusi főpap, névszerint Lévi, 
összetalálkozott velük és így szólt az üdvözítőhöz: Hogyan 
merészeled átlépni ezt a megtisztulási területet /Hagneuté- 
rion/ és ezeket a szent edényeket megtekinteni anélkül, hogy 
megfürödtél volna, és anélkül, hogy tanítványaid akár csak a 
lábukat megmosták volna? Sőt beszennyezted a templomterüle
tet, ezt a szent helyet, holott senkinek sem szabad átlépnie 
és senki sem merészelheti ezeket a szent edényeket megtekin
teni, csak aki előbb megfürdött, illetve ruhát váltott. Az 
üdvözítő azonnal megállt tanítványaival és így felelt: Teve
led hogyan áll a dolog? Hiszen te is itt vagy a templomban.
Te tiszta vagy? Amaz így szólt: Én tiszta vagyok, mert én 
megfürödtem a Dávid tavában és az egyik lépcsőn le, a mási
kon fölmentem, fehér és tiszta ruhát öltöttem és csak azután 
jöttem ide és tekintettem meg ezeket a szent edényeket. Ek
kor az Üdvözítő így szólt hozzá: Jaj nektek, vakok, akik 
nem láttok! Te megfürödtél kiöntött vízben, amelyben kutyák 
és disznók éjjel-nappal hevernek, és a külső bőrt megáztat
tad, s ledörzsölted, amit a parázna nők és fuvolás nők is 
megkennek, megfürösztenek, ledörzsölnek és kifestenek, hogy 
a férfiak kívánságát fölgerjesszék, de belülről csupa skor
pióval és mindenfajta gonoszsággal vannak telve. Én azonban 
és az én tanítványaim, akikről azt mondod, hogy nem füröd
tünk meg, mi megfürödtünk az élő tiszta vízben, amely az 
Atyától a mennyből jő alá. De jaj azoknak..." Itt megszakad 
a szöveg, nincs tovább a papiroson. Nem sok hiányozhatott 
nyilván a történetből.

Megragadó történet! Tökéletesen megfelel a Márk evangé
liumában olvasottaknak mind helyzet, mind tartalom tekinte
tében. Mégis, mielőtt az egészet szemügyre vennénk és magya
ráznánk, néhány részletet kell megvilágítani. Először is 
tudnunk kell azt, hogy Lévi nevű főpapról nem tudunk Jézus
nak az idejéből. Viszont ez a görög szó: arhiereus - főpap, 
jelenthet mást is: elöljárót, papot, akinek különös rendel
tetése volt, vezető papot. Ilyen lehetett az, aki a templom
ban a kincstárnok volt és a templomi kincsek felett őrködött. 
Vagy egyáltalán felügyeletet gyakorolt ott, a zsidóknak a 
pitvarában, amit hagneutérionnak fordítanak görögre. Szent 
terület volt, ahová csak izraeliták léphettek be, de ők is



csak bizonyos szertartások után. Tudjuk, hogy voltak kabinok 
a pitvarok körül, és azokban többek között ott voltak a 
szent edények. Ezekre valakinek vigyázni és ügyelni kellett, 
illetve az egész kultuszra valakinek felügyelnie kellett. 
Legjobb talán "felügyeld pap"-pal fordítani ezt a szót. Edé
nyek is voltak ezekben a kamrákban. Fel van jegyezve, hogy 
93 arany és ezüst edényt őriztek, amiket a napi áldozatok 
bemutatásakor használtak. Ennyire volt szükség. De voltak 
pótdarabok is arra az esetre, ha valaminek hiánya volt. To
vábbá a hívek edényeket is adományoztak a templomnak. Ugye, 
hogy összecseng ezzel, hogy poharakat, rézedényeket stb. is 
megmostak a zsidók. Ha pedig egy ilyen adakozó jött, laikus, 
aki nem volt a papi rend tagja, akkor maga hozta az adomá
nyát és beléphetett erre a helyre. Így hát Jézust is a ta
nítványaival, akiket zarándokoknak tekintettek, beengedték 
erre a helyre.

Mármost mi volt a ceremónia, mely szükséges volt ahhoz, 
hogy valaki az izraelitáknak a pitvarába belépjen? Tudjuk, 
hogy volt egy nagyobb pitvar, ahová a pogányok is beléphet
tek, de ebbe már nem. ők voltak a pogányokhoz képest a tisz
ták. De a tisztáknak is egy bizonyos szertartáson kellett 
átmenni, hogy oda beléphessenek. A zarándokoknak ez a meg
tisztulása 10 napig tartott. Ezt így mondja az írás: feljöt
tek Jeruzsálembe és "megszentelték magukat". 7 napig tartott. 
A szertartások között fürdő is volt,:.meg kellett a tisztulá
sifürdőben fürödni. Aki az izraeliták pitvarába lépett, an
nak még külön meg kellett fürödni. Ezt kívánták a laikusok
tól, ha pedig valaki még pap is volt, ruhát is kellett cse
rélnie. Mindez nagyon egyezik a felolvasott történettel.

Magyarázatra szorul még a szövegből az az erős szó, ami
vel Jézus ebeknek és disznóknak titulálja őket. Valóban em
berekről van szó, akiket így nevez: ebek és disznók. Ezzel 
azt akarja mondani, hogy ezeknek éppen úgy nem használ a 
fürdő, mint ahogy eb márad az eb és disznó marad a disznó 
akkor is, mikor megfürdik. Különben Márk evangéliumában is 
nagyon drasztikus szavakra nyitja száját Jézus. Tehát nem 
elképzelhetetlen, hogy ilyen keményen szólt.

A másik hasonlata, a parázna nőkről, pedig azt akarja 
mondani, hogy valaki külsőleg tiszta vagy szép lehet, de be
lülről romlott. Ezek tehát nagyon erőteljes hasonlatok.

Talán még azt kell megemlíteni, hogy furcsa, hogy Jézus 
magáról és tanítványairól mondja, hogy megtisztultunk, tisz
ták vagyunk. Neki nincs szüksége erre. A hangsúly a mondat
ban nem ezen van, hanem azon az ellentéten, ami a közönsé
ges, a kiöntött víz, a földi víz és az élő víz, a mennyei 
víz között van, ami Isten világát akarja jelenteni, Ő Isten
nek ebben a tökéletes világában él és oda vonja bele tanít
ványait is.

Még annyit, hogy a tudósok kikutatták a rabbinisztikus 
irodalomban a következőt: Egy Simon nevű pap megvallja
Rabbi Eliézernek - ez egy nagyon híresés neves tanítómester 
volt, - hogy a templomba lépett kéz- és lábmosás nélkül. Ek
kor Rabbi Eliézer megfeddi Simon papot és azt mondja: "Még



egy főpapot is agyon kellett volna verni ezért. Csak vélet
len, hogy nem kapott rajta a felügyelő." Ez nagyon egyezik 
ezzel a történettel helyrajzilag és kortörténetileg.

Mit találunk ebben a történetben? Jézus összeütközésbe 
kerül a farizeusi kegyességnek egy képviselőjével. Tartoz
tak papok is a farizeusok csoportjába. Ez egy nagy vallásos 
mozgalom volt. Szószerint a farizeus azt jelenti: az elkü
lönültek, akik nem tartottak a tömeggel, különb vallásossá
got éltek. Papok is tartoztak hozzájuk, de nagyobb részt lai
kusokból álltak. Ez öntudatosan támad Jézusra ezen a szent 

helyen. Jézus felveszi a harcot, és viszonttámadással felel, 
leplezi a farizeusi kegyesség képmutatását, mint ahogyan azt 
az evangéliumainkban is számtalan helyen találjuk. Ez a fel
ügyelő pap felháborodik, amikor látja, hogy Jézus és a ta
nítványok bejönnek erre a szent helyre és viselkedésükkel 
megszegik a törvényt, a ceremóniát. Igen ám, de tudnunk kell 
azt is, hogy ez csak rabbinisztikus előírás volt. Tehát a 
farizeusok, a tanító rabbik hozták be ezt az emberi hagyo
mányt, hogy így meg így kell ott viselkedni. A Tórában nem 
találjuk, Mózes 5 könyvében, ahol le vannak írva Isten pa
rancsolatai és a szertartások, ott nincsen bent. Tehát ké
sőbb keletkezett hagyomány. Márk evangéliuma szövegében ezt 
Jézus kifogásolja. Tehát vitatható lett volna ez az egész 
elvileg is, teológiailag is. De nem ezt teszi Jézus, nem 
megy bele elvi fejtegetésekbe, hanem személyesen nekiszöqezi 
a támadónak a kérdést: Veled hogyan áll a dolog? Te tiszta 
vagy? Nagyon érdekes, ahogy Jézus személy szerint intézi 
hozzá a kérdést. Nem érti meg igazán a megtámadott. Nagyon 
öntudatosan bizonygatja, hogy ő tiszta, mert a szertartást 
elvégezte. Elmondja, hogy ő megfürdött, ruhát váltott, sőt 
nagy óvatossággal, hogy semmit ne vétsen, azon a lépcsőn 
ment le, ahol a bűnösök szerinti lejárat volt, és a tiszták
nak fenntartott lépcsőn ment fel, ahol már semmiféle szeny- 
nyeződés nem érheti. Még erre is ügyelt. Hát hogyne volna 
akkor ő tiszta. Erre Jézus egy nagy jajkiáltással válaszol: 
Jaj néktek vakok. Ezt az egész magatartást vakságnak minősí
ti. Mert azt mondja: a kiöntött víz, mondhatnánk így: a kö
zönséges víz, a csapból folyó víz, a kifolyatott víz nem 
tesz senkit sem tisztává. És kezdi nyitogatni a szemét, hogy 
az igazságot felismerje. Nagyon erőteljes szavakkal. Azt 
mondja, hogy a tisztátalan ember olyan, mint az eb vagy a 
disznó, hiába hever éjjel-nappal a vízben, az nem segít raj
ta. Az marad, ami volt: eb vagy disznó. Nagyon kemény beszéd 
ez. A másik hasonlat szintén nagyon kemény: a test megtisz
títása önmagában kevés. Azokra a nőkre utal, akik sajnos még 
a kultuszban is szerepeltek pogány szokásokból eredően és a 
tisztaságukat a bűnnek szolgálatába állították. Megmosták, 
megkenték magukat, de csak azért, hogy vétekbe essenek és 
ejtsenek. Ez Jézus szerint öncsalás, hazugság. Ez az, amivel 
támadja a farizeizmust. Mert azt mondja, mélyebben van a bún, 
egyszerűen le nem mosható. És most jusson eszünkbe, amit 
Márk evangéliuma 7. részében olvastunk: Nem az tesz tisztá
talanná bennünket, ami kívülről ér minket, hanem belülről, 
a szívből jönnek a gonosz gondolatok és abból keletkeznek a
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aonősz és ocsmány cselekedetek. Kívülről hiába mosogatjuk 
magunkat. A bűnnek a gyökere a szívben van. A szív az emberi 
élet centruma a Biblia szerint. A szívet kell megtisztítani, 
annak kell újjá lenni és akkor válnak tisztává a cselekede
tek is. Jézus ezt hozza. Egy új világot hoz. Ebben a legfon
tosabb a bűnbocsánat. Erről itt nem beszél ilyen nyíltan, de 
az egész evangélium erről szól, hogy Isten azért küldi Jé
zust, hogy bűneinket megbocsássa, vétkeinket eltörölje, az ő 
kegyelméből és irgalmából. Ez a megtisztulás. Jézus ezért 
gyűjti össze a tanítványi sereget, hogy ezt végbevigye. 
Krisztus ezt a Golgotán viszi végbe. De már addig is ezt ta
nítja. Ez az oka, amiért olyan határozottan szembeszáll a
pappal.

Ennyit a történethez. A kérdése meg hozzánk, a bibliaó
rán résztvevőkhöz az, hogy milyen a mi tisztaságunk? Vélt 
tisztaság-e vagy igazi? Milyen szentek vagyunk mi? Hadd ol
vassak fel Babits Mihálynak egy híres verséből egynéhány 
szakaszt: Psychoanalisis Christiana a címe, vagyis keresztyén 
lélekelemzés, a lelkűnknek olyan feltárása, ami a keresztyén 
tanításból és önfelismerésből folyhat:

"Mint a bókos szentek állnak a fülkében 
kívülről a szemnek kifaragva szépen, 
de befelé, hol a falnak fordul hátok 
csak darabos szikla durva törés tátog:

ilyen szentek vagyunk jni!"
"Hallottunk ájtatós, régi faragókat, 
kik mindent egyforma türelemmel róttak, 
nem törődve, ki mit lát belőle s mit nem: 
tudva, hogy mindent lát gazdájuk, az Isten.

Bár ilyenek lennénk mi!
És a vége:

"Oh hány éles vasnak kell rajtunk faragni, 
míg méltók nem leszünk, hogy az Ég királya 
beállítson majdan szobros csarnokába.

Krisztus Urunk, segíts meg!"
Valaki, aki költői módon átéli azt, hogy nekünk kívül és be
lül, mindenestől szenteknek, tisztáknak kellene lennünk. De 
csak annyit tud mondani: Krisztus Urunk, segíts!

Babits után hadd térjek messzebbre, Lutherhoz, Ő sokszor 
tanítja, hogy nem elég a keresztyén életet megkóstolni, ha
nem a megszentelődés útját naponta járni kell. Hiszen isme
retes a 95 tétel első tétele: Krisztus urunk a naponkénti 
bűnbánatot, megtérést követeli tőlünk. Két mondat Luther ta
nításából, az első így hangzik: "Ha az ember az Isten új tán 
csöndesen áll, annyi, mintha visszafelé haladna. Aki meg
kezdte, hogy keresztyén legyen, köteles azt úgy gondolni, 
hogy még nem keresztyén, hanem csak igyekszik odáig jutni,
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hogy keresztyén legyen.” Nem lehet megelégedve magával a  leg
szentebb ember sem, még csak megkezdte, mihelyt nem f o l y t a t ja, máris megállt és visszafelé csúszott.

A másik mondat így hangzik: "Jaj annak, aki már egészen 
megújult, vagyis aki beképzeli, hogy ő már megújult. Az ilyen 
bizonyosan nem kezdte meg még a megújulást és még sohasem íz
lelte, mit jelent: keresztyénnek lenni!” T.i. keresztyénnek 
lenni a mindennapos küzdelmet jelenti és a mindennapos újra
kezdést. Tehát farizeusok vagyunk, ha bármiféle ilyen dolgot 
beképzelünk magunkról: Mi tiszták vagyunk. Jézus szemé
lyesen szegezi nekünk ezt a kérdést: Veled hogyan áll a do
log? Te tiszta vagy-e? Valóban tiszta vagy? Nem ritka manap
ság se keresztyén körökben, kisebb körökben az, hogy olyan 
nagyon szenteknek tartják magukat. És másokat megvetnek. Ez 
a farizeizmus. Valóban tiszta vagy? Csak nézzünk a dolog mé
lyére! Ha pedig bűnvallomást tudunk tenni, hogy nem vagyok 
az, nem vagyok tiszta, akkor Ő megtisztít. Vagyis Jézussal 
kell érintkezésbe kerülni, ez jelenti a megfürdést. Mit mond 
János evangéliuma 15. fejezete szerint Jézus: "Ti már tisz
ták vagytok a beszéd által, amelyet szóltam nektek." Az az 
ige, ami Jézus szájából jött, és hát Ő maga, a testté lett 
Ige az, aki minket megtisztít. Az igét kell hallgatnunk. A- 
zok is, akik az igét hallgatják és állandóan vele járnak, 
mint tanítványok, kell, hogy időnként újra meg újra megtisz
tuljanak! Szépen mondja a lábmosás jelenetében Jézus János 
13,10. versében: Aki megfürdött, annak is meg kell naponta 
mosni a lábát. Ha mást nem is, de a lábát igen. Vagyis a 
mindennapi megszenteltetésről szól ez a csodálatos történet. 
Megint Lutherrel szólva: a keresztségünkhöz minden nap visz- 
sza kell térnünk. Mert az egyszeri aktus volt, de aktuális 
az egész életünkön át. Az úrvacsorát pedig azért osztjuk ki 
sűrűbben, hogy újra meg újra megtisztuljunk. Moss meg engem, 
Urak ! Ez lehet az imádságunk. Itt vagyok a te tanítványaid
nak gyülekezetében. Igéd és szentséged által itt újra meg 
újra megtisztítasz!

III.
Hamis biztonság ellen

Van még egy kis időnk arra, hogy ennek a liliputi köny
vecskének ránk maradt lapjáról a hátralévő néhány sort is 
elolvassuk. A hosszú történet előtt ugyanis egy beszédnek a 
vége van. Sajnos a beszéd nem maradt ránk, csak a beszédnek 
az utolsó 7 sora. A következőképpen hangzik:
"... mielőtt gonoszságot cselekszik, mindent előre ravaszul 
kigondol. De vigyázzatok, hogy ti is hasonló sorsra ne jus
satok , mert a gonosztevőknek nemcsak az életben fizettetik 
meg az emberek részéről, hanem büntetést is el kell viselniük és sok kínt."

Egészen világos ennek a középső mondata, amely a tanít
ványokhoz szól: Vigyázzatok, hogy ti is azoknak a sorsára ne 
jussatok, akiknek majd nemcsak az emberektől kell büntetést



elszenvedniük, hanem az örök ítéletben is sok kínt. És ezen 
nem segít az, hogy ők ravaszul kigondolták előre azt, amit 
tettek rosszul, gonoszul. Ez a ravaszság itt rajtunk nem se
gít. A tanítványokat inti Jézus. Ez megint nagyon fontos, 
mert látjuk azt, hogy ezek a tanítványok nem voltak tökéle
tesek, és ők is, mi is állandó veszedelemben vagyunk. A biz
tonság ölén sohasem ringathatjuk magunkat. Tehát nemcsak azt 
a farizeus papot támadja meg Jézus, hanem a saját tanítványa
it is igen komolyan figyelmezteti: Ugyanolyan sorsra juthat
nak ők is, akármilyen ravaszul is eszelik ki a gonosztetteiket.

Mármost felvetődhetik az a kérdés, hogy vajon feltéte
lezte azt Jézus, hogy valaki gonosztevő lesz a tanítványok 
közül? Ez sem volna éppen lehetetlen, de nem ez a beszéd vé
gének a veleje és lényege, hanem éppen az, amit mondottunk, 
hogy semmiféle agyafúrt ravaszság nem segít még a tanítvá
nyokon sem az utolsó ítélet napján. Ilyesféle erőlködés hi
ábavaló az Isten előtt. Ott lehull minden látszat, és kide
rül, hogy ki volt igazán tanítvány és ki volt jó színész, 
képmutató, - ahogy Jézus a farizeusokat nevezi. Embereket be 
lehet csapni, és sokszor megpróbáljuk magunkat is becsapni. 
Csak Istent, egyedül Őt nem lehet soha semmivel sem megcsal
ni. Nincsen olyan raffinált, gonosz ember, aki mentséget 
találhatna az ő ravaszságában, amikor majd kérdőre vonják. 
Isten pedig nyilván kérdőre von mindenkit az ítéletben. Jaj 
annak, akinek nem bocsáttattak meg Krisztus által az ő bűnei.

Ez is nagyon komoly intelme Jézusnak; a hamis biztonság 
ellen szóló. Egyezik ez különben a Bibliának több részével, 
pl.: a Kor. levélben Pál apostol is óv attól, hogy a hívek a 
biztonság ölén nyugodjanak, mindenféle pogány bűnben való 
részvétel mellett azzal, hogy hiszen ők meg vannak keresz
telve. Jézus tehát ettől a hamis biztonságtól óv, mely min
denkit fenyeget. A legnagyobb ellensége az embernek önmaga. 
Áltatja a többieket, megpróbálja még magát is illúziókba ke
verni, de Jézus azt mondja, hogy Istent nem lehet megcsalni. 
"És vigyázzatok, hogy ti is hasonló sorsra ne jussatok."
Vagyis nem úgy képzeli el Jézus és az egész Biblia a gono
szokat és az igazakat, hogy itt vannak a hívők és ott vannak 
a pogányok. Hanem keresztül-kasul megy ez a vonal a tanítvá
nyok során is. Ez ott van az evangélikus egyház egyházfogal
mában is: az egyházat egyedül az ige és a szentségek teszik 
tisztává. Egyedül ott tudhatjuk bizonyosan, hogy hol van 
egyház, ahol a tiszta ige hirdettetik és a szentségek ki
szolgáltatnak. De senkinek nem adatik meg az a képesség, hogy 
egy gyülekezetben megmondja, hogy ki igaz és ki hamis, ki 
van most hitben és ki nincs most hitben. Mert a tanítványo
kon keresztül-kasul megy ez a vonal s nem úgy, ahogy azt mi 
sokszor elképzeljük. Ezért hív bennünket Jézus evangéliuma 
újra meg újra, hogy hamis biztonság ölén ne ringassuk magun
kat. Kívánja a kegyességet, az ő követését, de úgy kívánja, 
h°5y az őszinte és tiszta legyen. Az pedig őszinte és tiszta 
akkor, ha minden napon elmondjuk: bocsásd meg a mi bűneinket, 
és vesszük Jézus Krisztus által bűneinknek a bocsánatát.
Í g y  tehát most félretehetjük ebből a liliputi könyvecs- 
kéből fennmaradt lapocskánkat, amelyen fennmaradt egy hosz-



szú és csodálatos jézusi történet, - nagyon kevés ilyet ta
lálunk a Biblián kívül -, de egy komoly mondás is, amelyhez 
hasonló mondást Jézusnál természetesen másutt is találunk az 
evangéliumokban.

IV.
Megtartottad?Mindenható és irgalmas Isten! Aki Igédet adtad az embe
reknek nagy szereteted, akaratod és megmentó hatalmad kinyi
latkoztatására, add, hogy bibliatanulmányunk ne váljék hiá
bavalóvá szívünk keménysége és közönyössége miatt, hanem bá
torítson a bűnbánatra, fölemeljen reménységben, elkészítsen szolgálatra. És mindenekelőtt betöltsön minket a Te igaz is
mereteddel és egyszülött Fiadnak, Jézus Krisztusnak ismere
tével. Ámen.

így imádkoztak az angol diákok a század elején.
Szeretett Testvérek! A mai alkalommal egy történetet és 

egy mondást veszünk elő. Tartalmilag összecseng a kettő, e- 
zért választottam így meg őket. Ezen felül a "legfciblikusab- 
bak", mert a mondás benne találtatik az Újszövetségben, ha 
nem is az evangéliumokban. A történet pedig nem más, mint a 
gazdag ifjú történetének egy tanulságos variációja. Előbb 
felolvasom Máté evangéliumából ezt a jól ismert történetet:

"Odament hozzá valaki és ezt kérdezte: "Mester, mi jót 
tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?" ö így válaszolt ne
ki: "Miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha 
pedig be akarsz menni az életre, tarsd meg a parancsolato
kat." Az megkérdezte: "Melyeket?" Jézus így felelt: "Ezeket: 
ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, 
tiszteid atyádat és anyádat és szeresd felebarátodat, mint 
magadat!" Az ifjú erre azt mondta: "Ezt mind megtartottam, 
mi fogyatkozás van még bennem?" Jézus így szólt hozzá: "Ha 
tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd el 
a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; aztán jöjj és 
kövess engem." Amikor meghallotta az ifjú ezt a beszédet, 
elszomorodva távozott, mert nagy vagyona volt.

Jézus pedig ezt mondta tanítványainak: "Bizony mondom 
néktek, hogy gazdag ember nehezen megy be a mennyek országá
ba. Sőt azt is mondom nektek: Könnyebb a tevének a tű fokán 
átmenni, mit a gazdagnak az Isten országába bejutni." /Mt. 
19,16-24./

Origenes egyházatyánál latin nyelven találjuk meg ennek 
a történetnek egy érdekes változatát. Tudjuk, hogy az úgyne
vezett szinoptikus evangéliumok, tehát Máté, Márk, Lukács 
mind megírják a gazdag ifjú történetét, bár közöttük is van
nak apróbb, nagyobb különbségek. De ez, amit Origenes ír la
tin nyelven, több dologban elüt ezektől, Ő a Héber-evangé
liumból vette át. Sajnálatosan ez elveszett. Az eleje és a 
vége nagyon hasonlít Máté szövegéhez. És talán ez sem vélet
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len, mert Máté is elsősorban a zsidókból lett keresztyének
nek írta az evangéliumot. Magyarra fordítva szövegünk a kö
vetkezőképpen hangzik:"A két gazdag ember közül a másik így szólt hozzá: "Mes
ter, mi jót cselekedjem, hogy éljek?" Ezt felelte neki: "Em
ber, cselekedő azt, ami a törvényben és a prófétáknál áll." 
lav válaszolt neki: "Megtartottam." Így szóit hozzá: "Menj 
eí, add el, amit bírsz és oszd ki a szegényeknek, és jer és 
kövess engem." Ekkor a gazdag vakarni kezdte a fejét és egy
általában nem tetszett neki a dolog. Az Úr pedig így szólt 
hozzá: "Hogyan mondhatod: megtartottam ami a törvényben és a 
prófétáknál*áll, holott a törvényben meg van írva, hogy sze
resd felebarátodat, mint magadat. És íme, sok testvéred, Áb
rahám fiai szennyben hevernek,'éhségtől meghalnak, a te há
zad meg telve van javakkal és semmi nem jut ki belőle azok
nak." És tanítványához, Simonhoz fordult, aki mellette ült 
és így szólt hozzá: Simon, Jónának fia, könnyebb a tevének 
átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni a mennyek or
szágába. "Leginkább Máté evangéliumának szövegéhez hasonlít.

Mégis nem tekinthetjük egyszerű kibővítésnek. Mert egé
szen önálló vonásokat találunk benne. Két gazdag emberről 
van szó; Jézus ül, mellette Péter; Ábrahám fiainak nevezi a 
néptársakat, Jézus ezt máskor is alkalmazza, amikor a testi- 
leg-lelkileg szenvedő emberekről szól. Pl. Lukács ev. 13. és 
19. fejezetében, ahol a 18 éve beteg asszonyt Ábrahám leá
nyának mondja, Zákeusról is úgy szól, hogy Ábrahám fia. A 
szegénység rajza nagyon hasonlít Lázár történetéhez, amit 
Lukács ev. 16. fejezetében találunk meg. A testvér szó álta
lában honfitársat jelent itt. Egészen különleges mondat az, 
hogy a gazda vakarja a fejét, mert Jézus nagyon határozottan 
szól hozzá, és egyáltalán nem tetszik neki Jézus követelése. 
Szóval, meglehetősen eredeti formára találtunk ebben a szö
vegben. Megint csak, mint legutóbb is, egy másik történet 
kapcsán, elmondottuk, a farizeus típusú ember áll itt előt
tünk, aki jónak tartja magát, mert a törvényt megtartotta. 
Jézus próbát tesz, és íme, a legegyszerűbb testvéri köteles
ségnél máris csődöt mond ez az ember. Jézus keserűen veti a 
szemére: "Hogyan mondhatod, hogy megtartottad a törvényt?" 
Hogyan mondhatod, hogy becsületes vagy, derék ember, aki Is
ten akaratát teljesíted, amikor néped fiai szegénységben el
hullanak, a te házad pedig javakkal van tele és azokból sem
mi ki nem kerül azoknak a megsegítésére. Hogyan mondhatod, 
hogy a törvényt megtartottad. Lelkiismeretbe vágó komoly szó 
ez! Talán emlékezünk az egyik legutóbbi történetre, ahol ha
sonlóképpen kérdezi: Tiszta vagy? Hogyan állsz, valóban 
tiszta vagy? Személy szerint nekiszegezi a kérdést.

Látjuk, mennyire hangsúlyos itt a II. törvénytábla. Ez 
is megegyezik lényegében Mátéval, meg a többi evangéliummal 
is. Bár az is igaz, hogy e bibliai történet alapján legtöbb
ször arról szoktunk prédikálni, hogy az első parancsolat el- 
len vétett a gazdag ifjú. Mert a Mammon volt az istene. Le
het, hogy komolyan mondta, hogy megtartotta a II. táblára í- 
rott parancsolatokat, de megfeledkezett arról, hogy Istene
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nem lehet más, csak az egy igaz Isten. Mármost itt, ebben a 
variációban azt kell látnunk, hogy a felebarát meg nem segí
tésének a kérdését is ugyanúgy hangsúlyozza Jézus. Hiszen 
ezt sorolja el itt is Jézus, akárcsak a mi evangéliumunkban: a II. törvénytábla parancsolatait. Tehát nemcsak az első pa- 
racsolatot, hanem a többit sem tartotta meg. A mi evangéliu
munkban azt gondolnánk, hogy Jézus helybenhagyja, hogy azo
kat megtartotta. Eszerint a szöveg szerint világos, hogy nem 
tartotta meg. Itt tehát az a probléma hozakodik elő, amit a 
mi világunkban így nevezünk: a szociális probléma. Nagyon e- 
rőteljesen. Hogyan merjük mondani, hogy mi Isten parancsola
tait megtartjuk, amikor szegénységben élnek embertársaink? 
Mégpedig nemcsak a gyülekezetben élő szegényeket kell érte
nünk, hanem a világ szegényeit is. Iszonyú dolog az, hogy 
százával, ezrével halnak éhen a mai világban, miközben mi 
viszonylag jól élünk. Amíg nekem többem van és én őrzöm java
imat, addig ez a kérdés vádként ér. Milyen élesen mondja Jé
zus, hogy semmi‘ki nem megy a házunkból. Ki nem,, csak be. Azt 
mondta valaki, hogy olyan a házunk, mint a temető. Minden 
csak bemegy és nem ad ki semmit; vajon lesz-e ebből feltáma
dás? Kapni, kapni és nem adni.

Van egy ótestámentumi apokrifus irat, amely a Krisztus 
előtti II. századból való; Jézus Sirák könyve. A 20. feje
zetben ezt a mondást találjuk - olyasféle mondások ezek, 
mint amilyeneket a példabeszédek könyvében találunk, böl- 
csességi irodalom. - "A bolond ember /az istentelen embert 
nevezi bolondnak/ ajándéka nem használ neked, mert egyik 
szemével ad, és hét szemmel nézi, hogy mit kaphatna vissza." 
Ezért hát valóban úgy van, hogy vakarjuk a fejünket, amikor 
segítenünk kellene, s ha adunk is valamit, a hitványát és a 
felesleget adjuk, egy kis töredékét, még Istennek is. Nagyon 
ritka a Luther lelkülete, aki barátjától kapott 10 aranyat 
még aznap továbbadta egy szegénynek. Hogyan mondhatod, hogy 
becsületes vagy, hogy keresztyén vagy, hiszen az evangéliu
munk sokkal többet kíván, mint a törvény. Tudniillik, az a 
szeretetet kívánja.

Korunknak egy kiváló professzora volt a német Paul Alt- 
haus, aki egyik művében a következő szép gondolatot írja le: 
"A szeretet hall olyan parancsolatokat is, amelyek még soha
sem írattak meg." Több tehát az evangélium követelése, mint 
a törvényé, mert a szeretet azt is meghallja feladatként, 
ami sehol sincs parancsképpen leírva. De hol vagyunk mi et
től? Ezért szól Jézus a lelkiismeretünkhöz ma is. Hogyan 
gondolod, hogy megtartottad? Hogyan gondolod, hogy te igaz 
keresztyén vagy? E tekintetben is bűnbocsánatra szorulunk, 
kegyelemre, hogy Isten megkegyelmezzen közösségi vétkeinkért. 
Mert igaz, hogy Jézus betöltötte a törvényt és van bocsánat 
a számunkra, de legalább akkor ne mondjuk, hogy mi megtar
tottuk azt. Ez a vétke ennek a farizeusnak is. Úgy gondolja, 
hogy ő nagyszerű, különleges ember, aki megtartotta a tör
vényt. Böjt első vasárnapjára készülünk. Az emberek azt 
mondják: mi bűnöm van? Miért kell nekem bűnbánatot tartani? 
Nem akarják elhinni, hogy ők nem tartották meg és nem tart



juk meg Isten akaratát. Szükségünk van a kegyelemre. Szüksé
günk van a megújulásra konkrét dologban is. Így hát a szoci
ális kérdés tekintetében is. Gyülekezetre nézve, embertársa
inkra nézve, környezetünkre nézve, még akkor is, ha nem va
gyunk különlegesen gazdagok, csak éppen semmi nem megy ki a 
házunkból, minden csak be! Így szól hozzánk ma a gazdag ifjú 
történetének ez a csodálatos változata.

V.
Adni boldogságot!

Összecseng az előbbi történet üzenetével az a mondás, a- 
emelyet a Csel. könyve őrzött meg a számunkra a 20. fejezet 
35. versében. Először a régi Károli-fordítás szerint olvasom 
az Úrnak a szavát; hiszen ebben a formában lett majdnem köz
mondássá. Olyanok is mondják, akik nem is ismerik a Bibliát: 
"Jobb adni, mint venni."

A Csel. könyvének 20. fejezetében Pál apostol beszél Mi- 
létosztban, ahová odahívatta az efezusi véneket, hogy tőlük 
elbúcsúzzék. Többek közt elmondja, hogy ő az evangéliumot 
fáradhatatlanul és önzetlenül hirdette közöttük, és másutt 
is. Lemondott az anyagiakról. A saját keze munkájával sze
rezte meg a kenyerét, a misszióimunka mellett. És most azt 
kéri azoktól, akik hallgatják őt, hogy ők is kemény munkában 
töltsék életüket, azzal a céllal, hogy annak eredményéből a 
szűkölködőkön segítsenek. Tehát nemcsak a maguk javára és 
eltartására, hanem a szűkölködőkön való segítség végett is. 
És kövessék az ő élete példáját, továbbá, az Úrnak a szavát, 
mert az Úr mondotta; "Jobb adni, mint venni.” Azért soroljuk 
ezt a mondást az úgynevezett agrafák közé, mert az evangéli
umokban nincsen feljegyezve. Pál apostol nyilván a szóhagyományokból vette.

Pál úgy gondolja, hogy a Jézus szava mintegy élettörvé
nye a keresztyén embernek. "Jobb adni, mint venni." Megfor
dítja azt a kemény törvényt, ami a mi életünkben és a világ 
életében olyan döntő. Mi jellemzi a bűnbeesett embert? Minél 
többet megszerezni, megkapni, talán még harácsolás árán is 
elragadni. Ez a mi életünknek, a természetes embernek a szo
ros törvénye. Ezt fordítja meg Jézus azzal, hogy jobb adni, mint venni.

A Didachét is említettem egyszer. Ez az I. század végén 
keletkezett apokrifus irat, magyarul "a 12 apostol tanítása" 
Ennek a 4. fejezet 5. verse egy nagyon hasonló mondást tar
talmaz: "Ne szokjál rá arra, hogy kezedet kinyújtsd vételre, 
viszont adásra összeszorítsd!" Kinyitjuk a tenyerünket, ami
kor elvehetünk valamit, viszont összeszorítjuk a markunkat, 
amikor ki kellene adnunk valamit. Persze nemcsak a keresz
tyén irodalomban ismert ez az emberi bűn, a keresztyén vilá
gon kívül is találunk mondásokat, pl. a görög irodalomban.
, Jézusnak a mondása azoknál sokkal komolvabb, mélyebb, ve-lősebb.



Persze az eredeti szöveget gondosan meg kell vizsgálnunk. 
Mert sem a régi Károli fordítás: "jobb adni, mint venni”, 
sem a mostani fordításunk "Nagyobb boldogság adni, mint kap
ni" nem felel meg teljesen az eredeti szövegnek. Több okból. Hármat hozok fel.

Először is ebben a kifejezésben: jobb adni, mint venni, 
mintha csak fokozatbeli különbség lenne. Mind a kettő jó, 
adni is, kapni is, de jobb adni. Holott ez eredeti ellenté
tet fejez ki, nem pedig valami relatív különbséget. A görö
gül előttünk álló mondás is az araméi nyelvből származik, 
abból van fordítva. Az eredeti nyelvben az itt használt 
szófordulat ellentétet fejez ki. Néhány példa a mi Bibliánk
ban is található: Csel. 5,29. Ott arról van szó, hogy az a- 
postolokat el akarják tiltani az evangélium hirdetésétől. És 
ekkor Péter apostol így szól: Istennek kell inkább engedel
meskedni, mint az embereknek. Nyilvánvaló, hogy az apostolok 
megtagadják az embereknek azt a követelését, hogy hallgassa
nak. A helyes fordítás: ebben a dologban Istennek kell enge
delmeskedni, és nem nektek, akik megtiltjátok a prédikálást.

Ennél is világosabb a különbség Lk. 18,14-ben, ahol a 
farizeus és vámszedő története végződik. Jézus ítélete a ré
gi Károliban így hangzik: Ez inkább megigazulva ment alá há
zához, mint amaz. Dehát nem erről van szó, az egyik igaz em
berként ment haza, a másik nem. Tehát tökéletes ellentétről 
van szó. Ezt már jól fordítja az új bibliafordítás.

Még van bizonyíték, hogy így kell érteni ezt a nyelvtani 
fordulatot. Tudniillik, ugyanezt a mondást megtaláljuk a 12 
apostol tanításában. Valószínűleg ugyanazt az araméi nyelvű 
jézusi mondást fordítja görögre így: "Boldog, aki ad, jaj 
annak, aki elvesz." Egészen világos az ellentét. Az a boldog, 
aki ajándékoz, aki ad, és jaj annak, aki elvesz. Nagy ellen
tétről van szó.

Második megjegyzés. Itt valószínűleg nem "venni", hanem 
"elvenni" értelemben áll az ige, ahogy azt a Didaché is for
dítja. Mégkevésbé helyes az, amit mondani szoktak: "kapni". 
Nem arról van szó, hogy kapni, hanem elvenni; az odaadásnak 
az ellentéte éppen a magunkhoz ragadás. És ezt tette Jézus: 
ő mindent odaadott. És semmit sem rabolt el tőlünk. Ezt a- 
karja tőlünk is. Hogy a szolgálat, az önfeláldozás legyen 
élettörvényünk; mások előtt előnyt szerezni ne akarjunk. Te
hát nagyon valószínű, hogy nem "venni", hanem "elvenni" az 
Ige értelme.

A harmadik pedig az, hogy az eredeti szövegben nem az 
áll, hogy jobb adni, hanem az, hogy "boldogság" adni. De ez 
a "boldogság" sem felel meg a mi magyar fogalmainknak, mert 
ugyanaz a szó, ami a Hegyi beszéd elején nyolcszor is talál
ható az ún. boldogságmondásoknál. Jézus nem egyszerűen a 
szívbéli jóérzésre gondol. Jézus új világot hoz, az üdvösség 
világát, és akik ebben részesülnek, azok a boldogok. Akik az 
Isten fiaivá lesznek. Nem egyszerűen arról van szó, hogy jó 
érzés adni, hanem arról, hogy részt veszünk Jézus Krisztus
nak az új világában, az Istenfiúságban. Jézus Krisztus tel
jesen újat hozott a törvényhez képest. A törvény követel.
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jézus az üdvösséget adja. A törvény azt mondja, hogy adj, 
adnod kell! Jézus viszont azt mondja, hogy boldog az, aki 
ad, mert ezzel árulta el, hogy ő az üdvözöltek közé tarto
zik. Így látjuk meg, hogy egy ilyen rövid mondásnak magyarázata mennyi komoly elmélyedést kíván, hogy igazán megért
sük.Hogyan fordítsuk le hát a mondást? Semmiképpen sem úgy, 
hogy jobb adni, mint venni. Hanem: "Adni boldogság, nem pedig 
elvenni”. "Adni üdvösséges, nem pediq elraqadni." Ez Jézus 
mondás a .

Tehát a keresztyén élet csodálatos törvényét találjuk 
meg itt. Azt a helyet, ahol legyőzötett . az önzés, ahol a 
szeretet uralkodik, ahogy a tanítvány úgy cselekszik, ahogy 
Jézus Krisztus az ő ura cselekedett. Nem a maga hasznát néz
te, hanem mindig a másikét. Mennyit idézzük ma, és jogosan 
azt, hogy "nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem 
hogy Ő szolgáljon és életét adja sokakért", - minden ember
ért, - nemcsak Iraelért, a kegyesekért, hanem minden népért. 
Azért jött, hogy Ő szolgáljon - életét adja az emberekért. 
Mindent odaadjon, semmit se tartson meg önmagának. Jézus 
azért gyűjtötte össze a tanítványok seregét is, hogy az új 
világot hozza, amelyben megtörik az önzés hatalma és a sze
retet uralkodik. Ez a boldogság, ez az üdvösség, ami már a 
földön kezdődik és az örökkévalóságban teljesedik be. Ismét 
mondom, egészen félreértenénk Jézusnak ezt a mondását, ha a 
mi érzelmeinkre gondolnánk: milyen jó érzés is az, ha adha
tunk... Sokszor érdemnek is tulajdonítjuk, ha adunk... Szó 
sincs erről. Jézus mondására így nem hivatkozhatunk. Jézus 
boldogjai, üdvözöltjei vagyunk akkor, ha Őt követjük, Őbenne 
élünk, ha az ő Lelke vezet.

Teljesen elképzelhetetlen a keresztyén ember számára 
ennek a mondásnak a visszája: boldog és üdvösséges dolog va
lamit mástól elvenni, és nem jó adni, mást gazdagítani! De- 
hát ez az élet, ami körülvesz bennünket. Ebből kell megtér
nünk, megújulnunk, Jézusévá válnunk, az Ő boldogjai közé ke
rülnünk. Mert adni üdvösséges és nem elvenni.

Mondhatjuk, hogy e tekintetben Jézusnak ez is "ismeret
len mondása", ismeretlen életünknek a gyakorlatában. Ha pedig 
mégis megvalósult ebből valami az életünkben, akkor azt Jé
zustól vettük és az Övé érte minden dicsőség.

Ambróziusz püspök imádságával zárjuk a mai alkalmunkat; 
aki a 4. században élt és akinek prédikációi hatással voltak Augustinusra.

Úh Uram! Vedd el ezt a kőszívet belőlem és add nékem a 
húsból-vérből való szívet. Új szívet, amely Téged szeret és 
Téged tisztel. Szívet, amely tebenned örvendezik, Téged má
sol és Neked van tetszésedre. Kérlek a Krisztusért.

Ámen.
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V I .

Fogyhatatlan szánakozás
A hatodik és a hetedik ismeretlen jézusi mondást szeret

ném ma ismertetni az ún. Oxyrhynchus 1. sz. papiruszról. Már 
a bevezető előadásban is szóltam róla, hogy három ismeretlen 
jézusi mondás található rajta három ismert mellett. Ezek kö
zül az egyik így hangzik:

"Felléptem a világban és testben megjelentem nékik és 
mind részegen találtam őket és senkit sem találtam köztük, 
aki szomjas lett volna. És /mégis/ fárad az én lelkem az em
berek fiaiért, mert vakok az ő szívükben és nem látnak /az Ő 
értelmükben/.

Megrázó panasz-szó ez Jézusnak az ajkáról. A szenvedő 
Jézus Krisztus áll előttünk, akinek a lelke gyötrődik, e- 
mésztődik az embervilágban, az értetlen, hitetlen, fásult 
emberek között. Ide illik valóban a böjti időbe.

Körülbelül az Jézus panaszának a tartalma itt is, amit 
János evangéliuma jól ismert prológusában így találunk kife
jezve: "az.igazi világosság eljött a világba, de a világ nem 
ismerte meg őt." Egy kissé hasonló módon kezdődik ez a 6 
sorból álló mondás. "Felléptem a világban." De nem ismerték 
fel azt, aki maga a világosság volt. Tulajdonképpen az első 
mondatot részletezi a második. Felléptem a világban... Ezt 
magyarázza: "megjelentem testben az embereknek." Vagyis egé
szen közel jött hozzánk Jézus, emberré lett, emberi nyelven 
szólt, hogy megértsük és elfogadjuk őt. De mit tapasztalt? 
Fásultságot, tompultságot, értetlenséget, elutasító magatar
tást. így mondja ő: "részegek", ittasak, ilyeneknek találta 
az embereket. Világos, hogy itt nem szószerint kell érteni, 
hanem átvitt értelemben ezt a részegséget. Nem egyedülálló 
ez a Bibliában, pl. I.Thess. levélben, II.Tim. levélben. Pé
ter első levelében több igehely van, amely a józanságról be
szél, mint a részegség ellenképéről. Erről van itt is szó. 
Józan, vigyázó, éber hallgatóra várna Jézus, aki reagálna az 
6 szavára és Istennek a szólítására. Súlyosabbá teszi Jézus 
panaszát, hogy senkit nem talált. - Így mondja: senki sem 
volt szomjas arra, amit ő hozott. Jn. 7,37-ben olvassuk azt: 
aki énhozzám jött, az az élet vizét kapja, nem kell szomjú- 
hoznia, ihat az ő igéjéből. De most senkit nem talál, és e- 
miatt szenved. Jézusnak a passiója, szenvedéstörténete, nem 
a Golgotán kezdődik, mégcsaknem is. a Gecsemáné kertben, ha
nem sokkal előbb. Példákat hozhatnék fel arra nézve, hogy 
miképpen panaszkodik Jézus és sír Jeruzsálem felett, mert ő 
hiába akart segíteni, azok nem akarták. Keservesen sír. De 
még sokkal korábban, az evangélium szerint is Jézusnak ez a 
lelki szenvedése megkezdődik. Ismerjük ezt a történetet Mk. 
ev. 9. fejezetében, ahol a tanítványok képtelenek egy beteg 
gyermeket meggyógyítani. Így szól a sokaságból valaki: "Mes
ter, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van, és a- 
mikor ez megragadja, úgy leteperi őt, hogy tajtékzik, fogát
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csikorgatja és megmerevedik. Szóltam tanítványaidnak, hogy 
űzzék ki, de nem tudják. Jézus így válaszolt nekik: Ó hitet
len nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig tűrlek még 
titeket?" Munkásságának kellős közepén panaszolja a hitet
lenséget és értetlenséget és vágyódik szinte elmenni ezek 
közül az emberek közül. Aztán így folytatódik: "Hozzátok i- 
de" és meggyógyítja. Nem hátrál meg tehát a feladat elől.

Ha mos megfigyeljük ezt a 6 sorból álló mondást, akkor 
az első 4 sor beszél Jézus megejelenéséről és arról a fáj
dalmáról, hogy nem kellett az embereknek. Meglepő fordulat 
következik azonban a mondás utolsó két rövid sorában. Mit 
várhantánk a nagy panasz után? ítétletet! Mit érdemel az em
beriség? Csak ezt. Legfeljebb még arra gondolhatnánk, hogy 
roégegyszer, utoljára figyelmezteti az Úr bűnbánatra. De nem. 
Csodálatos meglepetés. "És mégis fárad az én lelkem az embe
rek fiaiért." Ez a csúcspontja ennek a mondásnak. Ezt vegyük 
úgy, hogy Jézus végtelen szeretete és türelme mutatkozik meg 
ezekben a szavakban. Annyi csalódás és kudarc után mégis fá
radozik az emberekért. Részegek, vagyis érzéketlenek, tom- 
pultak, fásultak, és mindezek ellenére folytatja megváltói 
munkáját. Sőt, nem jól mondtuk, nem mindezek ellenére, hanem 
éppen ezért. Ez a kis szó: mert nagyon fontos. Fáradozik az 
én lelkem az emberek fiaiért, mert vakok az ő szívükben és 
nem látnak az 6 értelmükben.

Ez annál inkább föltűnő és jelentős, mert ez a kifejezés 
"vakok az ő szívükben és nem látnak értelmükben" voltaképpen 
idézet Ézsaiás 6 . fejezetéből, ahol arról hallunk, hogy a 
prófétának rettenetes hivatása van: prédikál, noha hallván 
nem hallanak, látván nem látnak, az ő szívükben nem értenek, 
értelmükben sem, szinte megkeményedik a nép a próféta külde
tése áltel. Tehát ott a megkeményedésről van szó. János 12,40 
idézi is hasonló értelemben ezt a próféciát. Itt is úgy lát
szik, erre történik utalás. De hát még a megkeményedés sem 
tudja Jézusnak az irántunk érzett türelmét és szeretetét 
megszüntetni. Vakok, nem látnak szívükben, értelmükben. De ő 
olyan üdvözítő, aki mégis fárad. Lelkének fáradozását, meg
váltói munkáját nem hagyja abba. Nem kíméli magát. Mert 
szánja a nyomorultat, a lelkileg megkeményedettet is. Az e- 
vangéliumokban azt látjuk, hogy Jézus küzd az utolsó percig, 
még a farizeusokért is. Vagyis mit mond ez a csodálatos, 
számunkra ismeretlen mondás? Fogyhatatlan Jézus szánakozása, 
és értünk való küzdő szeretete. És ez nagy vigasztalás. 
Evangélium.

Egy kissé vessük össze ezt a mi szánakozásunkkal és sze- 
retetünkkel, és ennek gyors fogyásával. Szánakozunk mi is, 
kedveskedünk mi is. De milyen hamar elfogy a szánalom és a 
szeretet. Jézus fogyhatatlan szánalommal küzd az emberekért. 
Ez a reménységünk, hogy ő az utolsó percig munkálkodik ér
tünk. Micsoda vigasztalás ez! Hogy őt is elfogta a vágy 
visszamenni a mennyei világba, azt olvastuk az előbbi rész
letben: "Meddig foglak még tűrni titeket" /Mk. ev./, de az
tán szólította a gyermeket és meggyógyította. Nem hagyott 
fel a harccal. Még a keresztfán is megmentő szeretete sugárzott!



Mit üzenhet a mai gyülekezetnek ez a vigasztalás? Minden
esetre magasztalni kell az Urat, az ő érthetetlen, szánakozó 
szeretetéért. Azután kérhetnénk legalább egy sugárnyit ebből 
a lelkületből!

VII.
Idegen vélemények kísértése

A második mondás, amelyre ma sort kerítünk, bonyodalma
sabb. Nagy figyelmet kíván tőlünk. Bonyodalmasabb a megjele
nési formája szerint is. Arról van ugyanis szó, hogy 420 tá
ján Augustinus járkál Carthago utcáin, lehajol a földre és 
felvesz egy ott heverő kis traktátust. Ez a kis traktátus 
tartalma szerint egészen világos, hogy. marcionita írás. Mar- 
cion az egyik legnagyobb tévtanítója volt a II. századnak.
Sok tévtanítása volt neki; legnagyobb, hogy teljesen elve
tette az Ótestámentumot. Sok tanítványa volt, századokig 
voltak marcioniták. Egy ilyen marcionita írás hevert Carthagó 
utcáján, amely nyilván a törvény és a próféták ellen szól és 
az egész Ótestámentum ellen. Elolvassa Augustinus és ez 
indítja az egyik művének, elleniratának a megírására, amely
nek ez a címe: "A törvény és a próféták ellenségei ellen." 
Elleniratot ír tehát. Ebben a munkájában maradt meg az a jé- 
zusi mondás, amely nincs benne az evangéliumokban. Csak a 
végén hangzik el magának az Úrnak az a mondása, amit tár
gyalnunk kell, de egy bonyodalmas mondatnak a végén. Felol
vasom az egészet magyar fordításban, hisz latin az eredeti.

"Amikor pedig /így mondta/ az apostolok megkérdezték, 
hogy mit kell tartani a zsidó prófétákról, akik mint mondják, 
az ő jöveteléről valalmit a múltra hivatkozva jövendöltek, a 
mi Urunk fájdalmasan érintve, hogy még mindig most is ilye
neket gondolnak így válaszol: "Az élőt, aki előttetek áll, 
elvetettétek és holtakról meséltek." Ez tehát maga a mondás. 
Az élőt, aki előttetek áll, elvetettétek, megtagadtátok, a 
holtakról meg fabuláitok - az eredeti latin szó fecsegtek.

Magyaráznunk kell, hogy eljussunk a mondás velejéig. Ar
ról van szó, hogy aki a traktátust írta, egy régi jézusi 
mondással, amit egy apokrif-elveszett evangéliumból vett át, 
szeretné a saját álláspontját igazolni, a próféták ellen, ő 
úgy érti Jézusnak a mondását: "a holtakról meséltek", hogy a 
prófétákról meséltek. Jézus azért szisszen fel fájdalmasan, 
amikor tanítványai ezzel a kérdéssel közelednek hozzá, mert 
látja, hogy idegen véleménynek adtak helyet az ő szívükben. 
Hiszen Jézus sohasem beszélt a próféták ellen. Sőt ő betöl
tötte a törvényt, a prófétai igazságot. Ezért van ebben a 
bonyolult mondatban egy kis közbevetés is, hogy "mint mond
ják..." Nem a tanítványok véleménye ez, hanem másoké. De a 
kérdés valóban ott forgott Jézus kortársainak száján, a leg
nagyobb problémák egyike volt, hogy valóban Ő-e a Messiás?
És íme a tanítványok is, ez az idegen vélemény őket is meg
kísérti, - hiszen tudjuk, hogy maga Keresztelő János is fel
vetette a börtönben, és az evangéliumban többször is nyoma
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van annak, hogy valóban Jézus-e a Messiás? Jézus ugyanis ez
zel az igénnyel lép fel.

Vannak olyan prófétai jövendölések a Messiásról, amik 
miítt időről szólnak, a múltra vonatkoznak, ez igaz. Kettőt 
iíülítek: Dániel próféta 7. fejezetében: "Eljött valaki, mint 
Embernek Fia." Nem azt mondja, hogy eljön, hanem, hogy el
jött, mintha már megtörtént volna. Ennél fontosabb Ézs. 53. 
fejezete, ahol csupa múlt időt találunk: "felnőtt, mint egy 
vesszőszál, nem volt az ábrázata kívánatos, betegségeinket ő 
viselte stb..." Hát akkor, ha volt már a Messiás, akkor le
hetséges-e, hogy Jézus most igényli magának a messiási mi
voltot? A kortársak közül sokan egy új Illést vártak. Vár
ták, hogy Illés feltámadjon. De más ilyen várakozások, spe
kulációk, okoskodások is voltak. Pl. volt olyan is, hogy E- 
zékiás király fog feltámadni és ő lesz a messiás. Ezékiás 
király volt az, aki végrehajtotta a kultuszreformot, és Ju- 
dának nevezetes királya. Vagy ennek egy még érdekesebb vál
tozata: ne várjuk a messiást, mert Ezékiás idejében élte át 
Izrael népe a messiási időt. Megtörtént már, eljött, tehát 
mit akar ez a Jézus, aki magát Messiásnak állítja? Tehát ez 
volt a nehéz kérdés, összeütközött a népi messiási hit Jézus 
igényével, és a tanítványokat is megkísértette időnként ez a 
gondolat. Ezért kérdezik meg őt a tanítványok, hogy mit tart 
az előző prófétákról, akik éltek, de meghaltak, és akik kö
zül egyeseket úgy várnak, mint feltámandókat. Ez bántja Jé
zust. Ezért mondja, hogy még most is megkísértenek titeket 
ilyen idegen gondolatok? Most is, amikor ennyi ideig velem 
jártatok? Amikor megtapasztaltátok csodáimat, mindazt, amit 
Isten végbevitt általam? Hát mit tegyek még többet? Ez az, 
ami Jézust bántja és leleplezi őket. Nem bibliamagyarázói 
probléma a kérdés, hanem az, hogy kételkedés van a ti szíve
tekben. És ezt Ő elítéli. Ez nem más, mint az ő megtagadása. 
Aki előttetek áll, azt megvetettétek, elvetettétek, eltaszí
tottátok. Ehelyett a régi spekulációkat veszitek elő.

Jézusnak fáj az, hogy a legközelebb állók sem értik meg.
Itt egy kisebb, ismeretlen jézusi mondást beleszövök a 

gondolataimba, ami ugyancsak egy apokrif iratból való, a Pé- 
ter-aktákból. Ebben a következő mondás van átvéve az elve
szett egyiptomi evangéliumból. "Akik velem vannak, nem ér
tettek meg engem." Ugyanaz, ugyanaz a részegség, ittasság, 
érzéketlenség. Mennyire fáj az Jézusnak, hogy a legközelebb 
állóknál is ott van. Sokszor, újra meg újra az idegen véle
ményre, az ellenségnek a véleményére jobban adnak, mint arra, 
amit eddig megtapasztaltak. És ez már nekünk is szól. Kedves 
Testvéreim. Vajon nem kísért-e meg bennünket is Jézus ellen
ségeinek a véleménye? Ez minden nemzedékben megújulhat. Sok
szor éppen úgy adódik a kérdés, hogy bizonyos bibliai he
lyekre hivatkoznak, azokkal kapcsolatosan adnak fel megold- 
•Ĵ tatlan nehéz kérdéseket, problémázgatásokat, sőt gúnyoló
dásokat. És akkor mi kétkedéssel felelünk. Valóban ez a 
Krisztus a minden? Ráhagyhatjuk-e életünket, halálunkat, üd
vösségünket? Csakugyan 6 az egyetlen? Ne mondjuk azt, hogy 
ez nem kísért meg minket! Ilyenkor elfelejtjük azt, á2t a



sok áldott tapasztalatot, amit eddig tapasztaltunk Jézus éle
téből, Szentlelke erejéből, a bűnbocsánatot, a megsegítést, 
amivel imádságunkat meghallgatta. Milyen könnyen elfelejtjük 
ezeket a jókat és egy idegennek a hebehurgya véleményére fi
gyelünk. Hát nem ezek vagyunk mi is? Jézus azonban azt mond
ja, hogy ez az ő megtagadása. Ez annyi, mint hogy őt, az é- 
lőt, elvetettük, fabulázunk mindenféle holtakról és egyebek
ről. Az ő szívét fájdalommal érinti a mi viselkedésünk. E- 
lőbbre helyezni idegen, ellenséges véleményt, spekulációt, 
mint a saját boldog tapasztalatunkat: a Jézussal való közös
ségünket. Ez bűn. Ez Jézus elvetése. El ne taszítsuk hát ma
gunktól 1 Meg is fordíthatjuk természetesen ezt a sorrendet: 
Mit tegyünk, ha idegen vélemények a szívünkbe hullanak hamis 
megvetésként? Ilyenkor csak idézzük fel az áldott tapaszta
latainkat. Gondoljuk végig életünkben mindazt, amit Jézusnak 
köszönhettünk. Kár, hogy nincs naplónk róla! Voltak is, akik 
ezt megtették. Emlékezzünk erre! Az ember általában is úgy 
van, hogy inkább a rosszra emlékezik, mintsem a jóra. Jézus
sal való kapcsolatban is így van; hányszor kaptuk a bocsána
tot, az erőt, a vigasztalódást, a reménységet, amit tőle 
kaptunk, és az első idegen szóra, idegen véleményre kísér
tésbe esünk. Vagyis éreznünk kell, hogy mi az, ami idegen 
tőle, és mi az, ami az övé. Így hát ez a bonyolult mondatba 
formált jézusi mondás is üzenetet tartalmaz a mi számunkra:
Az élőt, aki előttünk áll, meg ne vessük, hanem imádjuk, ma
gasztaljuk és kövessük!

A 393. ének tökéletesen kifejezi azt a fájdalmat, amely 
Jézus meg nem ismerése miatt kelhet a mi szívünkben. Ez az ének így szól:

1. Nem látták benned, csak az ács fiát, 
űztek vak éjben árkon-bokron át
A szakadékhoz, mely mélységbe ránt, 
űztek megszállott hitető gyanánt."

Az evangéliumban ott találjuk azt a jelenetet, amikor Jé
zust le akarják taszítani a szakadékba, de Jézusnak a szent
sége miatt ez nem történik akkor meg. És miért teszik ezt? 
Mert azt mondják, hogy hamis Messiás, hitető. Tökéletesen 
megfelel az ének a Biblia igazságának.

2. Nem ismerték fel: bűnünk hordozod!
Világ reményét, üdvét te hozod!
Szögeket, dárdát ütöttek beléd.
Kizártak, mint a föld eretnekét.

3. Nem vették észre átfúrt kezeden:
Teremtő kéz az, gyógyít véresen.
Nem látták fádat, melyen folyt tusád.
Mint kegyelmednek dicső trónusát.

Ez a panasz eddig. Aztán a reménység:
4. De majd meglátják, ha órája üt.

Kinyíló szemmel mind és mindenütt:
Irgalmad árja végtelen folyam,
Tisztulhat benne bárki boldogan.
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A két mai mondás is valamiképpen összecseng. Jézus fára
dozik olthatatlan szeretettel és szánalommal a mi megmenté
sünkért az utolsó percig. Ha nem ismertük is fel, sőt a meg- 
keményedés pontján állunk, akkor is irgalmával közeledik 
hozzánk. Mind a két mondás csodálatos szép evangélium. Benne 
lehetne a Bibliánkban, mint ahogy más hasonló jézusi mondá
sok.

VIII.
Tudod, mit cselekszel?A szombatnapi kalésztépés történetéhez kapcsolódóan az 
ún. D-kódex Lukács 6,5 verse helyett /"És kijelentette nekik: 
Az Emberfia ura a szombatnak”/ a következő történetet mondja 
el: "És azon a napon látott egy embert, amint szombatnapon 
dolgozott s így szólt hozzá: Ember! Ha tudod, mit cselekszel, 
boldog vagy! Ha azonban nem tudod, átkozott vagy és a törvé
nyek megrontója."A hangsúly kétségtelenül az utolsó mondaton van. Mert 
nem dicsérni akarja az embert, hanem megállítani, megdöbben
teni! Nem a szombatnap eltörlésére tanít az Úr, hanem inkább 
a szombatnap könnyelmű megrontásától óv.

A ránkmaradt evangéliumokban inkább azok a szombatnapi 
történetek maradtak fenn, amelyekben Jézus szabadsága lesz 
nyilvánvalóvá. Érthető is, hiszen az első keresztyénség a 
zsidósággal harcban állt e tekintetben. Viszont annál érté
kesebb ez az agrofon, mert meglátjuk, hogy mi Jézus magatar
tásának az indoka: az ünnepnap igazi megszentelése! Az ün
nepnapot komolyan kell venni, közönyösségből, könnyelműség
ből nem szabad megrontani. Átkozott, aki megrontja.

Nézzük magát a történetet. Jézus mozgalmának a kiterje
déséről sejtünk meg valamit. Nem ismeri a dolgozó férfit, de 
számba veszi, hogy esetleg az ő követői közül való. Milyen 
munkát végezhetett ez az ember? Arra következtethetünk, hogy 
a_szeretet cselekedetét végezhette, például terhet vitt, 
holott ez tiltva volt a zsidó szokás szerint. Nem valószínű, 
hogy magáért a szombat megtöréséért dicséri az Úr, hanem a- 
zért, mert olyan munkát végzett, mely a szeretet cselekedete 
volt; annak lehetett venni. Csak az a kérdés, hogy tudatos-e 
benne az, amit cselekszik? Ha azért töri meg a szombatnapot, 
mert ezzel valakin segít, akkor jó; ha felfogja, hogy minde
nen felül való a szeretet parancsolata, akkor boldognak mon
datik; ha úgy él a szabadsággal, ahogyan Jézus is élt vele 
szombatnapi gyógyításaiban, akkor rendben van. Ám Jézus épp 
pen nem bizonyos efelől. Azért állítja meg, szólítja meg az 
embert. Lehet, hogy nem igazi szabadságból cselekszik, hanem 
azt véli, hogy Jézus megengedi a tanítványoknak, hogy köny- 
nyelműen túltegyék magukat a törvényen. Ebben az esetben té
ved a megszólított. Jézus másképp gondolkodik. Komolyan ve
szi az ünnepnap megszentelését. Megszegője átkozott, halálra, 
megkövezésre méltó. /IV. Móz. 15,32. kk./. A törvénnyel nem 
szabad frivol módon bánni.



Kétféle szabadság van tehát. Isten gyermekeié: szabadok 
lelkiismeretűkben, mert kötve vannak a szeretetben. És a 
törvény ellen lázadóké, akiket elítél a lelkiismeretük. Tu
dod, mit cesélekszel? Nem elég látszatra maca a cselekedet.
Az a kérdés, mi a belső indító oka. Belső szabadságból cse
lekszel-e amikor nem szenteled meg az ünnepet?!

A mai élet egyetlen nagy hajsza, szüntelen rohanás, ün
nepet alig ülnek az emberek. Dante ír ezekről az alvilágban 
gyötrődő Ilikékről, akik pihenés nélkül követnek egy zászlót. 
Lehetne századunk szimbóluma. Sokak számára meghalt a vasár- 
nap. Bornemisza annakidején megállította Balassi János vár
kapitány kocsiját, mert vasárnap, prédikáció hallgatása e- 
lőtt útrakelt. Ki állít ma meg minket?

De hát nem vagyunk-e szabadok? Luther tanítja a kátéban: 
minden napon lehet Istent magasztalni, igaz, de testi és 
gyülekezési okok miatt kell egy napot külön tartani evégre! 
Szabadok vagyunk, csak nem a megszentségtelenítésre, hanem a 
megszentelésre! Ez pedig az Ige által történik. Vajon így é- 
lünk-e a szabadságunkkal?

Fölmenthetne bennünket még a szeretet cselekedete. Ámde 
a szeretet és segélynyújtás kedvéért szokás megtörni az ün
nepet manapság? Nem éppen ellenkezően, nagyon is önző célok 
érdekében? /szórakozások, külön kereset stb./

Rengeteg a könnyelműség bennünk. Bizony megtalálható még 
a frivol magatartás is a harmadik parancsolattal kapcsolat
ban. Ez pedig Jézus átka alatt áll. El kellene kezdenünk ko
molyabban vennünk a vasárnap megszentelését. Isten igéjének 
hallgatásával és a szeretet cselekedeteinek gyakorlásával!

IX.
A vidámság akadálya

Latin nyelven /az Efezusiakhoz irt páli levél kommentár
jában/ Hieronymus őrizte meg számunkra a tárgyalandó jézusi 
mondást. Azt állítja, hogy a Héber-evangéliumban olvasta és, 
hogy Jézus a tanítványaihoz intézte ezt a mondást. Így hang
zik fordításban: "És csak akkor legyetek vidámak, ha szere
tettel néztek testvéretekre." Esetleg így is fordítható: 
"Csak akkor lesztek vidámak, csak akkor fogtok tudni örven
dezni. .."

A tanítványokhoz intézett beszédnek a vége lehetett. A 
testvéri magatartást sürgeti benne, mint számtalan mondásá
ban, melyet az evangéliumokból ismerünk. Testvéren általá
ban itt a felebarátot kell értenünk, nem pedig szűk értelem
ben a gyülekezeti testvért.

Hogyan viselkedjék Jézus tanítványa a felebarátokhoz, az 
emberekhez való viszonyában? Ne legyen a szivében semmi gyű
lölet, szeretetlenség. Miért? Mert ez odaáll az ő közé és az 
ő Istene közé. Máté 5,22. kk., Márk 11,25 üzenete: Isten sem 
bocsáthat meg, ha mi meg nem engesztelődünk, panaszunkkal 
föl nem hagyunk. Márpedig ez lehetetlenné teszi a keresztyén
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Örömet, vidámságot. Nem lehet örömünk, ha Isten haragja van 
rajtunk. Következésképp: nem lehet örömünk, nem lehetünk vi
dámak, ha a testvérünk iránt szeretetlenség vagy gyűlölet 
gondolata, érzése lappang szívünkben.

Lehetetlen így vidámnak lennünk! Vajon nincsen ilyen ta
pasztalatunk? Az emberekkel való rossz viszony megzavarja a 
boldogságunkat. Nincs emberi örömünk. És nincs Istenben való örömünk, békességünk.

Ha mégis tud valaki örvendezni, mégis vidám, noha harag
ban, gyűlölségben- van az emberekkel, akkor ez hamis öröm, 
nem keresztyén öröm. Csak /!/ akkor legyetek, csak akkor 
lesztek vidámak, csak akkor szabad vidámságban, örvendezés
ben lennetek! - mondja Jézus. Ezt tudatosítani kell magunk
ban. Nem szabad, hogy legyen és valójában nincs is tiszta, 
boldog öröm, istentisztelet, imádság, Jézussal való békessé- 
ges viszony, ha megromlott a felebarátunkkal való viszonyunk 
és nem akarjuk azt helyre állítani, sót talán éppen a mi ré
szünkről van szeretetlenség, gyűlölet a szívünkben! Mennyi 
ilyen hamis öröm akad mégis az életünkben. Jézus ítéletet 
tesz rajta, leleplezi hamisságát. Parancsot ad: csak akkor 
legyen örömötök, ha szeretettel tudtok nézni egymásra! Aki 
ezt igazán szívére veszi, az képtelen lesz ezután másképp 
örülni, gyűlölő szívvel is vidámnak lenni.

Nos itt láthatjuk a vidámságnak egy olyan akadályát, a- 
mit nem szoktunk kellőképpen számba venni. Okoljuk a munkát, 
hajszát, a világot örömtelen életünk okaként, de nem látjuk 
magunkban az okot: a mi szívünk szeretetlensége, panasza, 
vádja, gyűlölete az oka, hogy Isten nem enged nekünk igazi örömet. Nem engedheti!

Nemcsak Isten parancsolata ellen vétesz, amikor gyűlölsz, 
szeretetlen vagy, hanem önmagad örömét is tönkre teszed. Ke
resztyén ember csak akkor örülhet, ha elsöpri a közte és 
testvérei közt fennálló ellentéteket, haragokat, ha őszintén 
megbocsát, ha tiszta szemmel és ártatlan mosollyal tud nézni 
a felebarátokra. Általában az emberekre és nemcsak azokra, 
akiket mint szeretetreméltókat könnyű szeretni.

Boldog, aki fölismeri ezt az akadályt és félre tolja az 
útból, hogy igazán vidám lehessen!

X.
Az Atya adománya

Ezt a jézusi mondást Eusebius jegyezte fel, ki a III. 
század végén és a IV. század elején élt. ő az egyháztörté
netírás atyja. Nagy Konstantin császár is udvarába hívatja, 
sőt megbízatást is ad neki, feltehetően a niceai zsinaton is 
részt vett. Sok könyvet írt.

Az egyik munkájában azt írja, hogy a Héber evangéliumban, 
amelyet a zsidók héber nyelven ismernek, találta a következő jézusi mondást:

"A méltókat választom ki magamnak: a méltók azok, akiket az_én mennyei Atyám ad nekem."



Az első pillanatban megdöbbent bennünket ez a mondás, 
mert mindenestől ellentmondani látszik Jézus lényének. Hisz 
ő nem a méltókat, nem a kitűnő embereket, nem a derék embe
reket kereste, hanem az elveszetteket, a méltatlanokat, a 
vámszedőket, a bűnös nőket, őket hívta megtérésre. Az egy
szerű halászokat vette maga mellé, tette tanítványaivá. A 
legelkeseredettebb harcban állt azokkal, akik "méltóknak" 
tartották magukat, a farizeusokkal, a vallásos teljesítmé- j 
nyék képviselőivel. Meglep bennünket hát ez a mondás: "A 
méltókat választom ki magamnak".

De ha jól megnézzük a mondást, akkor látjuk, hogy nem 
arról van szó, hogy ő az emberi teljesítményt értékelné, s 
ennek megfelelően választaná a tanítványait. A mondatnak a 
másik fele magyarázza, hogy kik ezek a méltók: azok, akiket 
neki adott az Atya.

Nem arról a méltóságról, arravalóságról esik tehát szó, | 
amit mi emberek vívhatunk ki magunknak, hanem egyedül arról, 
ami az Atya titokzatos akaratában leledzik. Akiket Jézus ki
választott, akik köréje mint tanítványok csoportosultak, a- 
zok az Atya adománya Jézus számára. Felséges adomány ez: élő 
emberek lelke. Az Atya tulajdonai voltak és Jézus tulajdona
ivá lesznek. Ilyen kiválasztás mögött magának az Atyának a- 
karata húzódik meg: "A méltókat választottam ki magamnak; a 
méltók azok, akiket az én mennyei Atyám ad nekem.”

Ha pedig ez a fő dolog, akkor ez mégsem idegen a Szentí- 
rástól. Rámutatnak a tudósok arra, hogy különösen János e- 
vangéliuraának mondásaival egyeznek ezek a részletek. /Hadd 
áruljam el, hogy a Bibliát kutató tudósok azt feltételezik, 
hogy ez az elveszett Héber-evangélium átmenetet képvisel a 
három szinpotikus evangélium - Máté, Márk, Lukács evangéli- 
ma és János evangéliuma között, amely a legkésőbb íródott./

Az bizonyos, hogy ez a mondás János evangéliumából szin
te igazolható. Mind a két kifejezés. Az egyik a kiválasztás. 
Jn. 15,16-ban azt olvassuk: "Nem ti választottatok engem, 
hanem én választottalak titeket". Vagyis nem a tanítványok 
hívták fel magukra Jézus figyelmét az ő kiválóságukkal, ha
nem Jézus fordul feléjük az ő szerető szavával. Hogy honnan 
választotta ki őket, honnan hívta ki őket, azt ugyancsak Já
nos evangéliumában találjuk: "Ha e világból valók volnátok, 
a világ szeretne, de mivel nem e világból valók vagytok, ha
nem én választottalak ki titeket a világból, ezért gyűlöl 
titeket a világ". Tehát itt erről van szó elsősorban, hogy 
Jézus a bűnös, elveszett világból választja ki, vonja magá
hoz a tanítványokat. Ez az egyik fogalom.

A másik kifejezés is gyakran előfordul János evangéliu
mában. Hogy ugyanis az Atya adta neki az ő tanítványait. A 
6 . fejezetben olvashatjuk: "Akit nekem ad az Atya, az mind 
énhozzám jön, azt én nem küldöm pl magamtól”. Később: "Senki 
sem jöhet énhozzám, ha nem vonza az Atya, aki elküldött en
gem". Tehát aki őhozzá jön, aki hallgat az Ő szavára, azt 
tulajdonképpen az Atya vonzotta. És senkit el nem veszt Jé
zus azok közül, akiket neki adott az Atya.

Még világosabb ez több helyen, az úgynevezett főpapi i
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mádságban", amelyet Jn. 17. fejezetében találunk leírva. A 
o versben ezt olvassuk: "Én őérettük könyörgök, nem a vi
lágért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál. Mert a 
tieid. És ami az enyém, az mind a tied, az az enyém és meg- 
dicsőülök bennük". Itt tehát egy csodálatos vagyonközösség- 
r(51 van szó. Ami az Atyáé, az a Fiúé, és ami a Fiúé, az az 
Atyáé. De nem tárgyakról van szó, hanem élő emberekről, a 
tanítványokról. Azok vagyonközösségben vannak az Atya és Fiú
között.János evangéliumában is nagy titok ez. Ezen eltépelődhe- 
tünk, elgondolkodhatunk, hogyan is lehetséges ez. Okoskodá
sunkban ellentéteket is fedezhetünk fel. Talán még arra is 
gondolhatunk, hogy nincs is az embernek felelőssége, hiszen 
akit nem adott neki az Atya, az nem tehet róla. Érdekes, 
hogy János evangéliuma 6. fejezetében, ahol a nagy kenyér
csoda után a vitákat olvassuk, többek közt azt is, hogy töb
ben elhagyják Jézust, akik eddig követték, azzal magyarázza 
jézus: hitetlenségük mögött az áll, hogy nem adta őnéki azo
kat az Atya.Hát ez valóban misztérium az ember logikája számára.

Most elhagyjuk egy percre János evangéliumát, ahol mind 
a kiválasztás, mind az a kifejezés, hogy az Atya adta a ta
nítványokat Jézusnak, ilyen bőséggel szerepel, s visszaté
rünk Eusebiushoz, mert Eusebius abban az írásban még ehhez 
a mondáshoz hozzáfűzi, hogy Jézus ezzel adta okát a lelkek 
meghasonlásának, amely a mi házainban játszódik le. így írja 
ezt az akkori keresztyén családok részére. Jézusnak tehát 
egy olyan mondását fedezi fel, amely magyarázatot ad arra, 
hogy hogyan lehetséges az, hogy a keresztyén családokban 
vannak meghasonlások. Ez a többi evangéliumban is világos, 
Máté és Márk evangélimában is. Mt. 10.35-38 versekben ezt 
olvassuk: "Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjá
val, a leányt anyjával, a menyet anyósával és így az ember
nek ellensége lesz a háza népe. Aki jobban szereti apját 
vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám; aki jobban 
szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám, 
és aki nem veszi fel keresztjét és nem követ engem nem mél
tó hozzám."

Látjuk azt, hogy maga Jézus is beszél rettenetes családi 
konfliktusokról. S mi ennek az oka? Ennek oka az, hogy Jézus 
egyeseket kiválasztott, akiket az Atya néki adott. Hogy ez a 
kiválasztás mit jelent, azt nagyon szépen magyarázza ez a 
m on da t ,  hogy aki jobban szereti Jézust. mint akárkit a csa
l á d  tagjai közül, az kerülhet ilyen konfliktusba. Márknál i 
megtalálhatjuk ezt. Amint hallottuk, háromszorosan a "méltó 
s z ó  is itt van, ami kicsit szöget ütött a fejünkbe, amikor 
ez előző mondást hallottuk, hogy a méltókat választotta ki 
J é z u s  magának. A méltók azok, akiket neki adott az Atya. Aki 
J é z u s t  szereti jobban, mondjuk ezt másképp: aki Jézus körébe 
tartozik elválaszthatatlanul, az kész lehet arra, hogy bizo
nyos konfliktusokba kerül. Még a legközelebbi hozzátartozók 
k ö z ö t t  is. És - amint azt olvastuk a 15. fedezetben - kész 
lehet arra is, hogy gyűlölni fogja őt a világ. Azt mondja

628

Ifi 
S



Jézus: mert engem gyűlölnek, titeket is gyűlölni fognak. E- 
zek is nagyon erős kifejezések, de nem törölhetjük ki ezeket 
a Bibliából.

A "világ" fogalmán a Biblia a bűnben megromlott világot 
érti. Jézus főpapi imádságában azért könyörög, hogy őrizzen 
meg bennünket Isten ebben a világban a gonosztól, nem azért, 
hogy vegyen ki a világból. Nem valamilyen remeteségre akar 
biztatni. Hanem arra, hogy legyünk mássá, mint ez a bűnös 
világ.

Ennyit magáról a jézusi mondásról. Milyen üzenetet ve
gyünk ki magunknak ebből? Én két dologra gondoltam, noha más 
következtetést is le lehet vonni. Az elsőt így fogalmaztam 
meg: Alázkodjunk meg Isten kiválasztása előtt. Itt más lehe
tőség nincs, mint a megalázkodás. Vagyis nem szabad speku
lálni róla, mert úgysem jutunk tovább. Sőt kétségbe ejthet 
bennünket. Emlékeztetek a Luther-sorozatnak arra a részére, 
ahol Luther a deus absconditus-ról, az elrejtőző Istenről 
beszél, és ő azt mondja, hogy ahhoz semmi közünk, azt ne 
firtassuk, mert akkor kétségbeeshetünk. Ilyen ez is, az ele- 
ve-elrendelés, a kiválasztás. Mi a kinyilatkoztatott Krisz
tushoz ragaszkodjunk, ahhoz, amit nekünk Isten a Krisztusban 
kinyilatkoztatott. Tévelygésbe esnénk, ha spekulálnánk. Alá
zattal kell vállalnunk azokat az igéket, amik értelmünket 
meghaladják. És ha szeretjük Jézust, talán jobban szeretjük, 
mint bárki mást a világon, vagyis az Ő köréhez tartozunk, 
akkor ilyen értelemben méltóak vagyunk. Nem a mi erkölcsi 
teljesítményünkről, érdemünkről van szó, hanem az Atya meg
tartott. Pál apostol nem ismeri ezt a jánosi kritériumot, de 
ő is mond hasonlót, Ő a "szentnek" a fogalmában szokta el
mondani. Minden levelét azzal kezdi, hogy köszönti a szente
ket, akik ebben vagy abban a városban élnek. Aztán feddi ő- 
ket a sok bűnükért ugyanabban a levélben, mert nem az ő er
kölcsi kiválóságukért nevezi szenteknek őket, hanem mert a 
szent Isten reájuk tekintett, kiválasztotta őket, elhívta ő- 
ket. Ha Istennek ez a keze rajtunk van és ebből időnként va
lamit tudatosan megérzünk és előttünk felvilágol, legyünk 
akkor boldogok. Ne okoskodjunk a kiválasztáson. Alázkodjunk 
meg előtte. Az Atyának az adománya ez, ha igazán Krisztus
hívők vagyunk.

A másik pedig súlyosabb mondanivaló. Az, hogy készséggel 
kell vállalnunk néhanapján még a harcot is. Azokat a megha- 
sonlásokat is, amik elkerülhetetlenek, amíg világ ez a világ 
Esetleg a gyűlölet is, ami kijár azoknak, akik Krisztuséi.
Ez együtt jár a tanítványsággal, a tanítványi kiválasztással

Ennyit most erről az igen komoly igéről, amit Eusebius 
jegyzett fel az egyik írásban.

XI.
Jézus jelenléte munka közben

A másik ige talán közelebb áll hozzánk. Visszatérünk ah
hoz az első megtalált oxyrhynthus-papiruszhoz, amelyen, mint

629



emlékezhetünk reá, három jól ismert és a Bibliában is sze
replő jézusi mondás között három ismeretlen jézusi mondás 
található. Nos, az egyik ismeretlen mondás, az is csak felé
ben ismeretlen, a következőképpen hangzik:

"Ahol csak ketten vannak, - így is lehetne fordítani: 
bárhol vannak ketten, - nincsenek Isten nélkül. Ahol egy 
magában van, mondom, vele vagyok. Emeld föl a követ és meg
találsz ott engem, vágd /hasítsd/ a fát és én ott vagyok." 
Emeld föl a követ és ott megtalálsz engem. Hasítsd a fát és 
én ott vagyok.Ez az utóbbi a teljesen ismeretlen a számunkra. Tulaj
donképpen két mondás van itt egymáshoz fűzve. Az egyiket is
merjük. Máté evangélima 18,20. verse így hangzik: "Ahol ket
ten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, én ott vagyok 
közöttük." Máténál a kettőről és a háromról van szó, a leg
kevesebb, a legkisebb gyülekezetről. Ennek a kiterjesztéséről 
hallunk itt az ismeretlen mondásban; Jézus az egyetlen egyre 
is kiterjeszti, arra, aki egymagában van. Ez azért olyan je
lentős mindannyiunk számára, hiszen lehetünk mi nagyon egye
dül és magunkban.Mit magyaráz a mondásnak másik fele, ami eddig teljesen 
ismeretlen volt. "Emeld fel a követ és ott megtalálsz engem, 
hasítsd a fát és én ott vagyok" Két példán az előző mondást 
magyarázza, hogy miként van jelen Jézus ott az egynél, aki 
egymagában van. A két példa pedig a házépítő és a favágó em
ber példája. A házépítő ember fölemeli a követ, odább moz
dítja, görgeti, így építi a házat. A másik pedig hasogatja 
a fát az erdőn. Ma így szoktuk erről a munkáról mondani: ne
héz testi munka. Mind a kettő nehéz testi munka. Már most 
hogyan van jelen Jézus az ilyen ember életében, aki súlyos 
robotban, nehéz munkában áll? Nem vész-e el az ilyen ember 
életében a Jézussal való kapcsolat? Bizony gyakori, hogy a 
munka megkeserít, teherré lesz, elveszti az ember az Isten
nel való közelségét. A Prédikátor könyvben, ami nagyon pesz- 
szimisztikus hangú és a munkáról is igen sötéten lát, olva
sunk a 10. fejezet 8-9. versében három példát, amely közül 
kettő nagyon hasonlít a most említett házépítő és fát haso
gató ember példájához. Különben a Prédikátor könyve első fe
jezetében olvashatjuk ezt a mondatot: "Micsoda haszna van az 
embernek tulajdon munkájából?" Tudniillik hiábavaló az, - 
mondja a Prédikátor könyve. Ott három példát mond: aki falat 
ront le, azt megmarhatja a kígyó, aki követ tör, az megsért
heti magát, és aki fát vág, az megsebesítheti magát. Nagyon 
hasonló ez a két utóbbi az előbb említettekkel. A prédikátor 
azt akarja mondani, hogy a munka tele van veszedelemmel, be
tegséggel, szenvedéssel. Bajt okozhat. Bizony, annyi bale
setről hallunk naponta mi is, gyárakban és földeken. Nagyon 
sok ember pesszimisztikusan ítéli meg a munkát. Talán rábó
lintottunk már mi is. A munka sokszor terhes, hiábavalónak 
tűnik. És hányszor előfordul, hogy még a Bibliára is hivat- 
kozun a pesszimisztikus felfogásunkban. Nemcsak a Prédikátor 
könyvére, hanem a bűnesetre hivatkozva, ahol úgy mondjuk, 

hogy isten a munka átkát rótta az emberre. De hát Jézus 
váltsága, váltságműve nem vonatkozik a hétköznapi életünkre?



Nem hozott változást a munka megítélésében és gyakorlásában? 
De igen! Erről szól ez a csodálatos jézusi mondás: "Emeld 
fel a követ és ott megtalálsz engem, vágd, hasítsd a fát és 
én ott vagyok." Jézus tanítványai számára a munka nem lehet 
teher, ha néha súlyos is. Nem lehet csak veszély és szenve
dés, bár az is járhat vele. Mert az Úrnak, a feltámadott 
Krisztusnak a jelenléte másképpen mutatkozik meg a munkában, 
az ő ígérete szerint. Figyeljük meg, hogy ez a mondás: emel 
fel a követ és ott megtalálsz engem, a megdicsőült Krisztus 
szájából hangzik, aki már az Atyánál van és az egyes dolgoz 
emberénél is ott van jelen isteni mindenhatóságánál és min
denütt jelenvalóságánál fogva. "Veletek vagyok minden napon 
a világ végezetéig" - ez a munka közben is érvényes. Még a 
legnehezebb és legkeservesebb munka közben is. ígéri, hogy 
engem ott találsz és én vagyok ott, amikor felvágod a fát. 
Ezért szoktuk mondani, nem helytelenül, hogy a munka áldás, 
mert Jézus jelenléte azt megszenteli. Jézus jelenléte isten- 
tiszteletté teszi a hétköznapok kötelességteljesítését.

Mt. 18,20-ban elsősorban az istentiszteleten együttlévő 
könyörgő kettő-háromról van szó, azokról, akik összekulcsol
ják a kezüket és imádkoznak. Azoknak Ígéri Jézus, hogy ott 
van közöttünk. Legtöbbször valóban csak erről szoktunk be- j 
szélni. Dehát most azt halljuk, hogy nemcsak ott a gyüleke- 
zetben, hanem a hétköznapok keserves munkájában is isten- 
tiszteletté lehet az életünk, ha meggyőződünk Jézus jelen
léte felől; hogy őt ott megtaláljuk.

Itt most még hozzá kell fűznöm, hogy mi sokszor az isten- 
tiszteleti óra vagy imádság órájának elmulasztását azzal 
szoktuk indokolni, magunkat mentve, hogy a munkánk miatt nem 
jutottunk el. Ez igaz is sokszor. Leköt temérdek sok felada
tunk, lekötelezettségünk, de azért nem teljesen igaz a ment
ségünk. Mert lehet a munka istentisztelet, ezt sokszor mond
juk is, de a valóság az, hogy éppen nem szenteli meg munkán
kat Jézus jelenlétével, életünket. Talán egészen másképpen 
viselkedünk, önmagunkból kivetkőzve, keresztyénségünket meg
tagadva végezzük a munkánkat. Ezért emlegették a régiek a 
közmondást: imádkozzál és dolgozzál! A kettő valóban össze
tartozik. Olvastam erről egy igen primitívül hangzó, de ta
láló hasonlatot.. Helyzetünk hasonló a kétevezős csónakhoz. Ha 
csak az egyik evezővel evezünk, akkor körbe forog a csónak 
és nem halad előre. De ha imádkozunk és dolgozunk, akkor a 
kettő együtt előbbre visz. Nyilvánvaló, hogy az istentiszte
letben, az imádkozó közösségben nyerjük meg elsősorban Jézus 
jelenlétét, az Ő igéje hallásával, hittel való elfogadásával 
az Ő körébe tartozással. Ott tart minket méltónak és kivá
lasztottnak. De az is biztos, hogy ennek az eredményét le
mérhetjük azon, hogy milyen a munkavégzésünk, keserves kín
nal, fogcsikorgatva végezzük-e, a neheze elől kibúvunk-e, 
vagy pedig megértettük azt: emelem a követ és ott van Jézus, 
hasogatom a fát, s megtalálom őt!

Befejezésül még annyit, hogy sokszor egyedül yagyunk a 
munkában, a háziasszonyok különösképpen, de mások is. A kö
zösség erőt ad, de nem mindig brigádokban dolgoznak az embe
rek, hanem sokszor nagyon is egyedül. A nagymama egyedül vi-
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váz az unokájára, mert a gyermek rajta nem segít. Rengeteg
anasz, igaz panasz van, hogy árva vagyok___ egyedül vagyok.
Hát ezekhez is szól ez a mondás: nem vagy egyedül. Én ott 
va g y o k  végezd ezt a nehéz munkát, mint a kő emelését, a fának a hasogatását. Veled vagyok a világnak a vé
gezetéig nemcsak a kettővel-hárommal, hanem az eggyel is.

XII.
imádságunk súlypontja

Rogáte vasárnapjára készül az egyház, az imádság vasár
napjára. Egy olyan igét választottam, amely idevág. Alexand
riai Kelemen, ki nagyon neves személyisége az ókori keresz- 
tyénségnek, ki Kr. u. a II. század második felében élt, ira
tairól nagyon nevezetes, hagyta ránk Jézusnak egy rövid mon
dását, mely az imádsághoz kapcsolódik. Nemcsak ő, mások is, 
későbbi írók is idézik ezt az agrofónt, vagyis a Bibliában 
fel nem jegyzett jézusi mondást. így hangzik:

"Kérjétek magatoknak a nagyot, s akkor Isten hozzáadja 
néktek a kicsinyt."

A mondás nagyon hasonlít természetesen arra, amit mind 
Máté evangélistánál a 6 . fejezetben, mind Lukácsnál a 12. 
fejezetben megírva találunk: "Keressétek először Isten or
szágát és az ő igazságát és a többiek megadatnak néktek."
De azért mégis ez a mondás nem teljesen azonos azzal. Az e- 
vangéliumokban Jézus hangsúllyal emeli ki azt, hogy életünk 
döntő módon Isten felé forduljon. Isten uralkodjék rajta. Az 
ő országa, az ő dicsősége, az Ő akarata legyen a legfonto
sabb a tanítvány számára. Vagyis nem a mi egyéni érdekünk, 
nem a kívánságunk, nem a jólétünk, nem a belső életünk és 
annak világa a mi fő motívumunk, hanem Isten akarata. Ez az 
egész evangéliumban világos. És lényegében véve ebben a kis 
mondásban ugyanezt alkalmazza Jézus az imádságra. Kérjétek 
magatoknak a nagyot. Istent. Isten dolgát. Isten országát és 
akaratát. Akkor ráadatik néktek minden egyéb, ami az életre 
kell. Persze ez sem merőben új dolog, hiszen a Miatyánknak 
első három kérése ezzel foglalkozik. Isten nevének megszen
telésével, országa eljövetelével, hogy legyen meg az ő aka
rata. Ezek mind Istenre mutatnak. Nem véletlenül ez az első 
három kérés a 7 kérés közül a Miatyánkban. Csak ezután kö
vetkezik a mindennapi kenyér, a mi bűneink bocsánata, a go
nosztól való megóvatás vagy megváltás.

Jézusnak ez a kicsiny mondása, amexyet a Mxatyánxra, az 
imádkozásra ad, alkalmaz, nem merőben új dolog, összefoglal- va így mondhatnám: Imádságunk súlypontja legyen a nagynak a 
kérése. Kérjük Isten országának a megvalósulását mind a ma
gunk életében, mind a világ életében. Megfordítva a dolgot: 
nem szabad, hogy imádságunkban uralkodjék a kicsiny, a min
dennapok gondja. Félreértés ne essék, nem arról van szó, 
hogy Isten nem melegszívű Atyánk, aki nem törődne a mi min
dennapi kicsiny gondjainkkal-bajainkkal. Természetesen ezt
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is oda lehet helyezni Istennek az atyai kezébe és szívére. 
Csak arról van szó, hogy ez ne uralkodjék annyira a mi imád
ságunkban, hogy Isten ügyeiről elvonja a figyelmünket. Hát 
bizony ez szokott történni velünk. Lássuk be! Figyeljük csak 
meg a mi imádságunk súlypontját, hogy nem a kicsinyen van-e? 
Amit természetesen mind oda szabad helyezni az Isten kezébe, 
csak ne vonja el figyelmünket magáról Istenről. Annak a tu
datában kellene élni, hogy ezeket ráadásként adja meg ne
künk, imádkozóknak a Mennyei Atya. Kérjétek magatoknak a na
gyot és akkor Isten ráadja néktek a kicsinyt.

Ez a kicsiny mondás önvizsgálatra késztethet. Ilyen kér
déseket vethetünk fel magunknak: Merjük-e mi egyáltalán kér
ni a nagyot? Látjuk-e az értelmét és célját, hogy mondjuk: 
Jöjjön el a Te országod! Hol van a mi mindennapi imádságunk
nak a célja? Isten-e a célja? Nem hamis-e az, amikor az i- 
mádságunk a visszájára fordul és a Miatyánkot is hátulról e- 
lőrefelé imádkozzuk? Ezt a különleges imádságot Luthertól 
veszem, aki azt mondja a Miatyánkról, hogy ez a világ legna
gyobb mártírja, mert annyit mondjuk értelmetlenül és meggon
dolatlanul. Legtöbbször visszafelé imádkozzuk, mert először 
a mindennapi kenyerünkért könyörgünk, aztán esetleg a bűnbo
csánatéit, az ördögtől való megóvásért s esetleg a végén jön 
Isten országa és ügye. Hátrafelé imádkozzuk, s Luther még 
azt a tréfás hasonlatot használta, hogy ez olyan, mint ami
kor nem a lovat állítjuk a szekér elé, hanem a szekeret a ló 
elé, és az így nem halad.

Kérjétek magatoknak a nagyot, magát Istent! A vele való 
közösséget! Diadalmas országát! Ekkor megadatik minden egyéb 
is! Ennek az agrofonnak az üzenete ma, hogy próbáljunk meg 
újat kezdeni az imádságunk módjában. Merjünk a nagyért kö
nyörögni. Hittel és azzal a boldog tudattal, hogy Isten meg
adja a kicsinyt ráadásul.

S ha nőnek a mindennapi gondok, hajolj, sokasodnak a 
problémáink, akkor is az a legjobb megoldás, ha Isten nagy 
ügyeiért kezdünk imádkozni.

XIII.
Becsaphatatlan keresztyének

A következő mondás nagyon ismert az óegyházi irodalomban. 
Nagyon kedvelt is. Egy tudós megszámlálta, nogy a ránk ma
radt első századi írásokban Jézusnak ez a mondása 37-szer i- 
déztetik, és 20-szor utalás történik rá. Persze az utóbbi 
évszázadokban kiveszett az idézésből és a használatból. Kö
vetkezőképpen hangzik el a mondás:

"Legyetek kipróbált pénzváltók!"
Legyetek kipróbált, ügyes, arravaló pénzváltók!
Talán az az oka a mondás lassú kihalásának, hogy a fog

lalkozás kiveszett, amit akkor így neveztek: pénzváltó. Ál
talában tudjuk, hogy Jézus hivatását földi hivatások képében 
adta tudtul. Ezért mondja, hogy Ő maga az orvos, a jó pász
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tor, de építőmesterhez is hasonlítja magát. Éppen így, ami- 
Icor'a tanítványoknak adta a feladatokat, hívta el őket hiva
tásuk végzésére, ugyancsak hasonlította őket: a pásztorhoz, 
az arató munkáshoz, a halászokhoz, sáfárokhoz, birkákhoz. £- 
zárt nem lehetetlen, hogy Jézas ezt a foglalkozást is emlí
tette. Legyetek kipróbált pénzváltók!Most először vissza kell mennünk abba a korba, amelyben 
jézus élt, hogy megértsük ezt a mondást.Jeruzsálem volt a Közel-Kelet legforgalmasabb pénzváltó
helye. A világ minden tájáról jöttek a zsidók föl Jeruzsá
lembe, és sokféle pénzt hoztak magukkal. Mégpedig kényelem
ből, mint ahogy a mai turisták is teszik, nagy pénzt hoznak, 
amik helyet foglalnak élj de azt fel kell váltani, hogy hasz
n á l h a s s á k .  A pénzváltók ott ültek kis asztalaik mellett a 
bazárjaikban. Görögben a pénzváltó szó is asztallal függ ösz- 
sze. Asztalnál ültek, asztalnál dolgoztak. Ezen a lapon egy 
kis üveglap volt.Különösen a nagy ünnepekre zarándokoltak fel sokan Jeru
zsálembe a világ minden tájáról. Húsvét, pünkösd és az őszi sátoros ünnepek. Hoztak magukkal elsősorban zsidó pénzt, de 
hoztak római pénzt is, mert a római birodalomnak a tartománya 
volt Zsidóország. Hoztak görög ezüstöt vagy görög rézpénzt 
is. Egészen sajátos kötelezettségük volt a templomadó,
amit évente egy-egy ilyen ünnepen adtak át a templomban és 
ezt csak tiruszi pénzben volt szabad kifizetni. Hát már eb
ből is láthatjuk, hogy nagyon kipróbált, arra való embernek 
kellett lennie annak, aki ott ült a bazárjában a pénzváltók 
asztalánál, és nem akarta, hogy becsapják. Mert bizony is 
megtörtént, hogy csúsztattak oda olyan érmét is, ami már nem 
volt érvényes. Gyakran változott a császárok ókorában a pénz
érme, mert ha jött egy új császár, akkor rögtön nyomatott 
a saját képére és feliratával új pénzt. De az is előfordult, 
hogy nem elavult, érvénytelen pénzt hoztak, hanem hamisított 
pénzt tettek oda az asztalra és természetesen becsapták vele 
a pénztváltót, ha az nem volt elég élestekintetű.

Mi volt a legfontosabb a pénzváltói foglalkozásban? Az 
éles tekintet, amivel rögtön meg tudta különböztetni a kü
lönböző pénzérméket, pénznemeket, pénzfajtákat.

Ha kétsége támadt a pénzváltónak arra nézve, hogy igaz-e, 
nem hamisított-e az ezüst vagy arany pénz, akkor ráejtette 
az üveglapra. Annak csengéséből vette észre, hogy igaz, vagy 
hamisított. Kipróbált, élesszemű, tapasztalt embernek kel
lett lennie a pénzváltónak, ha nem akarta, hogy becsapják. 
Ilyeneknek kell lenni a tanítványoknak - mondja Jézus.

Most kezdjük érteni, hogy miért mondta Jézus ezt a cso
dálatos mondást. Legyen éles a tanítvány tekintete, ne enged
je magát becsapni, mindent jól vizsgáljon meg. Ami nem jó, 
hamis fajta, azt dobja félre. Ami nem Isten Leikéből való. 
Ami. pedig jó, azt fogadja el. Azt ne utasítsa el. Így kipró
bált a pénzváltó és a keresztyén ember is.

Gondoljunk most arra a sok evangéliumi igére, amiben Jé- 
zus hamis próféták, tanítók és krisztusok eljöveteléről jö
vendöl. Ezek azt állítják magukról, hogy ők az igazak. Tesz



nek majd csodajeleket, amikkel igazolni akarják hatalmukat, 
tanításukat. Az egyszerű tömegember nem tud átlátni a hamis
ságukon. Ehhez éles szem kell. Ezért óvja mindig újra a ta- 
nítványokat a hamis prófétáktól. Ez ad értelmet ennek a mon
dásnak is, hogy legyenek olyanok, mint a jó, talpraesett, 
hozzáértő pénzváltók.

I. Thess. 5,19-22 verse így hangzik: "A lelket ne oltsá
tok ki, a prófétálást ne vessétek meg." T.i. karizmatikus 
ajándékok sokasága volt meg ott a gyülekezetben. Pál arra 
int, hogy ami igazán a Szentiélektől való, annak tüzét ne 
oltsák ki, a prófétálást se vessék meg. De, /így folytatja/: 
"mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz 
minden fajtájától tartózkodjatok." Sokan úgy gondolják, hogy 
halvány utalás van ebben a fogalmazásban Jézusnak az imént 
tárgyalt ismeretlen mondására. Mindent jól megvizsgálni, a 
jót elfogadni, a rosszfajtát, a rossz pénznemet félretenni és 
nem engedni magát becsapni. Mintha valami halvány utalás 
történnék rá. Persze ez nem bizonyos.

A lelki ajándékokat nem szabad megvetni. Ne legyünk ol- 
togatók, akik eloltják a lélek lámpáját. Viszont sosem sza
bad megfelelő vizsgálat nélkül, próba nélkül akármit befo
gadni. A jót kell csak megtartani. A rosszat el kell hárítani .

Pál apostol egy másik levelében kimondja, hogy a lelkek 
megkülönböztetése szükséges a gyülekezetben. Sok minden lát
szat szerint olyan, mintha Tőle lenne, de igazában hamis 
pénz az! Vagy elavult, érvénytelen.

Mi ennek a mondásnak a mai üzenete? Becsaphatatlan ke
resztyénekre, kipróbált evangélikusokra van szüksége Krisz
tusnak köztünk. Olyanokra, akik éles szemmel felismerik, 
hogy mi a hamis és tartózkodnak tőle. Mindig telve volt i- 
lyennel az egyház és a keresztyénség története. Ma se kíván
hatjuk, hogy ilyen ne legyen. Vannak olyanok, akik elavult, 
érvénytelen dolgokkal állnak elő. Gondoljunk itt a szombato
sok mindenféle fajtájára, akik azt mondják, hogy meg van ír
va az Ószövetségben pl. a szombat, de az is meg van írva, 
hogy gerlicét áldozzatok. Ez már elavult. Jézus betöltötte 
a törvényt. Sokkal veszedelmesebb, amikor hamis tanításokkal 
lépnek elő, de persze az is, ahogy Luther mondja: fehér ru
hába öltözik az ördög; a fekete ördögöt könnyű felismerni, 
a fehéret nem olyan könnyű, amikor angyali ruhában jelenik 
meg. Egyes igékre hivatkoznak. Egyes mondásokra. Különöskép
pen szeretik a jövendöléseknek a dolgát, amit meg kell min
dig újra vizsgálni. Sok hívőt becsapnak ma is.

Hát miért tudnak minket becsapni? Mert rossz pénzváltók 
vagyunk. Nem ismerjük fel a dolgokat. Nem tanultunk eleget. 
Természetesen az egyházban való élet, hitélet nem egyszerűen 
tudás, könyveknek az ismerete. De nem is minden tudásnak és 
ismeretnek az elutasítása. Pál minden levelében mondja, hogy 
gazdagodjatok meg Krisztus ismeretében. De ismerjük-e mi a 
Bibliát? Ismerjük-e az evangélikus hitvallási iratokat? 
Amelyek olyan csodálatosan foglalják össze a Biblia helyes 
megértését? Van-e meggyőződésünk, olyan meggyőződésünk, a- 
mely tárgyilagos, megalapozott? Tehát nem olyan: én így gon-
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dolora, én így hiszem, én már emellett megmaradok..., hanem 
ami megfelel az írásoknak, ami a tanításnak megfelel. Ez ö- 
rök küzdelem. Senki sem mondhatja, hogy ő már kész. Bizony, 
nem tanultunk eleget. Szomorú látni azt is, hogy az evangé
likus egyház is hogy fogy hazánkban.

Figyelmeztet tehát ez a mai ismeretlen jézusi mondás ar
ra, hogy ne engedjük magunkat becsapni. Legyünk jól felké
szült, kipróbált pénzváltók. Tanuljunk többet, legyen kipró
bált éles szemünk, legyünk becsaphatatlan keresztyének.

XIV.
A világ csak hídÁltalában két mondást vettünk elő. A mai befejező alka
lommal azonban még egy harmadikat is élőveszek. Előre meg
mondom, hogy ez a mondás sok kritikus szerint nem bizonyos, 
hogy Jézus szájából való. Tehát az eddigiekhez képest több bizonytalanság fűződik hozzá. Alapjában véve megfelel Jézus 
gondolatainak. Vegyük elő ezt a mondást is. Annál is inkább, 
mert nem egyszer idézik.Delhitől délre fekszik Észak-Indiában egy romváros. Va
lamikor, mint győzelmi várost építtette Akbar nagymogul, aki 
a 16. század második felében élt. Ennek óriási főkapuján a- 
rab felirattal található a következő mondás: "Jézus, akin 
legyen béke, mondotta: A világ csak híd, menj át rajta, de 
neépítsd rá házadat!" A világ csak híd, menj át rajta, de 
ne építsd rá házadat. Ezt Jézus mondta, akin legyen béke és 
áldás, - hangzik az arab nyelvű felirat.

A mohamedán világban maradt fenn tehát ez a jézusi szó. 
Meglepő ez? Tulajdonképpen nem meglepő, mert az iszlámban 
Mohamed után Jézust tartották a legnagyobb prófétának. Te
hát Mohamed a legnagyobb prófétája Allahnak, de utána Jézus 
következik. Ma, amikor a mohamedán hatásnak olyan nagy je
lentősége van, jó ezt is tudni. Mohamed Jézus után élt, Jé
zus tanításából sokmindent próbált felvenni. Akbár udvará
ban a 16. században éltek keresztyén misszionáriusok, mégpe
dig portugál jezsuitáké Ezek vitték oda a keresztyénséget. 
Nem nagyon sok maradt ebből a keresztyénségből, ezt is meg 
kell mondanom, mert a mohamedánizmus roppant erőszakos val
lás. Hadat visel minden ellen, ami nem az ő igazsága. De 
mégis tudnunk kell azt, hogy Mohamed után Jézust is ismerik 
és prófétának tartják. Nem Isten fiának, hanem egy prófétának.

A mondáshoz pedig: "A világ csak híd, menj át rajta, de 
ne építsd rá házadat" hozzáfűzhetjük azt, hogy van valami 
hasonló a zsidó világban is. Nem tudom, hogy hallottak-e va
lamit a Testvérek a zsidóság egyes szent könyveiről. A leg
fontosabb a Talmud, amiben a törvények mindenféle gyűjtemé
nye van. Ennek egyik része a Misna. Ebben is hasonló gyűjte
ményeket találunk. Ebben az ún. Misna részben található a 
következő mondás: Rabbi Jaakob /élt 200 körül/ szokta monda
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ni: "E világ a jövendő világ előszobájához hasonló. Készítsd fel magad az előszobában, hogy beengedjenek az ebédlőbe."
ügye a gondolatban kétségtelen van hasonló. Csak nem 

hídról van szó, hanem előszobáról, amelyből nyílik aztán a 
tágasabb nagyterem az ebédlő. De már itt kell elkészíteni 
magunkat. Nem szabad a kettőt összetéveszteni egymással. 
Mármost éppen a hídnak a képe az, ami a vizsgáló kritikusok 
szemében egy kissé gyanús, mert a palesztínai gondolatvilág-  
bán sehol sem találjuk másutt ezt a képet és hasonlatot. Az 
evangéliumokban sem találjuk. A hídnak, mint képnek a szerepe 
későbbi. Továbbá van egy enyhe hang a mondásban, amely mint-  
ha indiai eredetre utalna. Tudjuk, hogy az indiai vallás 
roppan lemondó tud lenni és éppen hiányzik belőle az, ami 
Jézus mondásaiban mindig ott van: jön az Isten országa, be
teljesíti Isten azt, amit elkezdett. Mindenesetre annyit kell 
tudnunk, hogy ha nem bizonyos is, hogy Jézus szájából való ez 
a mondás, az arab világban fenntartották jézusi mondásként.

Maga a mondás nagyon érthető. A világ egy híd, az időből 
megyünk az örökkévalóságba. Ez a világ nem a végső, az utol
só, hanem csak átmenet. Ezt nem szabad elfeledni. Menjünk át 
rajta, de ne építsünk rá házat. Nagyszerű, hogy ma Budapest
nek 8 hídja van, enélkül tehetetlenek volnánk a közlekedés
ben. De ki gondol arra, hogy akár egy kis kunyhót építsen az 
egyik hídon? Ez a nagy igazság. Sajnos, erről épp úgy sok
szor megfeledkezünk, mint a nagyért való imádságról. Sokszor 
úgy cselekszünk, mintha gondjaink, sikereink, szenvedéseink 
az egyetlen valóság volna és keveset törődünk Isten valósá
gával, Isten világával, amit ő megígért és ahová bennünket vinni akar.

Ezzel fejezem be, szeretett Testvérek, ezt a sorozatot.
14 mondást vettünk elő. 21-et tartanak számon a kutatók, 
olyan mondást, ami Jézustól eredhet. Talán emlékeznek a be
vezető előadásra. Mos megismétlem annak egy mondatát: egé
szen új gondolatokat ezek az ismeretlen mondások nem tartal
maznak. Tehát nagyon jó a mi 4 evangéliumiunk. Minden fontos 
rész benne van. Igaz, hogy elvesztek evangéliumok, pl. a Hé
ber evangélium, nagy sajnálatunkra. A kéziratoknál is, ami
kor másolták, kimaradhatott valami. De ez semmi ahhoz képest, 
ami megmaradt. Aki Jézust és a keresztyénséget ismerni akar
ja, annak elégséges bőven a 4 evangélium. Ez a nagy tanulsá
ga Jézus imeretlen mondásai tanulmányozásának.

Scholz László



A z  Ige h ird e tő  m űhelye

Reformáció ünnepe
Luk.f 2,1-10./11-12./

jézus barátai vagyunk

I. Az ünnep értelmének tudatosítása
Annak érdekében, hogy textusunkról jól prédikáljunk, re

formáció ünnepén tudatosan végig kell gondolnunk, mit aka
runk és mit nem akarunk mondani ezen a napon. Ez természete
sen még műhelymunkánkhoz tartozik és nem a gyülekezetnek 
kell előadást tartani reformáció ünnepe homiletikumáról, e- 
vangélium hirdetés helyett.

Kétségtelen, hogy a reformáció napján tartott istentisz
teleteinknek /nem ünnepélyeinknek 1/ csak úgy van értelmük, 
ha Jézus Krisztus ünnepének tartjuk ezt a napot is, az egy
házi esztendő szerves részének. Róla szólunk és őt engedjük 
szóhoz jutni. Vallást teszünk róla és ő vallást tesz önmagá
ról. Mai textusunk jó pozíciót biztosít ehhez, hiszen benne 
Luther szavával élve. Krisztus maga prédikálja Krisztust. 
/Christus predigt Christum/. Negative: nem embermagasztalás 
alkalma ez a nap. Reformátorunk és magyar reformátoraink di
csőítése ilyenkor is egészen elhibázott. Ez nem jeleni azt, 
hogy nem becsüljük hitbeli őseinket, de ők tiltakoznának 
leginkább a magasztalás ellen.

- nem lehet egyszerűen egyháztörténeti megemlékezés a 
reformációi istentisztelet /bármennyire fontos is múltunk 
tudatosítása/.

- nem lehet az ún. reformátori alapelvekről szóló előa
dássá igehirdetésünk, még úgy sem, ha a helyes prioritást 
valljuk és vállaljuk, ti. először a Solus Christus elv és 
csak azután a Sola Scriptura, a Sola Fiáé és a Sola gratia.
A solus Christus elsőbbsége evangélikus talajon egyértelmű, 
hiszen nem vagyunk könyvvallás /hanem a Christus Dominus 
Scripturae tanítását valljuk/, nem saját hitünket ünnepel
jük, hanem annak örülünk, hogy a Krisztusért bizalmas kap
csolatban lehetünk az Atyával /ez a hit/, nem a személytelen 
kegyelmet, irgalmasságot, jóságot dicsőítjük, hanem Jézus 
Krisztus személyére tekintünk, Benne látjuk: Isten így sze
rette a világot, őt adta nekünk, a keresztre feszített és 
feltámadott Urat.

Az evangélikus igehirdetés történetében a reformáció ün
nepének homiletikumából kiemelem a következő vonásokat: a 
Megtérés hangsúlyozását /így kezdődött a 95 tétel, az első 
jézusi prédikáció is/, az egész egyház örömét /nem csak egy 
felekezet öröme lehet Isten reformációt végző munkája/, Is- 
ten megtisztító munkáját /mint ahogy Jézus megtisztította a 
templomot/, a megújulás, felfrissülés lehetőségét /semper 
teformari debet/, és ezzel kapcsolatban a pünkösdi Lélek se
gítségül hívását /reformáció = pünkösd ősszel/.

Imádságra készülésünkben ajánlható jelenlegi Ágendánk i



mádsággyűjteményéből: 51-56., 64-69. imádság, valamint némi 
átformálással az Agenda 151. lapján található imádságok. É- 
nekeskönyvünk imádságos részéből két pünkösdi imádságra hí
vom fel a figyelmet: II. Rákóczi Ferenc és Augustinus imád
ságára /712-713. lap/, valamint a 8 . fejezetből /Egyház és 
gyülekezet/ a megújulásért, egységért szóló imádságok: 734, 736, 737 lap.

Énekeinkből a reformációkor megszokott énekek közé vá
laszthatunk pünkösdi énekeket is.
II. A textusról

Hasznos elolvasni a megelőző fejezetet /ellenfeleivel vi 
tázik Jézus és tisztázza a közte és köztük lévő különbsége
ket/, valamint textusunkat követő szakaszokat, ahol a tanít
ványok helyes életgyakolatáról és eljövetelének erkölcsi kö
vetkezményeiről van szó. Lukácsnál is a eschatologiai jel
leg megelőzi, illetve megalapozza az etikait. Úgy foglalhat
juk össze a kontextust, hogy míg a megelőzőkben élesen kiraj 
zolódik, mitől is határolja el magát Jézus, ettől kezdve azt 
látjuk, mit kíván Jézus azoktól, akik komolyan követni akarják őt.

Szavai valóban kényes helyzetben hangzottak el /II,54: 
"leselkedtek utána, hegy beszédében megfogják"/. Ekkor már 
támadások kereszttüzében él, faggatják, gyanúsítják, figye
lik. Nincs kétség, elvesztése a cél. Már felsejlik a kereszt 
lehetősége.

Nagy sokaság van Jézus körül /"úgy, hogy szinte taposták 
egymást az emberek"/, de ő először csak tanítványaihoz szól 
és tanítványait barátainak nevezi. "Néktek, barátaimnak mon
dom" /4.v./. Kedves, szeretetteljes hang, amin Jézus beszél 
itt. Féltőn óv, bölcsen tanácsol, bátorít, ígér. János evan
géliumánál szoktuk hangsúlyozni ezt a "barát"-motívumot,.de 
itt Lukácsnál is megtalálható. Akiket Jézus elhívott követé
sére, akikkel közösségben él, azok barátai: nemcsak a gyer
mekek, vagy a kicsinyek, hanem a tanítványok is barátai.

Jézus szava itt is úgy szól, hogy őt a Hegyi Beszéd 
helyzetéhez hasonlóan koncentrikus körökben kell elképzel
nünk, térben és időben egyaránt, ő van a középpontban, kö
rülötte a 12, a 70 tanítvány, a sokaság, majd a gyülekezet 
és az egész egyház népe. Úgy beszél a tanítványokhoz, hogy 
érthetnek belőle a többiek is. A reformációban az történt, 
e képnél maradva, hogy megint akadtak olyanok, akik közeieoD 
húzódtak hozzá és hallgattak szavára. A reformáció népe Jé
zus barátaiból áll, akik újra örvendeznek, hogy a bűnösök 
Barátja az Ő barátuk.

Jézus szavainak tartalma több csomópont körül kristályosodik ki.
1. Barátai óvakodnak a képmutatástól
2. Barátai nem félnek ellenfeleiktől
3. Barátai bíznak aggodalmaskodás helyett
4. Barátai megvallják barátságukat
5. Barátai később is várnak Lelke tanítására, vezetésére
/A 2. és a 3. pont összevonható./



A felhasznált képek, fogalmak jól értendők, /lásd Prőhle 
Károly: Lukács evangéliuma magyarázatát/.A kovász átjárja a tésztát. Isten országa a kovász. A 
farizeusok képmutatása is kovász, mert az is átjárja az egész 
életet és nemcsak egy bűn a többi között. Az igazak valójában 
mindenestől hamisak, Jézus szemében. Hamisságuk és a tanítvá
nyok igazsága egyaránt kitudódik, világosságra jut, köztudat
ba kerül /háztető hasonlat/.A madarak és hajszálak naiv képeknek tűnhetnek. Azok so
rába tartoznak, amikor Jézus a kicsinytől a nagyobbra követ
keztet: "mennyivel inkább..." /a minőre ad majorem utalás/.

A Szentlélek elleni vétek annak tagadása, hogy Jézusban 
Isten Lelke működött. A rabbinizmus állandó vádja volt, hogy 
jézus egyfajta varázsló, sőt a Sátánnal való cimborálással 
vádolták /Mk. 3,29./. A Belzebub leikével űzi ki szerintük a 
gonosz lelkeket. Lukács most Jézus szavaira emlékeztet, akkor 
amikor már a visszatérő zsidókat a zsinagógákban tudatos Krisztus-tagadásra kényszerítették, "ördögi lélek volt ben
ne", ezt a mondatot kellett hangosan a gyülekezet előtt mint
egy átokformulaként kimondani, ez jelentette a Názáreti. Jé
zus tudatos megtagadását. A Pál apostolnál találha 6 kifeje
zések: a Szentlélek megszomorítói, kiolftóilehetünk /Ef. 4,30; 
I.Thess. 5,10./ egészen más irányba mutatnak.

A Szentlélek tanítása a helyes szóra, egy speciális hely
zetre utal, amikor a tanítványokat a zsinagógában vagy vallá
si hatóságok előtt bírói eljárásra hurcolták. Mindezek arra 
mutatnak, hogy amikor Lukács írásba foglalja azt, aminek gon
dosan utánajárt, már nem volt könnyű tanítványnak lenni, sőt 
már komoly kockázatot vállaltak a tanítványok az evangélium
ért. Valószínűleg már átestek a tűzkeresztségen és nemcsak 
tanúi, de vértanúi is lehettek már, Lukács úgy gyűjti Jézus 
beszédanyagából a mondanivalót, hogy minderre a tanítványok 
Barátja már felkészítette barátait.

Jézus szavait a reformáció eseményeivel és a mai élettel 
konfrontálva alakulhat ki reformáció ünnepi prédikációnk.
III. A prédikációhoz

Jézus barátai vagyunk
1. Barátaiként óvakodunk minden képmutatástól. Hitünk 

megfelel a valóságnak. Nem színészkedünk, nem alakoskodunk, 
nem maradunk a felületes vallásosságnál. Nem mutatunk mást, 
sem többet, sem kevesebbet, mint ami valóban van bennünk. Nem 
vagyunk kétszínűek, kétszívűek vagy kétnyelvűek. Istent sem 
lehet becsapni, az embereket sem. Úgyis kitudódik - eiőbb-u- 
tóbb - kinek a barátai vagyunk. A keresztyénség nem titkos 
társaság, hanem igényli és vállalja a nyilvánosságot /Luther: 
"itt állok, másként nem tehetek".../

2. Barátaiként nem félünk. Sem emberektől, sem a holnap
tól, csak Isten-félelmünk van. Ugyanebben a fejezetben hang
zik a biztatás: "ne fé1j te kicsiny nyáj" /32.v./. Reformá
ció ünnepén nyílván énekeljük is: "Ne csüggedj el kicsiny 
sereg". Jézus ismeri barátait és tudja, a félelem nem isme
retlen a tanítványi szívben sem, ezzel a Barát reálisan szá- 
m°l s szavával éppen ezt akarja kiűzni. A jövőtől sem félünk.
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mert bizalmunk van a gondviselő Istenben. Naivnak, sőt gyer
metegnek tűnhet technizált, bonyolult világunkban a két jé- 
zusi példa /veréb, hajszál/. Jézus ezekkel valósággal provo
kál. Bátorítása nagyon szükséges.

3. Barátaiként megvalljuk barátságunkat, megvalljuk hi
tünket. A szóval történő vallástétel a mi időnkben sem nél
külözhető. Tudom, szükség van a non-verbális kommunikációra, 
a kezek evangéliumára, a helyes magatartásra, de mindez nem 
helyettesítheti az egyértelmű szót. A hit ma is hallásból van 
és a megkérdezettség állapotában szóval is számot adunk hi
tünkről, "Krisztust tartsátok szentnek szívetekben és legye
tek készen mindenkor számot adni mindenkinek a bennetek lévő 
reménységről" /I.Pét. 3,15./. Mi ma sem szégyenljük Isten e- 
vangélimát, Jézus barátságát.

4. Barátaiként elfogadjuk Szentleikének tanítását, veze
tését. A Krisztus lelke nem szűnik meg helyes irányba mutat
ni. Megtanít arra, mit kell mondani, ügyünk nem a mi ügyünk, 
hanem az övé. "Bízzál, ügyed az Istené, ne féld, hogy porba 
ejtené drágán megváltott népét". /260. ÉKV. 2. vers/ A Barát 
jában bízó ember nyugalmával, higgadtságával élhetünk és vé
gezhetjük szolgálatunkat, összecseng e szakasz Jézus búcsú
beszédével. "Ne nyugtalankodjék szívetek, ne is csüggedjen., 
nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki éle
tét adja barátaiért. Ti az én barátaim vagytok... Amikor el
jön a Pártfogó, ő tesz bizonyságot rólam, de ti is bizonyságot tesztek." /Jn. 14, 15, 16/

Ezen a reformációi ünnepen úgy kell bemutatni Isten né
pét, önmagunkat, mint akik Jézus tudatos barátai.

d r .  H a f e n s c h e r  K ár o ly
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