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Krisztussal a szolgálat útján

Püspöki jelentés
az Északi Evangélikus Egyházkerület 

közgyűlésének
1983 - 1985

Az 1986. esztendő - három év után - újra a szám
adás ideje az egyházkerület életéről egy három esztendőt át
fogó, egész egyházunk számára nagyon fontos időszakban. Ugyan
akkor a tervkészítés ideje is az előttünk álló évekre Jézus 
Urunk igéje szerint: "Ki az közületek, aki tornyot akar építeni 
és nem ül le előbb és nem számítja ki a költséget, hogy telik- 
-e mindenre a befejezésig?" /Lk 14,28/.

Számadás
Számadásunknak a múltról elsősorban Isten előtt 

kell történnie. De ugyanakkor emberek előtt is: egyházkerüle
tünket képviselő, felelős testületünk, az egyházkerületi köz
gyűlés előtt. Fő követelménye az, hogy igaz legyen: igaz az 
eredmények, a jó gyümölcsök hálás elismerésében; és igaz mu
lasztásaink, vétkeink, gyarlóságaink megvallásában is. Aki Is
ten színe előtt áll naponként, annak az emberek előtti fele- 
lős számadása sem lehet hálátlan a kapott jókért; de nem le
het önigaz sem, magának vagy embereknek igényelve az elisme
rést és megfeledkezve a saját vétkeiről. Mi szeretjük az ilyen 
számadásoknál a mások bűneit és mulasztásait kritizálni és 
számonkémi. A keresztyén ember azonban Isten előtt is, embe
rek előtt is elsősorban a saját bűneire és mulasztásaira te
kint. És Istent, egyedül Istent magasztalja minden jó ajándé
kért a reánk bízottak és a magunk életében.

Tervezés
Ami pedig tervkészítésünket, a jövő feladatainak 

és rendelkezésre álló lehetőségeinknek felelős számbavételét 
illeti, itt is könnyen megtévedhetünk. Ha például nem mérjük 
fel komolyan a mérhetetlenül sok és sokféle föladat fontossági 
sorrendjét, a legfontosabbakat, a prioritásokat, és esetleg 
lényegtelenebb dolgokra helyezzük a hangsúlyt a lényegesebbek 
és a legfontosabbak helyett. Gyakori hiba az is, amelyet sok
szor elkövetünk, hogy Isten végtelen lehetőségeire hivatkozva 
nem számolunk komolyan azokkal a határokkal, amelyeket Ő maga 
állít elénk, emberek elé szolgálataink végzése közben. Senki 
se tévessze össze az Isten kegyelmébe, mindenhatóságába és sza- 
baaításába vetett hívő bizodalmát a felelőtlen emberi álmodo
zással, a saját gondolataink és kívánságaink után futással, 
amelyekre sokszor olyan könnyen ráütjük a pecsétet: "ez Isten 
akarata", - pedig csak a saját gondolatunk és kívánságunk.
Jól figyeljünk Jézus igéjére: Istennél ugyan semmi sem lehe
tetlen, de Isten a hit és értelem együttes, felelős haszná-
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latát kívánja a világi életben, feladataink végzése és dönté
seink közben. Erre Luther, a Szentírás doktora, reformátorunk 
is sokszor figyelmeztetett.

A hit föltétien bizodalma Istenben és a felelős szám
vetés a jövő tervezésében, föladataink fölmérésében, a fontos 
és a még fontosabb közötti különbségtevésben együtt kötelezi 
az egyház felelős számvetését is a jövőre tekintve.

Talán nem volt fölösleges hároméves beszámolónk ele
jén az egyház és felelős szolgái téves és helyes magatartásá
ról gondolkodnunk.

1. Szolgálatunk fundamentuma
A helyes számadáshoz és föladataink helyes felméré

séhez az is hozzátartozik, hogy szóljunk a végzett és elvég
zendő szolgálatunkat hordozó hitbeli-teológiai alapokról. Ezt 
csak a leglényegesebbre utalva tehetjük itt, de nem hagyhatjuk 
el. Másként bizonytalan lenne a számadás és számvetés. Az alap
nak biztosnak és viharállónak kell lennie'. Másképpen - ha jön
nek a szelek és árvizek - a legjobb épület is összeomolhat Jé
zus szava szerint /Mt 7,25/.

Jézus Krisztus és igéje
Egyházkerületünk életének, minden szolgálatának az 

alapja nem lehet más, mint Jézus Krisztus és igéje - ez a biz
tos kőszikla - fundamentum. Isten teljes igéje, törvénye és 
evangéliuma, ahogyan az a Szentírásban kinyilatkoztatásra ke
rült és ahogyan ezt a teljes igét hitvallásaink tanúságtéte
le szerint értjük és követni kívánjuk. Ezért újra megerősítjük 
azt, ami Egyházi Törvénykönyvünk szerint is keresztyén életünk, 
egyházkerületünk és egész egyházunk hordozó alapja.Idézem az 
Egyházi Törvénykönyv bevezető Nyilatkozatát arról, hogy "a Ma
gyarországi Evangélikus Egyház ... Isten igéjét tekinti hite, 
tanítása és szolgálata forrásának és mértékének, és ennek alap
ján az Úr Jézus Krisztustól kapott feladatának vallja az ige 
hirdetését és a szeretet munkáját hazánk népe és az emberiség 
javára1’ /ET 3.1p./.

Az igehirdetés és szeretet diakóniája
Ezzel egyházunk Törvénykönyve, melynek "megtartásá

ra és védelmezésére" az egyház minden lelkésze és világi 
tisztségviselője esküvel kötelezi el magát, világosan és vitat
hatatlanul kijelöli valamennyi egyházi munkánk forrását és kri
tériumát. Jézus igéjét, az apostolok tanítását és a reformá
ció ezt megerősítő hitvallását követve Jézus Krisztusnak csak 
úgy szolgálhatunk az egyházban és a világban, hogy semmi körül
mények közt sem szakítjuk szét az ige, az evangélium hirdeté
sét és a szeretet jó cselekedeteit. Aki ezt a kettőt egymástól 
elszakítani vagy egymással szembeállítani próbálja - és ez a 
kétféle kísértés minden szolgálatunk közben fenyeget Bennünket 
-, az sciu a Szenrirást, sem a reformáció erre épülő tanítását 
nem ismeri igazán. Az Isten kegyelmébe vetett hit, amely által 
egyedül lehetünk igazzá Isten ítéletében, mindig szeretetben 
munkálkodó, jót cselekvő hit az emberek között, itt a világ
ban /pistis di'agapés energoumené, Gal 5,6/. Ez "diakóniai teo—



lógiánk" szíve és lényege, amelytől nem távolodhatunk el, ha 
jézus igéjét akarjuk követni szolgálatunkban. Aki az elsőt, a 
szív hitét, a forrást elfelejtené vagy másodrendűnek tekinte
né. éppúgy hamis tanítást követ, mint aki a másodikat - a jé- 
zusi szeretet jó cselekedeteit itt a világban akarja kevésbé 
fontossá tenni vagy másodrangúnak tartani az egyház életében.

Egyházi szolgálatunk mai kontextusa
És szolgálatunk alapjának számbavételénél még egyet: 

az ige - a törvény és evangélium - hirdetését és a szeretet jó 
cselekedeteit nem valahol a felhők platóni világában vagy va
lamilyen zárt, szűk közösségben kell végeznünk. Hanem a ma élő 
családjainkban és gyülekezeteinkben, földi konkrét hivatásunk 
napi munkájában, népünk és társadalmunk, a minket körülvevő 
világ életében, melyekben Isten nem véletlenül állított bennün
ket, hanem szent akaratával kijelölte szolgálatunk helyét. E- 
zért állapítja meg irányadóan és helyesen egyházi törvényköny
vünk alapvető cikke: "az ige hirdetését és a szeretet munkáját 
hazánk népe és az emberiség javára" végezzük /ET 3.1p/, és 
hogy egyházunk "a Magyar Népköztársaság törvényes rendjének 
megbecsülésével, a megkötött egyezmények szerint, a kölcsönös 
bizalom és megértés szellemében végzi igehirdető munkáját és 
szolgáló szeretettel vesz részt népünk építő munkájában a jobb 
és emberibb életért" /4.1p/.

Amikor Jézus szava szerint "feltámadnak a szelek" 
és döntögetni próbálják a házat, az alap szilárdságán dől el 
a ház sorsa. Ezért olyan fontos, hogy egyházunk, egyházkerüle
tünk életének, végzett és végzendő munkájának alapja felől ne 
legyen semmi kétség és bizonytalanság közöttünk. Aki ezeket az 
alapokat, az egyház mai életének ezekre az alapokra épült és 
közösen elfogadott, törvényes rendjét támadja, a "ház" - ebben 
az esetben az egyház falait döntögeti és hozza veszélybe. Hi
szem, hogy aki csak egy kicsit is szereti - felelős szeretet
tel - egyházunkat, minden munkája közben szem előtt tartja 
ennek az alapnak a fontosságát: ige- és szeretetszolgálatunk 
egybetartozását és Istentől kijelölt mai helyét mai társadal
munk és népünk mai élete javára.

2. Egyházkerületünk három éve:
1983 - 1985

Ez alkalommal nem kívánok részletesebben szólni ar
ról a szélesebb és szűkebb "szolgálati helyről", a mai világ- 
helyzetről és társadalmunk mai életéről, amelyekben az ige hir
detésével is a felelős krisztusi szeretet jó cselekedeteivel 
adósok vagyunk. Ezekre szeretnék majd részletesebben kitérni 
az egész egyházunk életéről szóló püspöki jelentésemben.

Egyházkerületünk élete
Közvetlenül a "belső kör" - egyházkerületünk és ben- 

ne gyülekezeteink és egyházmegyéink legutóbbi három esztendeje 
felé kívánok fordulni. Nem kívánok tehát itt szólni az egész 

Magyarországi Evangélikus Egyházat érintő, fontos események
ről és feladatokról sem. Ezekről ugyancsak az országos egyhá-
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zi közgyűlésem elé terjesztendő püspöki jelentésemben lesz 
majd szó.

Az 1984-es budapesti evangélikus világgyűlés
Mégsem szólhatok azonban a mögöttünk levő három esz

tendőről anélkül, hogy Isten iránti, szívből jövő mély hálá
val legalább néhány mondatban meg ne emlékezzem a LVSZ 1984 
nyarán Budapesten tartott VII. Nagygyűléséről. Központi témá
ja a Krisztusba vetett reménység témaköre volt. Egész egyhá
zunk hároméves, rendkívüli erőfeszítéseket kívánó előkészüle- 
te és a világgyűlés hazai megrendezése az egész világ evangé- 
likusságában és hazai társadalmunkban is elismerést szerzett 
az alig félmilliós kis magyar evangélikusságnak. A világgyű
lés áldásaiból ma is és még sokáig élnek gyülekezeteink a mi 
egyházkerületünkben is. Hány templom és parókia újult meg 
mennyit kaptak lelkészeink és világi híveink az előkészületek, 
a világgyűlés munkája és a 114 gyülekezeti látogatás során! 
Istent áldjuk 1984-nek ezért a történelmi, drága eseményéért 
és ajándékáért!

Dr. Káldy Zoltán betegsége
Ugyanakkor itt is mély szomorúsággal kell megemlékez

nem egyházunk püspök-elnöke, dr. Káldy Zoltán, betegségéről, 
amely nem kis részben annak a mérhetetlen és áldozatos teher
vállalásnak a következménye, melyet mint a világgyűlés fő hazai 
előkészítője, megrendezője és 1984 után mint a Lutheránus Vi
lágszövetség megválasztott, új elnöke hordozott. Most már csak
nem egy év óta tartó betegsége súlyos csapás egész egyházunk 
számára, fokozott felelősséget ró valamennyiünkre. Hűséges, 
állandó imádságban kérjük Istent, hogy adja vissza őt újra egy
házunknak. Gondoljunk erről a közgyűlésünkről is közbenjáró 
könyörgéssel reá, hiszen Nála minden lehetséges!

Kegyeletes emlékezés egyházkerületünk halottaira
Egyházkerületünket az elmúlt év során súlyos személyi 

veszteségek is érték. Kegyelettel emlékezünk meg dr. Szabó Jó
zsef , a Dunáninneni Egyházkerület volt püspöke, az Északi Egy- 
házkerületben 21 éven át Győrött és 25 éven át Balassagyarma
ton hűséges szolgálatot végző lelkipásztor, teológus és tudós 
Madách-kutató néhány héttel ezelőtti haláláról. Kegyelettel em
lékezünk kerületi tisztségviselőink közül dr. Tolnay Knefély 
Tiborra és az elmúlt három évben Urunkhoz hazatér szolgatársa
inkra és világi tisztségviselőinkre. Szolgálatuk és emlékeze
tük legyen áldott közöttünk!

Gyülekezeteink élete
Egyházkerületünk 140 anyagyülekezetében, 883 szórvány

ban és 8 egyházmegyében él. Először a gyülekezetek életéről 
szeretnék szólni, értékelve a később sorrakerülő, három évet 
átfogó statisztikai adatokat. Mögöttük azonban élet van, - nö
vekedés vagy fogyatkozás. Miről beszélnek az 1983-1985. évek, 
illetve az 1986. esztendő eddigi statisztikai adatai?
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örömeink
Először az örvendetes és hálára indító tényekről szó

lok. Istennek legyen hála érte, ezek vannak többségben.
Mint említettem, egyházkerületünkben 140 anyagyülekezet 

és 883 szórvány van. Az anyagyülekezetek száma, örömmel jelent
hetem, ha csak eggyel is, de növekedőben van: Móron, ebben a
gyorsan fejlődő Fejér megyei kisvárosban, az utóbbi években a beköltözések miatt annyira megnőtt az evangélikusok száma, hogy 
az egyházkerület és az országos egyház segítségével egy közpon
ti fekvésű, nagy gyülekezeti házat vásároltunk! Szép imaterme~ 
a következő vasárnap kerül felszentelésre. Gondozását és össze
gyűjtését egy most végzett, fiatal segédlelkésznő végzi. Egy 
születőben lévő, új evangélikus gyülekezet, - nagy öröm, hogy 
ezzel kezdhetem gyülekezeteink életéről szóló jelentésemet!

A megelőző három évet átfogó jelentésemben, 1983-ban 
még arról kellett számot adnom, hogy akkor csökkent a kereszte
lések, a konfirmációk és a hitoktatásban részesülők száma. U- 
gyancsak örömmel számolhatok be viszont most arról, hogy ez a 
szomorú fogyás megállt, sőt az ellenkezőjére fordult: 1983-hoz 
viszonyítva növekedett a keresztelések száma /1456 - 1473/; 
jelentősen - 984-ről 1111-re - emelkedett a megkonfirmáltak szá- 
ma; és minden vonatkozásban /hittanórák és hitoktatásban része- 
sülők/ tovább nőtt az iskolai hitoktatás szolgálata is. Az 1983/ 
84-es tanévben csak 28, az 1985/86-os tanévben viszont már 53 
gyülekezetünkben - csaknem a kétszeresében - volt iskolai hit
oktatás.

örvendetes jele az élet, egyházkerületünk hitélete 
gazdagodásának az is, hogy a felnőttek blbliaóráinak a száma 
1983-hoz viszonyítva 1985-ben 5.327-ről 5.942-re, a gyermek- 
bibliaórák száma viszont 7.666-ról 8.058-ra nőtt. Ugyanilyen 
lelki elmélyülés jeleként kell értékelnünk, hogy az Úr szent 
vacsorájával élők száma is folyamatosan tovább növekedett: 
1980-ban 64.800, 1982-ben 66.600, 1983-ban 67.070 és 1985-ben 
74.140 /tehát két év alatt több mint 7 ezer az emelkedés!/. 
Tudom, hogy néhány év növekedési adataiból még nem szabad túl
zott következtetéseket levonni. De akik olyan szívesen kriti
zálják ma egyházunk és gyülekezeteink életét, azoknak a fi
gyelmét szeretném nagyon erőteljesen fölhívni ezekről a gyü
lekezeteink életéről, növekedéséről szóló adatokra: a keresz
telések, a konfirmáció, a gyermek- és ifjúsági bibliakörök, a 
hitoktatás területén jelentkező és az úrvacsorái közösségben 
különösen is szembetűnő, folyamatos növekedésre /ez utóbbi te
rületen 1980 és 1985 között csaknem 10.000-rel és a legutób
bi két év alatt is több mint 10 százalékkal nőtt az Úr szent 
vacsorájával élők száma. Ha az úrvacsora, az "eucharistia" , 
sokak szerint a hit életének a szive, akkor ezért a folyamatos 
növekedésért különösen hálát kell adnunk Istennek az egyház- 
kerület gyülekezeteinek életéről szóló beszámolóban! Nem lehe
tünk eléggé hálásak Istennek azért, hogy a csökkenésről, fo
gyásról szóló szomorú adatok mellett most ilyen örvendetes té
nyekről is beszámolhatunk.

örömmel kell megemlítenem azt is, hogy fokozatosan 
és jelentősen növekedett gyülekezeteink anyagi bevétele 
/1980: 31 millió, 1985: 50.5 millió forint/, ami még a pénz
érték változását figyelembe véve is jelentős. Igaz, hogy
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nőtt gyülekezeteink adóssága /1983: 731 ezer, 1985: 3 millió 
51 ezer forint/ és csökkent az építkezésre, renoválásra fordí
tott összeg /1983: 9,5 millió, 1985: 9 millió forint/. Ennek 
oka viszont talán az, hogy gyülekezeteink 1984-ben, a világ
gyűlés évében, kiemelkedően nagy összeget, 14,3 millió forin
tot, fordítottak épületeik megújítására.

Az egyházkerület gyülekezeteit járva, csak a legna
gyobb köszönettel emlékezhetem meg róla, hogy éppen a kisebb 
és gyengébb gyülekezeteink, flliáink, szórványaink milyen hi
hetetlen anyagi áldozatokat hoznak templomaikért, gyülekeze
ti épületeik és lelkészlakásaik felújításáért, modernizálásá
ért. És hogy híveink milyen áldozatkészséggel segítik a lel- 
készi szolgálat fenntartását, a közegyházi célokat és időn
ként a bajbajutottaknak /földrengés-károsultak, afrikai éhe
zők/ juttatott hazai egyházi támogatást!

Gondjaink
Természetesen vannak gondjaink is, szolgálati mu

lasztásaink és vétkeink is! Az igazsághoz való hűség megkí
vánja, hogy ezekről is számot adjunk és keressük gyökereiket. 
Vannak negatív adatok és mögöttük szomorú tények is az elmúlt 
három esztendőről szóló számadásban.

Valamelyest csökkent /4 ezerrel/ gyülekezetfenntar
tó híveink száma. A bibiiaórák növekedése mellett csökkent az 
istentiszteletek száma /24 ezerről 23 ezerre/. Sajnos, tovább 
tartott - halálozások és nyugdíjbavonulások miatt - a kerület 
lelkészi létszámának csökkenése /143 helyett most 134 lelkész 
szolgál gyülekezeteinkben/. Ez természetesen fokozott megter
helést jelent lelkészeink számára és talán ezzel is összefügg 
az istentiszteletek számának említett csökkenése. Ezt a csök
kenést csak részben enyhíti az, hogy a Levelező Tanfolyamot 
elvégzettek közül is vállaltak néhányan főhivatásként gyüle
kezeti munkatársi szolgálatot; továbbá az az örvendetes jelen
ség, hogy a legutóbbi években jelentősen nőtt teológiai hall
gatóink létszáma.

Szomorú adat a lelkipásztori látogatások számának 
csökkenése csaknem 4 ezerrel: 1983: 39.400 - 1985: 35.700. 
Előző közgyűlési jelentésemben említettem a lelkipásztori lá
togatások kulcsfontosságú szerepét a gyülekezeti munkában. 
Minek a jele ez a csökkenés? Annak-e, hogy kevesebben lettünk, 
vagy talán annak, hogy sokan megfáradnak a szórványokban kü
lönösen fontos pásztori szolgálatban?

A csökkenés negatív adatai újból a lelkiismeretünk
re helyezik a lelkészutánpótlás ügyét és a világiak egyházi 
szolgálatának fontosságát.A lelkész, ha magára marad, előbb 
megfárad a szolgálatban! És még többet kell törődnünk azzal, 
hogy lelkes, hívő fiatalok kerüljenek a Teológiai Akadémiára!
A negatív adatok még inkább aláhúzzák a lelkipásztori látoga
tások iránti nagyobb felelősség fontosságát a lelkészek és 
híveink számára. Végül, többet kellene törődnünk az elköltö
zőkkel, a szórványokba kerülőkkel, a kevésen - néhány lelken 
- való hűséggel, bármilyen nagy áldozatokat kíván ez a nehéz 
szolgálat tőlünk. Mert nemcsak emberek előtt, a reánk bízottak 
előtt kell felelnünk minden egyes, kényelemszeretetből vagy 
fáradtságból elmaradt pásztori szolgálatért, hanem elsősor
ban Isten előtt. Krisztus Urunk előtt, akinek igéje szerint



"a jó pásztor életét adja a juhokért" /Jn 10,11/.
Egyházmegyék
Az egyházmegyék életében fontos szerepet töltenek be 

a lelkészi munkaközösségek: a teológiai munka, az egymást se
gítő tapasztalatcsere és az igében-úrvacsorában való testvéri 
közösség áldott, eléggé meg nem becsülhető alkalmai. Amint er
ről majd részletesebb beszámoló is elhangzik, az Északi Egyház 
kerületben 1983-ban 74, 1984-ben 74 és 1985-ben 75, a három 
évben tehát a nyolc egyházmegyében 223 munkaközösségi ülést 
tartottak lelkészeink.

Nagyon jelentős az egyházmegyei presbiteri napok szol 
gálata. Szeretném újra felhívni az egyházmegyéket arra, hogy 
minél többször és szélesebb körben éljenek ezzel a fontos, 
mert a nem lelkész munkatársakat az egyházmegye és egyházkerü
let életében meggyökereztető és elmélyítő szolgálati lehető
ségekkel. Több egyházmegyénk jó példával jár elöl ezeknek a 
megyei találkozóknak a megrendezésében.

Az egyházmegyét is érintő többi egyházi munkaágról 
egyfelől a közgyűlésen elhangzó részletes jelentések adnak szá- 
mot, másfelől pedig az országos közgyűlésen hangzik majd el 
püspöki jelentés.

3. Püspöki szolgálatok: 1983-1986
Az idő rövidsége miatt csak nagyon vázlatosan és hiá

nyosan adhatok számot a szétágazó püspöki szolgálatokról a 
legutóbbi három esztendő során.

Szolgálatok az egyházkerület gyülekezeteiben
Az elmúlt három éves időszakban is lelkésze voltam a 

budavári gyülekezetnek, ahol átlagosan havonta végeztem isten- 
tiszteleti szolgálatokat, alkalmanként szeretetvendégségi elő
adásokat, ünnepi megemlékezéseket, és amennyire ezt kerületi, 
társadalmi és külföldi szolgálataim megengedték, igyekeztem 
részt venni a gyülekezet életében.

Az egyházkerület gyülekezeteiben végzett püspök-láto
gatások és istentiszteleti-ünnepi szolgálatok alkotják a püs
pöki szolgálatnak talán a legszebb részét- hiszen itt valóban 
az egyház népével, egyszerű gyülekezeti tagjaival és munkásai
val van közvetlen találkozásom. Felejthetetlen marad mindig 
szeretetük, amelyben minden alkalommal feleségemmel együtt ré
szünk van. 1983-ban 38 gyülekezetben, 1984-ben - a világgyűlés 
miatt - csupán 34 gyülekezetben, 1985-ben 47 gyülekezetben és 
ennek az évnek a során eddig 34 gyülekezetben, tehát az el
múlt három és fél év alatt 153 gyülekezetben végezhettem ünne
pi szolgálatokat, istentiszteleteket, vehettem részt ünnepi 
közgyűléseken és a gyülekezetek örömeinek-gondjainak megbeszé
lésében.

Két országos munkaáq
Egyházunkban két országos munkaág felelős vezetője 

vagyok. Egyfelől az Országos Lelkészi Munkaközösségé, amely 
16 egyházmegyei munkaközösség munkáját irányítja. Erről külön 
teszek majd jelentést. Az elmúlt három év során csaknem min
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den LMK-ban, nagy részükben ismételten, végeztem előadói és 
istentiszteleti szolgálatokat.

A másik országos munkaág 18 diakóniai intézményünk, 
a Lelki Segély diakóniai szolgálat és a gyülekezeti diakóniai 
munka felügyelete és segítése. Szolgálatokat végeztem az éven
kénti országos diakóniai konferenciákon és számos diakóniai 
intézményünket látogattam meg.

Hazai ökumenikus és társadalmi szolgálatok
örömmel vettem részt a Magyar Egyházak ökuménikus 

Tanácsa sokágú munkájában, melynek egyik alelnöke vagyok. U- 
gyancsak alelnöke vagyok a Magyar Bibliatanácsnak is 1985 kez
detétől. Számos ökuménikus ülésen, megemlékezésen, az Egyház
közi Békebizottság országos munkájában és külföldi delegációk, 
vendégek ökuménikus fogadásában vettem részt.

Egyházaink hazai társadalmi szolgálatának növekvő 
megbecsülését jelzi, hogy a püspöki tisztség egyik mai, szé
leskörű feladata a hazánk, társadalmunk életében való megnö
vekedett részvétel. A Hazafias Népfront és az Országos Béketa
nács számos tanácskozásán vehettem részt. 1981 óta tagja va
gyok a Magyar ENSZ-Társaság intézőbizottságának és 1985 óta 
Budapest Főváros Tanácsának. Többször végeztem szolgálatot 
előadásokkal a Természettudományos Ismeretterjesztő Társulat 
/TIT/ kérésére. Számos alkalommal képviseltem egyházunkat ál
lami és társadalmi ünnepségeken, külföldi vezetők és külkép
viseletek fogadásain.

Nemzetközi egyházi szolgálatok
Az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottságában 1983 

óta képviselem egyházunkat. Evangélikus elnöke vagyok 1984 ó- 
ta az Evangélikus-Református Világdialőgus Bizottságának a 
Lutheránus Világszövetségben. Az Európai Egyházak Konferenciá
ja számos tanácskozásán vettem részt mint ennek az európai egy
házszervezetnek a teológiai tanácsadója.

Az elmúlt három éves időszakban is számos nemzetkö
zi egyházi ülésen, konferencián vettem részt, tartottam elő
adásokat és képviseltem egyházunkat. Egyházunk képviseletében 
látogatásokat végeztem evangélikus és más külföldi egyházak
ban.

Az elmúlt hároméves időszak legkiemelkedőbb, valóban 
történelmi jelentőségű hazai egyházi eseménye volt a LVSZ bu
dapesti világkonferenciája. Ez azt is eredményezte, hogy azó
ta érezhetően megnőtt egyházunk megbecsülése és az iránta va
ló érdeklődés a világ egyházaiban. Ennek a jele például, hogy 
ebben az évben már öt nemzetközi egyházi konferenciát tartot
tak a különféle ökuménikus egyházi szervezetek hazánkban és 
egyre növekszik a hivatalos és gyülekezeti látogatasok szama 
a külföldi egyházakból. 1984-ben Svájcban, Ausztriában, Hol
landiában és a NSZK-bán nyolc alkalommal, 1985-ben Svájcban, 
Argentínában, Ausztriában és Kínában, 1986-ban pedig a mai 
napig Svájcban, Skóciában, Ausztriában és Württembergben 
/NSZK/ hat alkalommal végeztem külföldi szolgálatokat, sok 
alkalommal német és angol nyelvű előadások és istentisztele
ti szolgálatok végzésével egybekötve.

Minden itthon és az ökumené világméretű munkameze
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jén elvégzett szolgálatért, munka-lehetőségért egyedül-iste
né legyen a dicsőség!

4. Búcsú, köszöntés, köszönet
Három évet átfogó püspöki jelentésemet a búcsú, a 

köszöntés és a köszönet szavával zárom.
Búcsúzás
Hálás emlékezéssel és az örök élet reménységével ve

szek búcsút egyházkerületünk nevében azoktól a szolgatársa
inktól, akiknek arcát, alakját többé nem látjuk itt közöttünk, 
mert Urukhoz tértek haza. Eltávozott közülünk: Gerencsér Zsig- 
mond, Kutas Kálmán, Németh Géza, Baráth Pál, Csaby József, Ja
kab Sándor, Nagy Gyula, Riesz György, Ktihn Ernő, Jakab Miklós 
és Rajos János szolgatársunk.

Nyugodjanak Isten békességében, életük és szolgála
tuk emléke legyen áldott közöttünk!

Szeretettel veszünk búcsút az aktív szolgálatból tá
vozott, nyugdíjba vonult szolgatársaktól: Molnár Gyulától,
Nagy Ilonától, Nagy Tibortól, Zámolyi Gyulától, D. Korén Emil
től, Csengődy Lászlótól, Józsa Mártontól, Laborczi Zoltántól, 
Bottá Istvántól és Sikos Lajostól.

Köszönettel gondolunk egy munkás,szolgáló életen ke
resztül végzett hűségükre, minden szolgálatukra és Isten ke
gyelmét kérjük nyugalmuk éveire közöttünk!

Köszöntés
Bizalommal és várakozással köszöntöttük újonnan szol

gálatba állt, fiatal szolgatársainkat: Bencze Andrást, Piri 
Magdolnát, Zólyomi Mátyást, Bucholich Mártát, ifj. Magassyné 
Csonka Zsuzsannát, Fodorné Szkrinyár Katalint, Kovácsné Tóth 
Mártát, Lacknerné Puskás Sárát, Mitykó Andrást, Nagy Edinát 
és Vető Istvánt. Isten Szentlelke vezesse őket Krisztus útján, 
az egyházban végzett és végzendő minden szolgálatukban!

Köszönet
Elérkeztem három évet átfogó püspöki jelentésem vé

géhez. Szívből köszönöm országos egyházunk vezetőinek: a bete
gen fekvő dr. Káldy Zoltán püspök-elnöknek és dr. Fekete Zol
tán országos felügyelőnek, a Teológiai Akadémia professzorai
nak és az országos egyházi munkaágak vezetőinek minden segít
ségüket, tanácsukat és támogatásukat, melyek nélkül nem végez
hettem volna szolgálatomat.

őszinte köszönetét mondok az Egyházkerület és a ma
gam nevében is Miklós Imre államtitkár úrnak, az Állami Egyház
ügyi Hivatal elnökének és vezető munkatársainak, Sarkadi Nagy 
Barna általános elnökhelyettes, Bai László és dr. Völgyesi Má
tyás főosztályvezető, valamint Lóránt Vilmos tanácsos uraknak 
egyházkerületünk és gyülekezetünk ügyeiben annyiszor megtapasz
talt megértéséért és jóakaraté, sokoldalú segítségéért.

Hálás szívvel köszönöm meg minden egyházkerületi mun
katársamnak, Kari Károly kerületi felügyelőhelyettes úrnak, az 
egyházmegyék espereseinek és felügyelőinek, az egyházkerület 
tisztségviselőinek és minden szolgatársamnak szétágazó, sok
oldalú és áldozatos szolgálatát.
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Meleg köszönetét mondok közvetlen munkatársaimnak a 
Püspöki Hivatalban: Ghiczi Ferencné irodavezetőnknek nagyon 
hűséges és lelkiismeretes szolgálatáért és a nemrég szolgá
latba állt, új munkatársaknak - együtt az elmúlt évek során 
volt munkatársaimmal - minden segítségükért: Vető István ke
rületi segédlelkésznek és Ruppl György gépkocsivezetőnek a meg
növekedett szolgálati terhek és feladatok között.

Istené a hála
Mindenek fölött és mindenért azonban Istené legyen 

a hálaadás és magasztalás az egyházkerület elmúlt három esz
tendejében! ő bocsássa meg vétkeinket és minden mulasztásun
kat és adjon ezután is kegyelméből gyümölcstermést minden, kö
zösen végzett szolgálatunkban!

"Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, 
mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő 
szerint: azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által, 
nemzedékről-nemzedékre, örökkön-örökké! Ámen." /Ef 3,20-21/.



ta n u lm á n yo k

Öregkori szenvedés és a halál

Az öregeknél? Dehát kik az öregek? Idősekből ál
ló közösséget faggatott a lelkipásztora. A legfiatalabb is 
messze felette volt a 65-nek is. Az ügyesen tesztelő be
szélgetés után kiderül; nem, ők, a 65 felettiek nem i s m é m  
el, hogy ők öregek, öreg az, aki 90 fölött van, nem lát, 
nem hall, járni nem tud, ellátni önmagát nem képes; ő igen, 
ő már öreg. Többször tapasztalt a lelkész hasonlót. Beteg
ágyon feküdt valaki, gyengén, tehetetlenül, kiszolgáltatot
tan; és kérdezés nélkül - hiszen ki mert volna itt ilyesmit 
kérdezni? - tiltakozott a beteg: ő nem öreg "még"... csak 
72 múlt - pár éve /úgy öt/. Aligha árulok el vele titkot, 
hölgy volt az illető.

Tehát kik az öregek?
Dr.Németh György úgy tudja, hogy az Egészségügyi 

Világszervezet szerint az öregség a 60. évvel kezdődik. 0 
ezt teszi hozzá: "az igazi öregek a 74 év felettiek", /l/ 
Hárdi István neves lélekgyógyász szintén egyetért ezzel a 
határértékkel /szerinte is 60-65. év az öregedés kezdete/. 
Hárdi idéz egy angol nyelvű szerzőt /T.B.Wigdor: Ps ixrhology
of Aging 1967./, aki összefüggést lát az öregedés és a szel
lemi élet között. Szerinte "az értelmileg magásabb szintű, 
képzettebb emberek kevésbé illetve nehezebben károsulnak 
szellemileg." /2/ Igazi jó reklám ez a szellemi élet érdeké
ben.

Az öregek lelkigondozásával foglalkozó szaktöny- 
vek mindegyike hosszasan fejtegeti az öregség alsó határá
nak kérdését és ezt általában 60-70 közt adják meg. Miért 
küzdünk definíciós nehézséggel? Oka nemcsak szemantikai és 
nemcsak nyelvünk tehetetlenségében van. Bennünk van az oka: 
senki sem akarja elismerni, hogy ő öreg. S különösen az ö- 
reg nem akarja elismerni. Vajon miért nem? Mit változtat a 
tényeken az, ha nem ismerem el? Nem fenyeget-e éppen a ne
vetségesség veszélye? Amikor egy 64 éves úr akarja elcsavar
ni a 21 éves lány fejét? Hány tanárúron nevettek már a diák
jai, mert fruskák után futott? S jó hetvenes hölgyek öltö
zéke felett? öltözhet úgy, mint egy tizenéves? Dehogyis ne
vetséges ez. Tragikomikus. Vajon miért van így? Miért tilta
kozunk az öregség ellen?

Oktalanul nincsen semmi. Egyszer gimnazisták arra 
kértek, mutassam meg nekik a templomunkat, örömmel mutattam 
meg a frissen tatarozott, kívül belül felújított templomun
kat. Kérdezgették is. Elsősorban vallásról, keresztyénség- 
ről, felekezeti különbségekről. Ismeretük több, mint hiá
nyos volt. De érdeklődésük eleven. A sokféle kérdés vége 
felé az egyik diák a következőt kérdezte, kicsit váratlanul: 
tessék mondani, ugye ide "csak" öregek járnak? Ekkor döbben
tem rá valamire. Erre a ”csak"-ra! Ezeknek a tizenéveseknek



semmiféle hátsó gondolatuk nem volt. Ők csupán fiatalos ő- 
szinteséggel, kontroll nélküli nyíltsággal mondták ki azt, 
amit majdnem mindenki gondol, ami szinte társadalmi tudat: 
az öreg ilyen "csak"-ember. Értéktelenebb, lényegtelenebb, 
használhatatlanabb, szükségtelenebb... helyet a fiataloknak, 
az erőseknek, azoknak, akik igazán kreatívak. Dehogyis sza
bad bántani az öregeket. 'Csak" menjenek félre az útból.

Ezek után ugyan ki akarna megöregedni? Kinek lenne 
kedve vállalni a címet: öreg? De az idő nem kérdez. Eljön az 
öregség, a tagadott, a késleltetett öregség. Csak éppen emi
att torzó formában. Mert ő nem akar ilyen leértékelt "csak"- 
figura lenni.

Viszont ki ne érthetné rögtön: ebben a küzdelemben 
- a degradáló "csak" ellen - nagyon sok sebet kap az idős 
ember. Fokozott riadalommal éli át az összes fiziológiai és 
pszichológiai változást. De már az is ránehezedik, hogy a köz 
tudat ezt nem változásnak nevezi, hanem - kegyetlenül és ta
pintatlanul - "leépülésnek". Egy teljesítménycentrikus világ 
kegyetlen ítélete ez. Tényekkel igazolni is igyekeznek ezt, 
amikor sorolják: hogy rosszabb a szeme, a hallása, munkabírá
sa, teljesítő képessége, lassúbb a járása. Minden a mérték- 
egységtől függ! Mert ha az idős magát /éppen mert nem akarja 
elismerni, hogy idős/ a fiatal, erős, izmos középkorúhoz mé
ri, alighanem előbb vagy utóbb deficitesnek érzi magát. Biz
tos, hogy helyes ez az összehasonlítás? Biztos, hogy helyes 
ez a mérés? Ha pedig a társadalmi köztudat mégis ezt presszi
onálja, akkor ez őbenne frusztrálódást idéz elő és mindennek 
következménye az eltorzulás lelki síkon. S derűs, szép, bölcs 
öregség helyett kialakul egy zsörtölődő, veszekedő, morgó 
öreg - aki így védekezik, támad, kompenzál. Megcsúnyítva sa
ját és mások életét. Mert úgy érzi, mindez már csak a "vég 
kezdete". Az utolsó felvonás utolsó jelenete. Hamarosan le
megy a függöny.

Bárki megszívlelhetné André Repond érdekes mondatát: 
"Az öregség ne az élet vége, hanem koronája legyen." /3/ U- 
gyanezt a gondolatot fogalmazta meg Dr. Németh is: "Ez az é- 
letkor - ti. az öregség - az életmű felépítésében megszer
zett élvezet kora, a verejtékes munka ekkor hozza meg a ka
matait. Alkotómunkánk ilyenkor már biztos alapokon halad to
vább." /4/ Vajon nincs-e nagy biztatás ezekben a szavakban? 
Különösen is ebben: "tovább" halad az ember. De ha nem jött 
sehonnan? Ha nem hozott magával semmit?

A logotherápia megalapítója, Viktor E. Franki szem
léletes képpel érzékelteti velünk ezt. Szerinte a pesszimis
ta ember hasonlít ahhoz, aki egy letéphetős falinaptár előtt 
álldogál. Mivel látja, hogy a naptára egyre vékonyabb lesz, 
egyre jobban közeledik az utolsó lap, ezért a félelem és a 
gyász érzése hatalmasodik el benne. Krónikus pesszimizmus ke
seríti meg még azt a néhány lapot is. De van egy másik lehe
tőség xs: a másik is /nevezzük bölcsnek/ leszakítja a lapo
kat naponként. De ezeket a leszakított lapokat nem dobja el, 
sőt nemcsak elteszi azokat, hanem ír is a hátuljukra arra 
gondolva, hogy mennyi minden gyűlik majd így össze. Egy nagy 
lelki és szellemi meggazdagodásra gondol. Egy új világ fel- 
tárulására. /5/ Mennyire igaznak érezhetjük: "Az öregség ne 
az élet vége, hanem koronája legyen."

De ki tanítsa meg minderre a mai emberi? Ezért is



kell átgondolnunk lelkipásztori szolgálatunkat, hogy ne le
gyünk dilettánsok. Európai és hazai statisztikai adatok fel
mérések azt bizonyítják, hogy egyre több az idős ember a tár
sadalom egészében. Ennek egyszerű és logikus következménye, 
hogy az egyházon belül, gyülekezeteinkben még több az öreg! 
Felkészülünk-e az öregek szolgálatára? Támogatására? Segíté
sére? Az öregek szolgálata nehéz. Gyakran több lelkierőbe 
kerül a szenvedő betegek és haldoklók lelkigondozása, mint a 
lázongó fiataloké. Nekik még "könnyű, van jövőjük.

A lelkigondozás egyik első feltétele, hogy függetle
nítse magát a teljesítmény-centrikus világ értékítéletétől. 
Azután tárja fel az öregedés és az öregség mibenlétét, lénye
gét, jellemzőit, mert ennek a tudásnak a birtokában sikere 
sebben végezheti a lelkigondozás és az igehirdetés feladatát 
az egyház. Ha röviden és tételszerűen akarnók megfogalmazni 
a lelkigondozás számára fontos alaptételt, akkor azt mondhat
juk, hogy az öregedés processzusában tényleges változások 
következnek be, de ezeket előítéletektől mentesen kell vizs
gálni és figyelembe venni. Még a tudatalatti előítéleteket 
is tudatosítani kell, hogy igazi lehetőség táruljon fel előt
tünk az öregek lelkigondozására. Fontos tudni, hogy az örege
dő ember érzékenyebb, mint az életerős fiatal. Fizikailag pe
dig lassúbb, lelassulnak a reakciói. Lelki érzékenység és fi
zikai változás jellemzi, mindezt azonban nem leépülésnek te
kintjük, hanem “átállás"-nak.

A feladat pedig az, hogy ebben az átállásban segít
sünk. Többek közt Tóbiás Brocher írt tanulmányt arról, hogy 
hogyan kell bánni az idős emberrel, s azt hangsúlyozza, hogy 
legelső feladatunk a kliséink, sablonjaink felülvizsgálása 
és leépítése. Szerinte is az egyik legveszélyesebb sablon,ha 
az öregséget - a fiatal kreativitás felől nézve - leértékel
jük, vagyis ha téves és elhibázott mértékegységgel közeledünk 
hozzá. Szerinte az is egy bevett előítélet, hogy az öregség 
a betegség egy fajtája, ő is, mások is azt hangsúlyozzák, 
hogy az öregség egy önálló életszakasz, aminek a szépsége 
önmagában van és meg kell tanulnunk megbecsülni, szeretni.
De a tanulást jóval korábban kell elkezdeni, méghozzá kis
gyermekkorban .

Mint már említettük, az öreg ember sokkal érzékenyebb, 
ezért aktívabb segítségre van szüksége. Brocher ehhez hozzá
teszi, hogy az öregember szorongásosabb, bizonytalanabb, ki
szolgáltatottabb és ez alakítja ki nála a sajátságos lelki 
klímát. Intenzívebben harcol az önállóságáért, egyéniségéért. 
Nem akar a peremre kerülni. Külön nagy lelki teher az idős 
ember számára, ha emlékezései során újra szembesül ifjúkori 
vétkeivé], bűneivel, mert azokat most már a birtokában levő, 
az élet-érettség adott szintj*5” levő morális mértékegységgel 
ítéli meg, azaz jóval szigorúbban, mint bármikor korábban 
tette és ez külön szenvedést jelent a számára. Ebben a hely
zetben a lelkigondozásnak nagy szerepe lehet az igazi, átélt 
bűnbocsánat közvetítésével /kibeszélés, megbeszélés, felol- 
dozás, evangélium/.

A szakirodalom szinte egyöntetű abban a kérdésben, 
hogy az öregség jelenségét három szinten is vizsgálhatjuk.
Van kronológiai kor, ami az évek nominális számát jelenti.
Van biológiai kor, ami a fizikai állapot tényleges aktivitá
sát érzékelteti. Végül van pszichológiai kor, ami az emocio
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nális dimenziókat érinti, vagyis annyi évesek vagyunk, ameny- 
nyinek érezzük magunkat. Kinek ne lenne ismerős a fiatalos 
öreg és az öreges fiatal jelensége.

Az emberi életszakaszokk mindegyike pontosan vizsgál
ható, ezeknek a tényeknek - amiket a lélektan szinte korlát
lanul szállítja - az ismeretében kidolgozható az adekvát lel
kigondozás, hogy ne csupán dilettantizmus és kegyetlen ke
gyeskedés legyen az, amit csinálhatunk. Mindez azonban nem 
egy-személyes feladat, hanem egy munkaközösségé. /6/

Betegség és szenvedés kérdése az öregeknél

Senki sem tagadja, hogy bizonyos összefüggések van
nak az öregkor és a betegség közt, az öregkor és a szenvedés 
közt. Az előbb idézett Brocher szerint egyáltalán nem bizo
nyított tény, hogy az öregségnek és a betegségnek, az ezzel 
járó szenvedésnek csak biológiai okai lennének; noha ezt a 
kérdést még nem vizsgálták meg kielégítő és megnyugtató mó
don, ám ennek ellenére mégis lehetséges, hogy az életérzést 
és az öntudat minőségét inkább pszichológiai és szociális 
faktorok befolyásolják, nem pedig a biológiai "leépülés".

Ősi és univerzális jelenség a szenvedés; és rette
gett fenomén. Korunk egyre kiszélesedő, hatalmasodó eudémo- 
niznrusában élő ember szinte jobban fél a fájdalomtól és a 
szenvedéstől, mint - állítólag - a haláltól. Persze ez csak 
verbális szinten igaz.

Az öregek lelkigondozása során sokkal gyakrabban 
szembesülünk a fájdalmak és a szenvedések sokféle formájával, 
mint a többi generáció esetében. A testi és a lelki szenve
dés között azonban csak didaktikus szempontok szerint teszünk 
különbséget.

Nehéz lenne választ adni arra a kérdésre, hogy mi 
tapasztalható gyakrabban az idősek közt: lelki szenvedés-e 
vagy testi? A még tevékeny idős néni izgalommal várja a kará
csonyi látogatást lányától, fiától, unokától, akárkitől, de 
nem jön senki. Egy sor sem. Mit tehet? Egyedül sírni? Lehet, 
de nem segít “úgy" igazán. Azután egyszer a kognitív szinten 
túl, a tudattalanban kialakul - manifesztálódik - a képzet: 
talán, ha majd beteg leszek, eljönnek.

öregkorban beszorzódnak a nagy lelki terhek: magány, 
izoláció, marginalizálódás egy különös mutáción mennek át és 
testi betegséggé alakulnak, mit sem könnyítve, mit sem oldva 
a psychogén faktor súlyosságán és affektivitásának szintjén. 
Vagy csak minimális az eredmény, de fizikai betegség jelen 
van.

Mint említettük, a testi és lelki szenvedést és fáj
dalmat csak didaktikus okokból különböztetjük meg egymástól.

Ezt a különbözőséget olyankor akarják kihasználni, amikor va
lamiféle teoretikus magyarázatot keresnek a szenvedésre. Pl.
A. Köberle a lelki szenvedésre olyan magyarázatot talál, hogy 
az - legalábbis szerinte - az emberi bűnök, hibák, tévedések 
és gonoszságok következménye. /7/ De a testi fájdalommal kap
csolatosan ő sem mer ilyen határozottan fogalmazni. A szenve
dés orvosi értelmezéséről írt soraiban - s ez sem kevés -
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csupán jó érzékkel mutat rá megoldatlan kérdésekre. Pl. ar
ra, hogy egy időben hogyan akarták a teleológia, azaz a cél
szerűség elméletével racionalizálni és betegség-előrejelzővé 
tenni a fájdalmat. Csak ellentmond ennek az, hogy egész sor 
olyan betegség van, ahol a fájdalom akkor jelentkezik, ami
kor a gyógyítás szempontjából már késő /carcinomák/.

A pszichoterápia területére merészkedik a nem ke
vés vitát kiváltó, olykor felettébb különös tételeket felál
lító D. Sölle a szenvedésről írt teológiai igényű művében.
/8/ Fázisokra osztja a szenvedést, méghozzá három fázist 
vázol fel /ezeket a fázisokat csupán a könnyebb analizálha- 
tóság kedvéért állítja fel, önálló értéket nem tulajdonítva 
a szakaszoknak./

a. / az első fázis a legrosszabb, mert a fájdalom 
hőfoka, szintje miatt belénk szakad a szó, s csak nyögésre, 
állati artikulálatlanságra van erőnk; a szenvedő ekkor izo
lálódik és a betegsége, fájdalma miatt elveszti autonómiáját; 
teljesen idegen uralom alá kerül, méghozzá a fájdalom uralja; 
erőtlen, ájult, legyőzetett, padlón van.

b. / az enyhültebb szakaszt nevezi második fázis
nak, amikor már lehetőség és lelki-fizikai készség is van a 
verbalizálásra; ez a panaszkodás időszaka; kommunikáció és 
expresszió történik.

c. / a padlóra kényszerített némaság és lelki al
kattól függő expresszió után a harmadik fázisban az elgon
dolkodás, az értelmezés következik; ekkor van igazi testvéri 
megbeszélésre szüksége s szenvedőnek; beszélgetésre, értel
mezésre, gondolkodásra a szolidaritás légkörében képes.

Túlzottan is didaktikus lenne az eljárás, ha rész
letesen vázolnánk fel, hogy melyik fázisban mit kell tenni. 
Csak röviden: az első fázis a non verbális metakommunikáció 
ideje /tanulható is, s az empátiának van óriási szerepe/; a 
második fázisban az igazi figyelő hallgatásra van szükség,az 
értelmes és értő meghallgatásra /maximum szolid tükrözésre, 
Rogers-i visszatükrözésre van szüksége a beszélőnek/; rop
pant nehéz kérdés, hogy prédikálhat-e a lelkész ilyen hely
zetben... biztos, hogy legjobb odafigyelni megtanulni; minél 
tovább figyelünk és minél később szólunk, annál jobb /ki ne 
ismerné a lelkészeket leleplező amerikai felmérést, amit a 
titkos tesztet végző újságíró tett közzé: a lelkészek maxi
mum 5 percig tudtak a páciensként jelentkező újságíróra fi
gyelni, 5 perc után közbevágtak és átvették a szót... Van 
dér Geest is egyik nem régen megjelent könyvében felszólítja 
a lelkészeket, hogy alkalmat kell teremteniök arra, hogy a 
szenvedő szóba hozhassa szenvedését, fájdalmát, mert - sze
rinte - a szenvedők legtöbbjének az a tapasztalata, hogy a 
többiek nem hajlandók rájuk figyelve őket meghallgatni; /9/ 
az együtt-gondolkodás feladata a harmadik fázis tartalma; s 
ennek megfelelően egy új kommunikációra lenne szükség, aho
gyan arról Piper írt ner régen /10/

A fájdalom, szenvedés további funkciói az emberi 
kapcsolatokban: látnunk kell azt is, hogy a fájdalomnak funk
ciója van. Pontosabban: funkciója is van. Lélekgyógyászok 
szerint /Hárdi, Németh, Bocher/ a következő funkciókat le
het figyelembe venni: az egyik a segélykérés, ahogyan a kis
gyermek is vigasztalás érdekében sír jobban egy szokásos bal
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eset után, úgy a regresszió különböző fázisaiban az idős em
ber is a szenvedést segélykérésként alkalmazza Azután egy 
másik funkció a "kapaszkodási ösztön" /Hermann /, vagyis a 
szenvedés kimondásával az illető kapaszkodni szeretne valaki
be, valamibe. Ha a lelkigondozó ennek a fontosságát felisme
ri, akkor jelentős lépéseket tehet a beteg érdekében, hogy 
rajta illetve az általa megjelenített egyházon keresztül 
kapcsolatba kerüljön Krisztussal és bele kapaszkodjon. Lehet 
a szenvedés továbbá önbüntetés /most nem foglalkozunk szado- 
mazochista tendenciákkal, sem a rejtett értelemmel, ami e- 
zen cselekmények mögött meghúzódik/. Lehet még a düh, a ha
rag, az agresszió kifejezése is /ennek a mechanizmusa azon
ban nem a mi területünk./ S itt bukkan fel még a zsai.lí. 
mert a szenvedés és a fájdalom lehet egyszerűen zsarolás is, 
ami nem a fájdalom tényét tagadja, hanem csak a funkcióját 
állapítja meg. A beteg így sakkban tarthatja a környezetét. 
Ami a leggyakoribb, hogy mindegyik funkcióból van egy bizo
nyos adag minden egyes fájdalomban és szenvedésben.

Az i d ő s  ember szenvedése megduplázódik, ha ma
gukra hagyjuk őket ebben a helyzetben.S annek a beszorzódás- 
nak az oka, hogy - mint említettük - jóval érzékenyebbek, 
mint az átlagos felnőtt. Természetesen a fájdalom lehet be- 
t&gség-előrejelző is.

Rossz a szenvedés? Igen! Különösen annak, aki szen
ved. Senkinek sem, magunknak sem kívánjuk a szenvedés terhét. 
De érdemes tudatosítani azt a felfedezést, hogy a szenvedés
nek mégis van egy magasabb-rendű funkciója, vagyis nem 
cs a k rossz az életünkben. Azért érdemes számolnunk ezzel 
a lehetőséggel, mert tartalmi segítséget jelenthet mindez a 
szolgálatunkban. Különösen az idősebbek igénylik azt, hogy 
kényszerű élményeiket, terheiket nagyobb összefüggésben lát
hassák. Sokan - művészek, filozófusok, empirikus lélekgyó
gyászok - felfedezték a szenvedés értékét a személyiség élet- 
történetében. Az író Paul Claudel pl. így fogalmaz: "Azt hi
szem, a szenvedés kulcs olyan ajtóhoz, amelyet csak ez a 
kulcs nyit meg." /II/ Milyen gyümölcsei lehetnek a fájdalom
nak és a szenvedésnek? Többen és egybehangzóan mondják: Így, 
vagyis a szenvedés által döbben rá az ember teremtettségére; 
a szenvedés hatására kénytelen lemondani titanizmusról, a 
hübriszről, kénytelen a szenvedés által alázatot tanulni. A 
fájdalom és a szenvedés nem személyválogató, közömbös az e- 
világi hierarchiával szemben, elér királyokat és császárokat, 
nagyokat és hatalmasokat - írja Ernst Jünger. /12/ Az is két
ségtelen, hogy nem könnyű a rossz szenvedésben valami jót is 
látni vagy láttatni. Különös az Isten módszere, ahogyan a 
rosszból képes a jót előhozni, képes a rosszat jóra fordíta
ni /vö. József és testvérei/. Vagy egy másik példát: sírni 
sem jó /legfeljebb az örömkönnyek kivételével/, de a rossz
nak tartott sírásban van pl. fiziológiai jó. Nemrégen mutat
ták ki, hogy a könnyek útján olyan mérgező anyagok hagyják 
el a testet, amelyek más úton nem távoznának.

V. E. Frank] az egész személyiségre nézve nagyra 
értékelte a szenvedést; személyiség-érlelő hatást tulajdoní
tott neki. Egyszer úgy nyilatkozott, hogy három tartóoszlo
pa van az életnek: az akarat szabadsága, az értelem akarása 
és a szenvedés értelmének az akarása /13/. Vitatkozhatunk 
felfogásával, de amit a szenvedés jelentőségéről ír, az nem
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a levegőben lóg: nem képzelt mártír volt, hanem átélte a kon
centrációs tábor borzalmát.

Természetesen szó sincs a szenvedés automatikus mű
ködéséről, hiszen nem kevesen vannak olyanok, akik a szenve
dés hatására éppen felőrlődnek, elvesznek, végletekig elke
serednek és gyógyíthatatlanokká válnak. Látni kell tanítani 
és láttatni. A felszín látásától el kell jutnunk a dolgok, 
jelenségek mélyebb látásáig. //Vö. Jn 20-ban a feltámadás hí
rének tanúi hogyan látnak a görög szöveg szerint. M. Magdalé
na csak egy tényt állapít meg /blepei/, Péter gondolkodik 
/theórei = látja, hogy sírrablás nem történhetetett/ és Já
nos látása /horáó - vö. orákulum / már olyan, hogy hitt is.// 
,14/ János a dolgok mögé látott, lelkigondozói szolgálatunk 
csodái ezek, amelyekért imádkoznunk kell. Nem tőlünk függe
nek, de rajtunk is múlnak.

A halál és az öregek
Itt szorzódnak be igazán a terhek az öregek számára. 

Nem elég az, hogy kirekesztik őket az életből? Hiszen kényte
lenek nyugdíjba menni, az életük egy nagyon jelentős részét 
szinte egyik napról a másik napra feladni... és a jövő mit 
ígér? Egyelőre semmit. Azt a véget - amit jó lenne feledni. 
Vagyis ez az átállás időszaka, amiben a Ielkigondozás sokat 
tehetne az egyház által elért tagokért.

A halál valósága pedig egész életünket végig kíséri, 
mint árnyék, hiszen még a szerelemben is ott van, csak ott 
csillogó ruhát ölt magára, mert a vágy mezejébe rejtőzködik. 
Felnőttként is útitársunk, szeretteink elvesztésekor, kataszt
rófák hallatán, balesetek láttán - sokféle formában. De iga
zi intenzitással, megrendítő és olykor tompító érzelmekkel 
telítve öregkorban lobban fel. Vagy így, vagy úgy - azaz vagy 
kognitív szinten és a verbalizálhatóság lehetőségével, vagy a 
tudattalan mélységében és csak árulkodó jelekből következtet
hetünk rá.

Egyszer csak bekövetkezik, amitől minden idős ember 
- és mindenki - lénye mélyén retteg: a halál valamilyen for
mában lakást vett a testében.

Közvetlen küzdelem kezdődik a nagy ellenféllel. Ezt 
a folyamatot, processzust vázolta fel Elisabeth Kübler-Ross 
a már sokat kritizált fázisaiban. Persze a legkritikusabb 
kritikusok is elismerik: a modell jó, csak nem szabad abszo
lutizálni. Most csak röviden felsoroljuk ezeket a fázisokat, 
amik kezdete tehát a halálos kimenetelű betegség diagnoszti
zálása illetve a diagnózis közlése, tudomásul vétele. S ez 
egy olyan impulzus, ami egy folyamatot indít be a betegoen, 
aminek a fázisai a következők: 1./ tagadás, 2./ düh és láza
dás, 3./ alkudozás, 4./ depresszió /a nagy letörés/ és az u- 
tolsó, 5./ az elfogadás /betörés?/. Talán nemcsak betörés!
Egy tapasztalt lelkigondozó azt állítja, hogy "nem előre ve
szi el Isten tőlünk a ránk-ránk törő halálfélelmet, hanem 
majd véglegesen a halálunk előtt, a maga idejében." /15/

Végezetül
A lelkigondozás tanulható is. Ha átéljük az emberi 

nyomorúságot, az idősek magányát, kiszolgáltatottságát, ha
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van bennünk képesség az együttérzésre, akkor tanulni is aka
runk, hogy segíthessünk. Az idős ember mindennél jobban éhe
zi a szeretetet, a megértést, életének az értelmét. A már 
érzékelhető múlandóság közepette még inkább keresi az egész 
értelmét, de már nem elméleti síkon, hanem gyakorlati szin
ten. Mire van szükség? Szeretetre és tudásra.

Három vágya van az öreg embernek. S a kérdés, hogy 
azok, akik öregekkel foglalkoznak, képesek-e ezt érzékelni 
és képesek-e ezeknek adekvát módon megfelelni. Mi ez a három 
vágy? Ez a három igény:

a. / szeretetigény, amit konkrét formában, átélhető, 
megtapasztalható formában szeretnének é r e z n i  /simoga- 
tás, a kezéhez való hozzáérés - persze itt tapasztalatra van 
szükség, hogy mikor mit szabad, mennyit, mert az ellenkező 
hibába is beleeshetünk/;

b. / hasznosság-igény fokozottan jelentkezik, külö
nösen is, amikor a beteg érzi, hogy gyengül, fokozottabban 
szeretne hasznos lenni /az otthon közösségében, családi kö
zösségben/;

c./ biztonság utáni vágy a harmadik, az öreg, i- 
dős, beteg, halálnak kiszolgáltatott ember biztonságot ke
res, mert konkréten átéli a múlandóság örvényét, s ebben biz
tos kapaszkodót keres /igét hirdető, űrvacsorát nyújtó egy
ház is adhat ilyen biztonságot/. /16/

Gyülekezeteinkben, Otthonainkban számos lehetősé
günk van az idősek szolgálatára. Nem arra várnak, hogy ki
szolgáljuk őket és elvégezzünk helyettük minden munkát. Sok
kal fontosabb az, hogy átállva az új helyzetre megtalálhas
sák az életüket. Mi úgy hisszük, hogy ebben akar nekik - de 
nekünk is - a mi Urunk Jézus Krisztus segíteni.

Ribár János
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SZENVEDÉS A BETEGÁGYON

A betegágyon való szenvedéssel kapcsolatosan sze
mélyes élményekről, átélt szenvedések hatásáról nem tudok 
beszámolni, inért eddig ilyenben nem volt részem. A kérdés 
elméleti, orvosi, pszichológiai megközelítéséhez pedig 
nincs szakképzettségem. Mondanivalómat így elsősorban gya
korlati lelkészi szolgálatom határozza meg.

/Zárójelben említem itt meg, nagyon szükséges len
ne, hogy diakóniai munkások, ez iránt érdeklődő fiatal lel
készek ebben a témakörben elméleti kiképzést kapjanak. Ta
valy nyáron, a turkui lelkigondozói konferencián láttam, 
hogy milyen alapos stúdiumokat végeznek azok, akik a bete
gek lelkigondozásában vesznek részt. Az NDK-ban rövidebb 
kurzusokon készítik fel a diakóniai munkásokat és lelkésze
ket erre a szolgálatra. Bizonyára volna lehetőség arra, hogy 
egv-egy ilyen kurzuson egyházunkból is részt vehessen vala
ki./.

724



A szenvedés és segítés kérdését most a gyakorlat 
oldaláról közelítjük meg, keresve a hit konkrét feladatait.

"Szenvedés a betegágyon" - ezt a témát hitelesen 
megközelíteni és helyes magatartáshoz, cselekvéshez eljutni 
csak úgy lehet, ha kiinduló pontunk ez: szenvedés a beteg
ágynál^ A beteg jelenléte a környezet számára ugyanis 
szenvedést jelent. Az ápolás igényének megfelelően át kell 
rendezni a szobát és a napi időbeosztást. Az állandó ké
szenlét, esetleg éjszakai ügyelet sok lemondással jár. Szen
vedést jelent a beteg szobájának rossz levegője és az ápo
lással járó fizikai megterhelés is. Ide tartoznak még azok 
az anyagi terhek is, amelyek a beteg ellátásával kapcsolato
sak. A betegágyon szenvedőnek segíteni csak ezeket a szenve
déseket vállalva lehet.

A külső szenvedéseknél még nehezebb az a lelki te
her, amit a beteg szenvedése jelent. Az együttérzés, a ma
gunk tehetetlenségének felismerése, az aggodalom olyan szen
vedés, amelybe belesajdul az emberi lélek. De éppen ez a 
szenvedés teszi lehetővé, hogy a szenvedők irgalmas feleba- 
rátjaivá legyünk. Segíteni csak a szenvedés útján lehet. S 
ha úgy érezzük, hogy "erőnk felett való" út ez, akkor for
duljunk erőért ahhoz, aki a passió útját értünk végigjárta, 
s aki tanítványait is arra tanította, hogy a szeretet és 
szenvedés összetartozik.

Ezt a kettős szenvedést vállalva léphetünk csak 
oda a betegágyon szenvedőhöz azzal a jó szándékkal, hogy a 
betegnek mindent, a szó szoros értelmében mindent meg kell 
adni, amire szüksége van. Ebbe beletartozik az orvosi keze
lés és terápia mindenféle formája, a szakszerű ápolás, meg
felelő étkezés, de a kedves, nyugodt, szorongásokat feloldó 
légkör, a jó szó és megértő, biztonságot adó jelenlét. A sze
retetotthonokban dolgozók szolgálatához ez is hozzátartozik.
A családi körben ápolt betegeknél ezeknek a feladatoknak el
végzése rendszerint a családtagokra illetve az egészségügyi 
dolgozókra hárul. Bár nagyon jó és szükséges lenne, ha a 
gyülekezeti diakóniai munkások ezen a területen is segítséget 
tudnának nyújtani, különösen is a magányosan élő testvére
inknél. Ez alkalmi beteglátogatókkal nem oldható meg. Ezért 
jó lenne, ha az ige-szolgálathoz hasonlóan, a szeretet-szol- 
gálatnak is lennének teljes munkaidővel dolgozó, fizetett 
alkalmazottjai a gyülekezetekben. A betegek alkalmi meglá
togatásánál sem maradhat el természetesen a beteg testi 
szükségleteivel kapcsolatos szolgálat. A beteglátolgató szo
morú karikatúrája az, aki bibliaolvasás és imádság előtt el
felejti megigazítani a beteg párnáját, vagy megtörölni verej
tékező homlokát.

Számolni kell azzal, hogy a beteg vissza is élhet 
helyzetével, sőt végletes esetben meggyógyulni sem akar,hogy 
továbbra is központban maradhasson. Így biztosítja magának a 
gondoskodó szeretetet. Még az is előfordul, hogy a beteg be
tegsége tüneteinek felnagyításával és tehetetlenségének bi
zonyításával egyenesen büntetni akarja hozzátartozóit vaav 
ápolóik.. Ilyenkor hallja az ember a beteg környezetétől,hogy 
"nem is szomjas a nagyi, csak azért kér vizet, mert unatko
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zik, meg hogy minket ugráltasson". A betegnek ez a lelki tor
zulása, amikor az egészségesek iránti irigysége gyűlöletbe 
csap át, még inkább mutatja, hogy mennyire rászorul a segít
ségre. A "mindent megadni" kötelezettsége ilyen esetekben 
még tovább bővül, mert azt a segítséget is meg kell adnunk, 
hogy ettől a beteges önzéstől megszabadulhasson.

S ez a kérdés már szolgálatunk speciális területére 
vezet át. A betegnek még a "mindennél" is többet kell adni, 
s ez a több: az Isten szeretetéről való tanúskodás. Jőb ba
rátainak módjára nem okoskodni kell a szenvedés kérdései fe
lett. Nem a miértekre kell választ adni fölényes magabiztos
sággal, hanem vallani arról, hogy Isten szeretete nem ismer 
kivételt és nem tart soha szünetet. Sőt szeretete különösen 
is azok felé fordul, akik a szenvedés mélységeit járják.Higy- 
gyük bátran, hogy Isten szeretete gyógyítja a szeretet-hiány 
okozta lelki torzulásokat és erőt is ad a szenvedések elhor- 
dozásához.

Sokszor úgy tűnik, hogy Isten szeretetének jó híré
vel későn érkeztünk. Az evangélium nem talál visszhangra. 
Nincs rá válasz. Nem cs öndesedik a jajszó és nem némulnak 
el a miértek. Igaz, még ilyenkor is imádságos reménységünk 
lehet, hogy Isten mégis csodát tesz, ha az rejtve is marad 
előttünk, és a lélek a szenvedések kohójában megnyílik Isten 
szeretetének befogadására. Ám az ilyen megrázó helyzet első
sorban felelősségünkre és elkötelezettségünkre döbbent rá, 
hogy az evangéliummal soha el ne késsünk.

A szenvedés fölborítja az ember kialakult értékrend- 
szerét. Nagyra tartott kincsek veszítik el varázsukat és de
valválódnak azok az értékek, amelyek addig gazdagították és 
tartalommal töltötték meg az életet. A szenvedés idején, 
mint földrengéskor a föld, úgy inog meg a lélek és kártya
várként dől össze minden, ami addig az életet jelentette. A 
szenvedő Ügy érzi, hogy a romhalmaz alól már nincs kiút szá
mára. Ebben a pánikhangulatban még elviselhetetlenebb lesz 
számára a szenvedés.

Ezzel az érték-devalválódással együtt jár az érdek
lődésnek beszűkülése is. A beteget nem érdekli a külvilág, a 
napi politika eseményei, a kulturális élet hírei, a TV-prog- 
ram vagy a legfrissebb sporteredmények. Szeretett családtag
jaihoz való kötődése is lazul s ugyanakkor megnő a jelentősé
ge betegsége tüneteinek, a kezeléssel kapcsolatos kérdéseknek 
vagy vegetatív funkcióknak.

Az érték-vesztésnek és beszűkülésnek ebből a mély
ségéből Isten szeretete szabadít ki, amely új értékekkel aján 
dékoz meg és az örök élet távlatát nyitja meg a szenvedő em
ber előtt. Ilyen érték a bűnbocsánat öröme. Jézus megtapasz
talt jelenlétének békessége, a félelmek görcseit feloldó gond 
viseléshit, az erőt adó imádság. Az örök élet reménysége, 
vagyis az a meggyőződés, hogy Isten szeretete az élet határán 
túl is érvényes s hogy ettől a szeretettől semmi, még a halál 
sem szakíthat el, ez a reménység a szenvedő ember előtt való
ban új távlatokat nyit meg, amely elviselhetővé teszi az el
viselhetetlent. Miért maradnánk adósok ezekkel a drága kin
csekkel, amelyeket ránk bízott Urunk?
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Külön is szeretnék szólni a betegágy melletti szol
gálatunkban az úrvacsora jelentőségéről. A szenvedés óhatatla
nul csökkenti, sokszor lehetetlenné teszi az intellektuális 
kommunikációt. A szavak tartalmukat vesztik és sokszor el sem 
jutnak a tudatig. Ez a bizonyságtétel szavaira is érvényes. 
Ilyenkor különösen is megnő az úrvacsora értéke, amelyben az 
ige nem hallgató, de látható, tapasztalható és érzékelhető 
módon és egészen személyesen részesít Isten szeretetében. Eb
ben az áldásban azonban leginkább azoknak van részük, akik a 
gyülekezet rendszeresen úrvacsorázó tagjai közé tartoznak.

Utoljára hagytam azt, amivel talán kezdeni kellett 
volna, hogy a betegágyon szenvedőkön hitünk alapján, hitünk 
elkötelezése szerint és hitünk reménységével szeretnénk se
gíteni.

Hitünk alapjához tartozik az a felismerés, hogy a 
szenvedés nem véletlen sors-csapás, hanem a bűn következménye, 
Isten ítélete az ellene lázadó világon. Anélkül, hogy - rö
vidzárlatos módon - a szenvedést okozó konkrét bűn után nyo
moznánk /bár sokszor ez is nyilvánvaló/, ez a felismerés bűn
bánatra indít. A szenvedés szembesít Istennel és önmagámmal 
is, és e szembesülés eredménye az, hogy "mi ugyan méltán szen
vedünk" - ahogy a lator mondta a kereszten.

Ám hitünk arra a Jézusra néz, aki nem méltán, ha
nem helyettünk és értünk szenvedett, s aki gyógyító csodáival 
azt bizonyította, hogy Isten nem akarja a bűnös ember szenve
dését. Jézusnak ez a magatartása kötelez arra, hogy szeretet
tel enyhítsünk minden szenvedést és gyógyítsunk minden beteg
séget. Ebben a szolgálatban nemcsak a szeretet hatalmára épí
tünk, nemcsak a tudományban bízunk, hanem számolunk Isten köz
vetlen gyógyító csodájával, imádságaink meghallgatásával is.
S ha mégis kudarcot vallana minden segítő próbálkozásunk, ak
kor is tudjuk, hogy azoknak, akik Istent szeretik minden ja
vukra van, s hogy a szenvedés mélységes mélységeiben is elég 
az Isten kegyelme.

Segítő szolgálatunkban kapjon mindig helyet hitünk 
reménysége is, amely túl néz e múlandó élet határán és Isten 
eijovenaS országában várja töredékes életünk teljességre jutá
sát és célbaérkezését,ahol nem lesz többé betegség, szenvedés, 
jajkiáltás, ahol Isten töröl le szemünkről minden könnyet.

Madocsai Miklós
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J E G Y Z E T E K

Ulrich Kühn: A refonná tori prqprium és az okumené 
című cikkhez
Durch Anmerkungen erweiterte Gastvorlesung an den Uni- 
versitaten Heidelberg und München, 22. und 23.1.1986., 
sowie an dér Ev.-Luth. Theologischen Akademie, Budapest, 
14.5.1986.

1) J. Moltmann: Welche Einheit? Dér Dialóg zwischen den 
Traditionen des Ostens und des Westens, in: ÖR 26,1977, 
S.287-296, hier: S.288

2) P. N{5rgaard-H£yen: Wege und Irrwege katholisch-luthe- 
rischer Kirchengemeinschaft, in: ÖR 34,1985,S.401-427, 
hier: S.403

3) "Reformatorische Kirchen und ökumenische Bewegung”. Ein 
Memorandum dér ökumenischen Institute in Bensheim, Bern, 
Kopenhagen, Prag, Strassburg, epd-Dokumentation 49a/ 
1984,Nr.2

4) So z.B. H.Grass: Die gemeinsame katholisch-lutherische 
Erklarung zum Herrenmahl, in: MD (Bensheim) 30,1979,
S.87-92, hier: S.92

5) E.Volk: Mahl des Herm oder Mahl dér Kirche?, in: KuD 
31,1985, S.33-64, hier: S.64

6) W.Pannenberg: Lima - pro et contra, in: KuD 32,1986,
S.35-51

7) E. Herms: Stellungnahme zum dritten Teil des Lima-Doku- 
ments "Amt", in: KuD 31,1985,S.65-96 , hier: S.95

8) H.Fries/K.Rahner: Einigung dér Kirchen - reale Möglich- 
keit <QD 100), Freiburg 1983 (1985ö)

9) D.Ols: ökumenische Kurzschlüsse, in: Osservatore Romano 
vöm 26.2.1985

10) Vgl. K.Raiser: ökumene im Widerstreit, in: Ev.Komm.
18,1985,S.580

11) E.Herms: Einheit dér Christen in dér Gemeinschaft dér 
Kirchen, Göttingen 1984,S.74

12) Vgl. R.Slenczkas abschliessende Formulierung: "Denn 
auch in den ökumenischen Bemühungen geht es nicht darum, 
in dér Einheit zu konvergieren, sondern in dér Wahrheit 
zu bleiben." (Die KonvergenzerklSrungen zu Taufe, Eu- 
charistie, Amt und ihre Konsequenzen für Lehre und Got- 
tesdier.st, in: KuD 31,1985 ,S. 2-19 , hier: S.19)

13) A.a.O.,S.4 25
14) Gemeinsame römisch-katholische/evangelisch-lutherische 

Kommission: Einheit vor uns, Paderborn/Frankfurt 1935, 
Nr.98 und 124.

15) Vgl.a.a.0.,S.137
16) in Nr.38 dieses Dokuments
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17) Bericht dér evangelisch-lutherisch/römisch-katholischen 
Studienkoiranission "Sas Evangélium und die Kirche" , 1972,
("Malta-Bericht"), in: Dokumente wachsender Ubereinstim- 
mung, hsg.v.H.Meyer, H.J.Urban, L.Vischer, Paderborn/ 
Frankfurt 1983,S.248-271,Nr.58 und 63.

18) P.Ndrgaard-H^yen, a.a.O.,S.420
19) Die von mir in Ev.Komm. 17,1984 ,S.30 (und seither ver-

schiedentlich) in dieser Riohtung geausserten Bemer- 
kungen werden von E.Herms (KuD 31,1985,S.92 f.) sinnent- 
stellend referiert und dann als unannehmbar abgetan

20) Memorandum, a.a.0.,Nr.69, vgl. P.N^rgaard-H^yen, a.a.O., 
S.424

21) Einheit dér Christen, a.a.O.,S.120 u.Anm.76
22) Ebd.,S.119
23) A.Houtepen: Konkordie und Kirchengemeinschaft - Refor- 

matorische Kirchen auf dem Weg zu einer effektiven Kir
chengemeinschaf t? , in: Konkordie und Kirchengemeinschaft 
reformatorischer Kirchen im Európa dér Gegenwart. Texte 
dér Konferenz von Driebergen. Hsg. v.A.Birmelé /ök. 
Perspektiven 10), Frankfurt/M.1982.S.77-91, hier:S.84

24) Vgl. etwa den Bericht dér Accra-Sitzung dér Kommission 
für Glauben und Kirchenverfassung "Einheit dér Kirche
- Das Ziel und dér Weg", in: Accra 1974, hsg.v.G.Müller- 
-Fahrenholz (ÖR Beih.27), Komtal 1975 ,bes. S. 72 f. ; 
ebenso den Bericht dér Sektion II dér ÖRK-Vollversamm- 
lung in Nairobi 1975

25) Vgl.: Amt und universale Kirche, in: Papsttum und Petrus-
dienst, hsg.v.H.Stirnimann u.L.Vischer, Frankfurt 1975 
(ök.Perspektiven 7), S.91-140; ferner: Papsttum als öku- 
menische Frage. Hsg.v.d.Arbeitsgemeinschaft ÖKumenischer 
Universitatsinstitute, München/Mainz 1979

26) A.a.O.,Nr.117
27) A.a 0.,Nr.86 ff
28) Vgl. den Aufsatz von H.Grass, o.Anm.4
29) So ist dér Aufsatz von E.Volk betitelt: o.Anm.5
30) Lima-Text Eucharistie, Nr.7. Dazu F.Beisser: Thesen zűr 

KonvergenzerklcSrung über "Taufe, Eucharistie und Amt", 
in: KuD 31,1985,S.20-32, hier: S.28

31) Ebd.,S.28
32) Ebd.,S.31
33) E.Volk, a.a.O.,S.38
34) Ebd.,S.41 
35! Ebd.,S.44
36) Ebd.,S.43
37) A.a.O.,S.17
38) Apol.13,3
729



39) A.Peters: Lima-Erklarungen gegen Augsburgisches Bekennt- 
nis?, in: G.Voigt/A.Peters:F.Beisser: Lima und das reior 
matorische Proprium /Fuldaer Hefte 28), Hannover 1984, 
S.31-83, hier: S.57 f.

40) A.a.O.,S.43.41
41) Ebd.,S.4 2
42) Vgl.a.Anm.7
43) Einheit dér Christen..., a.a.O.,S.78 f., vgl.S.125
44) Stellungnahme..., S.90
45) Einheit dér Christen...,S.111.
46) Ebd.,S.115
47) Ebd.,S.167 in Auseinandersetzung mit E.Jüngel
48) Ebd.,S.119 f.
49) Z.B. in dem den spateren Auflagen des Buches von Rahner/ 

Fries beigegebenen Anhang von H. Fries: Zustimmung und 
Kritik. Eine Bilanz, a.a.O.,S. 157-189

50) Z.B. wo Herms in seiner Kritik des Lima-Dokumentes 
"Amt" dessen Nr.26 und 27 völlig übersieht, wenn er 
unterstellt, es fehle von dér Teilhabe dér Laien am 
Leitungsaiat dér Kirche jedes Wort (Stellungnahme...S.80)

51) Gégén Herms, Einheit dér Christen, S.119
52) Das Opfer Jesu Christi und seine Gegenwart in dér Kirche 

hsg.v. K.Lehmann und E.Schlink, Freiburg-Göttingen 
1983. Dazu die Kritik von E.Volk* a.a.O.,S.45. Volk 
befürchtet, Luthers scharfe Kritik am Messopfer könne 
"endgültig gegenstandslos geworden... sein” - als ob 
das nicht nicht im höchsten Masse begrüssenswert ware.

53) In Nr.23 des Memorandums
54) G.Voigt: Eucharistie in den Limatexten, in: G.Voigt 

/A.Peters/ F. Beisser: Lima und das reformatorische 
Proprium, a.a.0. ,S.9-30, hier: S.26-28.

55) A.a.O.,Nr.37
55) Vgl.M.Seils: Dér Gedanke vöm Zusammenwirken Gottes und 

des Menschen in Luthers Theologie, Berlin 1962, S.76:
Dér Mensch bleibt "unter dem Hören ... ein Wesen, das 
zum 'Zusamraen' mit Gott da ist..."

57) Memorandum Nr.43
58) Ebd.,Nr.64
59) O.Bayer: Promissio. Geschichte dér reformatoriscnen Wen- 

de in Luthers Theologie, Göttingen 1971,s.240. - Zűr 
Charakterisierung dér Römerbriefvorlesung als noch 
nicht reformatisch vgl.schon: E.Bizer: Fides ex auaitu, 
Neukirchen 1958, bes. etwa S.34

50) J.Kard.Ratzinger: Zűr Lage des Glaubens. Ein Gesprach 
mit Vittorio Messori, München 1985

61) Ebd.,S.5 4
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62) Lima-Text Eucharistie, Nr.14 Komm.
63) A.a.O.,S.47
64) J.M.Tillard: Auf dem Weg zu einem gemeinsamen Glaubens-

bekenntnis, in: Bangalore 1978. Hsg.v.G.Müller-Fahren- 
holf (ÖR Beih. 35), Frankfurt 1979,S.216-225.

65) So mit Recht P.Nórgaard-Hóyen, a.a.O.,S.408 ff.
66) Vgl.U.Kühn: Rezeption als Erfordernis und als Chance, 

in: M. Thurian (Hsg.): ökumenische Perspektiven von 
Taufe, Eucharistie und Amt, Frankfurt/Paderborn 1983,
S.179-189.

67) Vgl.o.Anm.ll
68) So ausdrücklich dér ÖRK-GeneralsekretSr Emilio Castro 

bei seiner Ansprache an die Kommission für Glauben und 
Kirchenverfassung bei ihrer Sitzung in Stavanger, Au- 
gust 1985.

69) Gégén E.Herms, Einheit dér Christen...,S.167
70) Gégén R.Slenczka, a.a.O.,S.18 f.

Puszta Sándor
BENNÜNK FÉN YLŐ  C S I L L A G

sírásra görbült a szánk
mikor a legszebben akartunk énekelni
gyáva lett bennünk az öröm 
ahogy boldogok akartunk lenni
induljunk szívünk dzsungelében 
az embert megkeresni
a jóságot még ma 
el kéne kezdeni
óh bennünk fénylő csillag 
merj már megszületni
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Rm 1,1-7
Egészen sajátos alkalom - s egy textus, amelyen - 

bevezetés jellege miatt - át szokott siklani a szemünk. Egé
szen sajátos alkalom, mert az egyházi esztendő során tán so
ha máskor nincs ilyen nagy szóródás az egyes gyülekezeti 
tradíciók vonatkozásában. A gyermekek ünnepétől a csendes, 
pár szavas áhitatig minden szokás elképzelhető gyülekezeteink
ben ezen az estén. Emiatt választottam azt a feldolgozási mó
dot, hogy az előkészítő ezúttal kevésbé a szószékre lépésün
ket segítse, sokkal inkább az íróasztal mellett végzendő 
munkánkat. Talán sikerül elmélyednünk ebben a textusban és 
talán sikerül segítséget nyújtani abban, hogy a Római levél 
bevezető gondolatainak mély tartalmát mindenki a maga gyüleke
zetének szokásai szerint dolgozza fel és tegye személyessé.

Minden a legklasszikusabban kezdődik. Pál tartja 
magát a korabeli szokásokhoz: elmondja, ki írja a levelet, 
kiknek írja, végül jókívánsággal üdvözli az olvasókat. Tart
ja a formát, mégis többet ad formaságnál. Szokatlanul hosz- 
szan időzik a bemutatkozásnál. Három kifejezéssel mutatkozik 
be: Jézus Krisztus szolgája; elhívott apostol;- Isten az evan
gélium hirdetésére választotta ki. "Pál, Krisztus Jézus szol
gája": az eredeti szövegben a doulosz szót találjuk ezen a he
lyen. Rabszolga tehát. Olyasvalaki, akinek élete lefoglalt, 
igénybevett élet. Jézus Krisztus az Ura, a gazdája, mindenes
tül ö rendelkezik vele. "Elhívott apostol": ez új vonás, mint
egy ellensúlyozza az előzőt. Az apostolnak autoritása van.
A Korinthusi levélből tudjuk, milyen érzékenyen vigyáz arra, 
hogy ez az autoritás mindenki előtt világos legyen, "...akit 
Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát" : Isten
nek céljai vannak, amelyek megvalósítására embereket használ 
fel. így választotta ki az ószövetségi prófétákat. A kiválasz
tás elhívás formájában jut el az emberig /v.ö. Gál 1,15/. Az 
elhívásról beszél még a későbbiekben, de most igen hirtelen 
témát vált. Nem önmagáról beszél tovább, még azzal a nemes 
céllal sem, hogy a rómaiak, akikkel még találkozni akar, a 
személyes találkozás előtt megismerhessék, hanem az ügyről, 
amelyre Isten igénybevette, amellyel úgy összeforrt, hogy ön
magáról beszélve, bemutatkozás közben az ügyet is be kell mu
tatnia, amelynek szolgál.

Az ügy az evangélium. A szó a híradás aktusát is, a 
hírüladott tartalmat is jelenti. Mégsem tanrendszer az evangé
lium. Nem bölcs, életvezetési szabályok gyűjteménye. Az evan
gélium Jézus Krisztus, akiben Isten bejelentkezik, akiben Is
ten a hit igényével fordul az ember felé. Hinni pedig ennyi: 
Jézust elfogadni. De hát ki ez a Jézus? Kit adott benne és 
mit adott általa Isten karácsonykor?

A kérdésre adott válasz tőlünk idegen, Pál kortár
sainak kevésbé lehetett az. Sajátos kettősség közelíti meg 
Jézus személyének titkát, mégpedig a "kata szarka" és a "kata

Az Igehirdetö műhelye

Karácsony este



pneuma hagiosynész" egymásmellettisége, különbsége, sőt ellen
téte. A fogalmak magyarra fordítva félreértést eredményezhet
nek, amelyeket mindenképpen ki kell védeni. Test és lélek nem 
a görög filozófia dualizmusa itt. A szarksz az ember - Isten
től elidegenedve, esendően, mulandóan, a törvény ítélete alatt.

Jézus test szerint Dávid utódaitól származott. Az Új
szövetség és az első keresztyének súlyt helyeznek erre a szár
mazásra. Ezt húzza alá a karácsonyi elbeszélés, amikor Jézus 
szüleit a népszámlálásra Názáretből Betlehembe küldi. Domitia-- 
nus császár - ahogyan Eusebius feljegyzi - a keresztyénüldözés 
idején magához rendelte Jézus rokonait. Jézusnak a Dávid család
jából való származása felől érdeklődött. Kitűnt, hogy a család
fával a lehető legnagyobb rendben van minden.

Az ószövetség Pál számára nemcsak a prófétáknál, hanem 
Mózesnél és a Zsoltárokban is az ígéretek könyve. Isten az ígé
retét valóra váltó Űr, akiben meg lehet bízni. Az efölötti ö- 
röm pedig a karácsonyi énekek Isten-dicséretének az öröme. A 
Messiás-hit hagyományosan, még Jézus korában is Dávid fiaként 
várta az Eljövendőt /v.ö. Mk 12,35 és pár. Lk 18,38; Mt 21,9/. 
Egyik lehetőségünk, hogy a Dávidtól való származásban meglássuk 
a dicsőségeset. A másik lehetőség az, amit Pál apostol követ.
Ne feledkezzünk el arról, hogy Jézus családfájában, amely egy
ben a Dávidé olyan nők is szerepelnek, mint Támár, Ruth és Bet- 
sabé. Jézus "kata szarka" Dávid-utód. Ez azt jelenti, hogy Is
ten oda hajolt le hozzánk, ahol épp voltunk: esendőségbe, kí
sértésekbe, halál-sorsba.

De tegyük fel, hogy a Dávid utódaitól való származás a 
dicsőség egy vonása az inkarnáción, ha volna is "dicsekedés 
test szerint", mi volna ez Isten ama tette mellett, amely a 
"kata pneuma hagiasynész" jegyében történt! Tillich szerint a 
kegyelem szembeszegül, legyőz, felülmúl. Nos, hát ez történt 
meg Jézus feltámasztásával. A magyar szöveg - valószínűleg 
azért, hogy az adoptianizmus veszélyét kivédje - úgy fogalmaz, 
mintha a feltámadásban Jézus lenne az aktív. A német fordítások 
az Atya művének nyilvánítják a feltámasztást s ezzel módot 
nyitnak a hatalom-ráruházás aktusának külön kiemelésére. Jézus 
feltámadásával elkezdődött az "aión mellón", amelyben Jézus él 
a neki osztályrészül jutott hatalommal. Ebben a korszakban már 
a hit uralkodik, amelyet a "szentség Lelke" kelt életre és tart 
életben. Ez tesz képessé arra, hogy az erőtlenségben meglássuk 
az erőt, a vereségben a dicsőséget, hogy dicsőítsük és szolgál
juk a gyermekben az Úr Jézust, Dávid fiában az Isten Fiát.

Ilyen értelemben vallja Pál: "Ez a Jézus Krisztus a mi 
Urunk, aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy 
az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden né
pet; és ezek közé tartoztok ti is, mint Jézus Krisztus elhí- 
vottai".

Zsidó ember szájából a "minden nép" a pogányokat je
lenti. Rómában valószínűleg voltak a kiűzetés után visszaszi- 
várgott zsidókból lett keresztyének, a város jellegét mégis a 
nem zsidók adták. A pogányok apostolának szolgálatában pedig 
döntő esemény lehetett a "népek fővárosát" elérni most még csak 
levélben, később személyesen is.

Mi hát voltaképpen a célja a kegyelmet gyakorló és 
ebben apostolságot is adományozó Istennek? Felhívni hitre és 

engedelmességre. A fordítás mellérendelő kötőszóval teremti meg 
a kapcsolatot hit és engedelmesség között. Az eredeti szöveg-
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ben sokkal szorosabb ez a kapcsolat: "eisz hypakoén piszteósz" 
annyit jelent, hogy a "hypakoé" sajátsága a hitnek, a hit így 
engedelmes hit. Nem jelent ez visszautat a törvény-kegyesség
be! Egyszerűen azért, mert az kiiktatná Jézust, amiről ebben 
a szövegben távolról sincs szó. Amikor az engedelmesség a hit
ben gyökerezik, annak személyes jellege és szabadsága van.
Ilyen értelemben szolgája Pál Jézus Krisztusnak és így Ura Jé
zus Krisztus Pálnak. Viszont a hit is engedelmes hit, elér az 
akaratig és meghatározza, hogy az ember útja tudatosan merre 
vezet. Direktívákat tartalmaz.

Pálnak az üggyel együtt történő bemutatkozása után ke
rül sor a címzettekre és a köszöntésre, amelv nagyon rövid u- 
gyan, de nem annyira, hogy a karácsony esti igehirdetés ne me
ríthetne belőle.

A római keresztyének "Isten szerettei" és "elhívott 
szentek". Karácsony közeledtén érkeznek az üdvözlő lapok, aján
dékok kerülnek a karácsonyfa alá, ahol csak lehet, még távoli 
vidékekről is összegyűlik a család. Ez nem mindig formaság és 
megszokás csupán, őszinte igyekezet is arra, hogy szeretetünk- 
ről biztosítsuk a hozzánk tartozókat, üzennek a levelek, az a- 
jándékok, a jelenlét: kedvesebb vagy számunkra, mint hinnéd! 
Viszont a szeretet-hiány talán a legjobban karácsonykor fáj. 
Sokakat tesz komorrá, életunttá, és ez az érzés ezen a napon 
tragikussá fokozódhat. Többen gondolnak gyülekezetünkből ha- 
lottaikra ezen a napon, mint ahogyan azt mi számontartjuk. Rend
kívül fontos tehát, hogy hitelesen hirdessük: Isten szerettei 
vagytok! Engedjétek, hogy szeressen az Isten! A másik kifeje
zés, a "klétoi hagioi" is bő teret nyújt Isten szeretetének 
meghirdetésére. A római keresztyének nem szentek a szó morális 
értelmében, de Isten országába elhívottak. Isten tulajdonai az 
ő szeretetéből. Isten pedig azzal, hogy magához kapcsolt, a vele 
való közösség számára alkalmassá tett, megszentelt.

Ami végül az áldáskívánást illeti, az a megszokott zsi
dó köszöntés - telítve keresztyén tartalommal. Isten a Jézustól 
tanult imádságnak megfelelően a mi Atyánk. Oldalára odakerül 

 ̂ezzel természetesen nem szűnik meg a monotheizmus.
Hisz Jézusban az embernek Istennel van dolga, benne és vele Is
ten dicsőíttetik. A békesség mellett, amellyel ráköszön a menny 
a földre karácsonykor, ott van a kegyelem. Ezzel a szóval az 
apostol mintegy megpendíti a Római levél nagy üzenetét. Az ó- 
hajtva óhajtott békességnek a kegyelem egyengeti az útját. Mert 
békétlenség a bűn miatt van, a bűn elrendezője pedig a kegyelem.

Szabó Lajos

Karácsony
Róm 5,18-21

"Kisszótár" az alapige kulcsszavainak alaposabb 
értéséhez

"paraptóma" = elesés, elbukás, tévedés, ballépés, vét
kezés Isten és emberek ellen. - "hamartia" = a cél eltévesz- 
tése, az Isten által rendelt útról való letérés, megszabott
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jogrendjének megszegése, tévelygés, mások tőrbe csalása vagy 
ejtése, vétkes, kárhozatos tartozás, bűn. "katakrima" - elíté
lés, elítéltetés, elítéltetettség, büntetés, elkárhozás, kár
hozat. - "dikaiőma" = jogi döntés alapján az igazság érvénye
sítése, szabályos, törvényes cselekvés és viselkedés, az igaz
ság megvalósítása, igazság. - "dikaiózisz" = megigazítás, meg- 
igazulás, felmentő ítélet, igazzá nyilvánítás, igazzá tétel, 
felmentő ítélet. "parakoé" = valaki parancsának hallatlanba 
vétele, engedetlenség. "hüpakoé" = készséges ráfigyelés vala
kire, engedelmesség, megfelelő válasz valamire. - "dikaioszü- 
né“ = az Istentől ajándékozott igazság, tisztává, szabaddá,i- 
gazzá tétel, felmentés, megfelelés Isten akaratának. - “pleo- 
nadzó" = a kelleténél többnek lenni, bővelkedni, megnöveked
ni, nagyra nőni. - "hüperperisszeuó” = felettébb gazdagnak len
ni, nagynak lenni, eláradni, túláradni, igen nagy bőségben 
lenni.

Az egzegetikai eredmények összegezése.
Az 5,18-21 versekben Pál összefoglalja az Ádám-Krisztus 

ellentétes párhuzam eredményét. Krisztus Urunk személyében és 
művében megvalósult a megváltás, ezért kiszélesíti mindenkire, 
téren és időn át érvényesen. Isten Krisztusban igaz kegyelmét 
mindenkit magába ölelőnek hirdeti Pál.

Nagyon fontos az "eisz pantász anthropúsz" ismétlődé
se. Ahogyan az ádámi örökség alól nincsen egyetlen kivétel sem 
- engedetlenséget, vétket, bűnt, kárhozatot jelent ez az örök
ség -, Jézus Urunk igazsága, engedelmessége minden ember szá
mára irgalmat, megigazulást igazzá tételt, örök életet szer
zett.

A törvény felbukkanásával a bűn kárhozatossá, az ember 
maga pedig menthetetlenné vált Isten előtt. A bűn félelmetes, 
kárhozatos voltának láttatása azonban nem önmagáért történik!
Az a célja, hogy hozzá képest tűnjék igazán nagynak, ragyogjon 
tiszta fényében Istennek világunkba érkezett mentő szeretete. 
Ezt idézi elénk a karácsony eseménye.

Az egy, a sok, a minden szavak viszonyítása térben és 
időben érvényesen jelzi mind a bűnnek és következményének sod
rását, mind pedig Istennek Krisztusban bizonyított irgalmát.
A "bazileuein" ige meghökkentő módon hirdeti a bűn pokoli ha
talmát /királyként uralkodik!/, és felettébb vigasztaló módon 
hirdeti Isten túláradó irgalmát /ez még inkább királyként u- 
ralkodik!/.

Az ellentétes párhuzam két fele közé nem tehetünk egyen
lőségjelet. Krisztus által ugyanis sokkal erősebb és nagyobb a 
kegyelem a bűnnél. A túláradó kegyelem alapján pedig bizonyo-- 
sabb az örök élet a halálnál. Ezt a bátorító különbséget feje
zi ki Pál a "hüperperisszeuó" igével, amelyik még a "pleonadzó" 
igéhez képest is fokozza a kegyelem nagyságát és mindeneket 
átfogó határtalanságát. A világot, a történelmet határozottan 
beteljesedés felé viszi ez a mindeneket magába ölelő kegyelem.

Legyen, mert lehet kegyelemáradás a karácsonyunk!
Ne fájlaljuk, hogy alapigénktől messze esik mindenféle 

karácsonyi romantika! - Máriáról, Józsefről is hallgat. Hall
gat a népszámláltató császárról. Betlehemről, a jászolról, a 
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pásztorokról. De még az angyalokról is! Elmondja azonban Krisz
tus Urunkról mindazt, ami örömhír, vigasztalás, fordulat le
het a bűnnel, bajjal, ítélettel, halállal vívódó embernek. I- 
génk szerint valóban Krisztus fordította meg és megfordította 
a történelem kerekét. Jó volna ezt teljes igazában látnunk és 
erról meggyőződnünk. - Urunk születésével elkezdődött irgalom
ra éhes, de irgalmatlan világunkban a kegyelem áradása, hogy 
folytatódjék a kereszten, a húsvét diadalában, a mennybemene
tel és a Szentlélek csodájában.

1. Legyen, mert lehet kegyelemáradás a karácsonyunk! 
Azért sürgős ez, mert mindahányan a bukott Adám örökösei va
gyunk ! - A puszta mesék ugyan nemcsak a gvermekek kincse. - 
azok valóságként élik át azokat -, hanem lekötik, kikapcsolják 
a mindennapok fárasztó menetéből a felnőtteket is. Az őszinték 
bevallják ezt! De sokkal többet nem is jelenthetnek a mesék. - 
A bibliánk történetekbe ágyazott elbeszélései azonban távolról 
sem tőlünk független, afféle "mi közünk hozzá” eseményeket ad
nak elénk, hanem a történelmet és a földkerekséget átfogó bi
zonyságtételeket. - Az első ember lázadása, hitetlensége, bu
kása, megítéltetése és elítéltetése nem a múlt ködébe vesző, 
elmosódott, színtelenné fakult emlék! Sokkal inkább olyan min
deneket örökre meghatározó történés, esemény és folyamat, ame
lyiknek a jelenben is igaz következményei letagadhátatlanok. 
Vagyis annak az "egynek vétke”, bűne, kárhozata bizony nem 
szívódhatott fel és nem felejfödhetett el a nemzedékek mérhe
tetlen egymásutánjában, hanem napjainkban is kitörölhetetlenül 
jelenvalóságok.

Soha többé semmiféle ígéret, erőfeszítés, siker vagy 
öncsaló tagadás nem mossa el a régi bizonyságtétel mai igazát: 
"az-egynek engedetlensége által sokan lettek bűnösökké." Ez nem 
ünneprontás! Nem beámyékolása vagy elrezzengetése a drága ka
rácsonyi örömnek és hangulatnak. Éppen a karácsonyi örömért 
kell megszívlelnünk: Ádámi örökségünk egyre terebélyesedik az 
emberiség számbeli növekedésével. Visszük mindenkivel együtt 
az utunkon végig, még a temetőbe is mindazt, ami ránk zúdult 
terhes örökségként emberőseink bűnének sodrásából. - Ezért o- 
lyan szenzáció: üdvözítő született néktek, az Úr Krisztus! Le
het tehát ez a karácsony is a kegyelem áradása.

2, Nagyon megérett a helyzetünk erre, mert Isten tör
vénye a mai "ádámok" vétkére - bűnére is kárhozatot kiált! - 
Minden személyes, családi, egyházi, társadalmi ügynek-bajnak 
ádámi gyökere van. Jószándékú törekvések, nevelési igyekeze
tek, filozófiai és erkölcsi nekibuzdulások ellenére sem jut 
világunk ötről-hatra, az ördög, a bűn, a halál és a kárhozat 
dolgában. Jó, ha komolyan vesszük: Adám ősünk nemcsak egy haj
dana. személyt jelent, hanem az embert általában is. A valami
kori vétkező emberpár vétkező emberpárok, szülők, gyermekek, 
elődök, utódok végtelen sokaságát indította a világba. - Vé
tek, bűn, büntetés, ítélet dolgában mit sem változott a hely
zetünk a régiekéhez képest. Az emberek egymáshoz való viszo
nyában a közönytől, a gyűlöleten, haragon át folyton elénk 
bukkan az emberölés, a szenvedés, a könny és a vér irtózata.
A szenvedélyek, az önzések, a kapzsiság, a hazugság hány csa
ládi közösséget tettek és tesznek bitanggá! A nemek és nemze
dékek, valamint a szomszédságok, felekezetek és népek viszony
latában csak a vak nem észleli és a süket nem hallja, hogyan 
kiált bosszúért, kárhozatért Isten törvénye! - Legyen azért.



mert lehet 1986 karácsonya a kegyelem áradásának alkalma so
kaknak !

3. Hiszen az első karácsony küldötte - az a páratlan 
Egy! - irgalommal érkezett világunkba. A bűnök látását, az 
ítélet, a kárhozat szemünkben és szívünkben való realizálását 
tehát nem a kétségbeesésért, nem a reménytelen sötétenlátás 
elhatalmasodásáért szorgalmazza Urunk és igénk! Azért segít va
lóságlátásra, hogy a bűn, halál sötét árnyékában felragyogjon
a vigasztalás örömhíre: Üdvözítő született néktek, az úr Krisz
tus! Nem vágyálom többé a bűnbocsánat, az új kezdet, az új 
szív, az üdvösség. A reménység, a szeretet gyógyító hatalma sem. 
Urunk személyében Isten maga öltött testet. Az az Isten, aki
ről azt merte hirdetni János: Az Isten szeretet! Mivel helyünk
be jött az irgalom, többé nem kell a bűnnek kárhozattal foly
tatódni, reménytelen és félelmetes halált követően. Nem levegő- 
vagdosás többé a vigasztalás. Nem lehetetlen a békesség, a re
ménység. Nem a kárhozat irtózata int felénk Urunk láthatatlan 
világából, nem a nihil ásít élniakarók felé, mert ez az üze
net hirdettetik nekünk: Annak "az Egynek engedelmessége által 
sokan lettek igazakká!" A mi világunk is tele van irgalommal, 
új szívvel megajándékozott emberekkel. Sokan kibékültek Istennel, 
egymással és önmagukkal. Legyen igaz tehát itt és most is a ke
gyelem áradása!

4. Hiszen a bún, a halál, a kárhozat rémuralma eltör
pül Krisztus Urunk szeretetének mindnyájunkat és mindeneket át
ölelő hatalmához képest! Itt a világunkban igaz ez, ahol nem a- 
kad egyetlen jót cselekvő, ahol ki-ki a maga útját járja, a 
saját feje és vágya szerint él és cselekszik. Itt tapasztalhat
juk meg mindnyájan a bűnbocsánat, az újrakezdés örömét. Itt, a- 
hol úgy tűnik, mindent letarol a halál, az enyészet. Itt ra
gyog fel az élet csodálatos diadala. Csak azért, mert Urunk él 
és szeret, ő a jelenünk és holnapunk. Az ő igéje hirdettetik
a világ minden táján, számtalan helyen, nekünk is. Szent va
csorájában önmagát adja mindazoknak, akik őrá éhesek, és nem 
valami jól csengő igazságra. Jóságából közöttünk is bőven á-  
rad az irgalom. Nem erőlteti magát és ajándékát senkire! De 
szívesen kincsünkké teszi magát, jóságát és diadalát.

Ahol az igehirdetés, az igehallgatás, a szentségekkel 
élés által valóban áradhat a kegyelem, ott ma is, holnap is, 
még az utolsó napon is hálás emberek bizonyítják igaznak: A 
földön békesség és az emberekhez jóakarat!

Gyökerezzék mindnyájunk szívében a bizonyosság: Urunk 
szeretete nagyhatalom! Tartalmában, diadalában, következmé
nyeiben annyira hatalmas, hogy ma is, meg majd végül is elsá
pad nagysága fényében bűn, halál és kárhozat. Szerzőjükkel, az 
ördöggel együtt. Teljék meg mindahányunk szíve ennek a csodá
latos többletnek a szent bizonyosságával! Ne hunyjon ki a ka
rácsonyi fényekkel, inkább uralja életünket, uralja sokakét. 
Hódítson, éltessen, gyógyítson az irgalom! Általa bizonyosabb 
az örök élet, mint a halál!

Szabó Gyula
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Karácsony 2. ünnepe
1 Jn 3,1-3

A szöveghez
A harmadik fejezetet az elűző szakasz utolsó mondata 

szinte bevezeti. Szorosan kapcsolódik ez a befejező vers, a 
harmadik fejezet mondanivalójához.

1. vers A fejezet első mondatában János rámutat arra, 
hogy mit is jelent Istentől születettnek lenni. Az Isten-gyer
mekség lehetősége Isten szeretetének az ajándéka. Itt nem egy 
isteni adoptációról van szó, hanem ennél többről: lényegszerű- 
en vagyunk az Atya gyermekei.

A TO TEKNON az egész fejezet egyik kulcsszava. Külön
böző formákban hétszer fordul elő a fejezetben. A szerző számá
ra az Istentől születettség és az Isten-gyermekség azonos jelen
tést takar. Az Isten-gyermekséget az emberben meglévő "kenet"
/I Jn 2,20/ ill. az Isten "magja" /I Jn 3,9/ jelenti. A hívő 
ember nem maga isteni, hanem isteni a benne lakozó Szentlélek.

"Nem jelent vigasztalást, hogy azért nem ismeri Isten 
gyermekeit a világ, mert őt nem ismerte meg. Egyszerűen arra 
akar rámutatni a levél szerzője, hogy ők tényleg Isten gyerme
kei és ezt éppen az bizonyítja, hogy nem tartoznak többé a vi
lághoz" - írja Bultmann. Mivel a világtól lényegileg különböz
nek, ezért kell, hogy félreismerés legyen a sorsuk, úgy aho
gyan Jézust is félreismerte a világ. Mert az AUTÓN alatt Jézust 
kell érteni. Bár többen hajlanak arra, hogy Istenre értelmez
zék az AUTON-t. Jézus nyilvánvaló tettéről van szó. Jézus hason
lóképpen idegen a világban, hiszen a világ Istent sem ismeri 
/Jn 5,37; 7,28; 16,3/. Az "ismerés", ha Istenről, Jézusról van 
szó, de akkor is, amikor a gyülekezetről, elismerést jelent. 
Elismerni, hogy a Teremtő, a Megváltó örök meghatározója a vi
lág életének. Az elismerés megtagadása a Kozmosz részéről gyű
löletként is értelmezhető, úgy mint pl. Jn 15,19 vagy 1 Jn 
3,13-ban.

2. vers A "szeretteim" megszólítás rámutat arra, hogy 
Jánoshoz a címzettek milyen közel állnak.

A levél írója föl akarja rázni az előző mondattól 
kétségbeesett olvasóit: Bár a világ elutasítja őket. Isten a- 
jándékozza az Isten-gyermekséget és majd az örök életet is.
/v.ö. 1 Jn 5,11,13/ A jelenlegi állapot még nem a teljesség 
/Fii 1,23; Rm 8,23/. A "most" és a "még nem" idői fogalmak ha
tározottan utalnak a keresztyén jelen és az eszkatológikus jö
vő különbségére. Az író nem részletezi elképzelését, nem ír a 
feltámadási testről vagy a Jézus érkezését jelző kürtszóról és 
mégis éppen ezzel válik hallatlanul erőssé János szava. A túl
világról nem tudunk semmi részleteset, a reménység egy ígére
ten alapul, amit a következő mondatban olvashatunk: "Tudjuk, 
hogy amikor ez nyilvánvaló lesz, hasonlóak leszünk őhozzá."
Az OIDÁMÉN kifejezés arra a keresztyén tradícióra hivatkozik, 
amelyből a gyülekezet él. János megszólaltatja az őskeresztyén 
várakozást, mely abba veti reményét, hogy a teljesség meghozza 
majd a hiánytalan megismerést, megtapasztalást.

3. vers A jánosi iratokban itt található egyedül a
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"reménység" kifejezés. "Akiben megvan a reménység." Bár a szó 
a 2. versben nem szerepelt, de már ott is megszólalt a remény
ség.

A végső keresztyén reménységből erkölcsi kötelezett
ség támad. A "megtisztítani" kifejezést eredetileg zsidó kul
tikus értelemben használta az Újszövetség /pl. Jn 11,55; Csel 
21,24/, de új tartalommal is megtölti: erkölcsi tisztaságot 
is ért rajta /Jak 4,8; 1 Pét 1,22/. A teljes erkölcsi tiszta
ságot csak Jézusnál láthatjuk. A hívők magatartásukban őt kell 
hogy kövessék.

Ez a vers összekapcsolja az eszkatológiát és az etikát 
hiszen a teljességre való törekvés következménye a Szentlélek 
életet formáló munkájának. A teljesség keresése a keresztyén 
ember erkölcsi kötelessége. Luther írta: "Igen kevesen vannak, 
akik a boldog reménységet, Isten országának eljövendő, soha el 
nem múló örökségét várják, s olyan bizonyosan várják, hogy job 
bán magukénak érzik, mint jelenvaló életüket. A múlandó min
dig előttük vaui, gondolnak rá, aggódnak érte, örülnek neki, az 
örökkévalónak pedig hátat fordítanak."

Luther szavait félreértenénk, ha azt gondolnánk, hogy 
ő a jelentől teljesen el alkarja fordítani tekintetünket. János 
leveleihez írt előszavában olvashatjuk reformátorunknak: "a 
levél küzd az ellen is, hogy cselekedetek nélkül éljünk a hit
ben és az ellen is, hogy a cselekedetektől várjuk a megigazu- 
lást. A helyes az, hogy a hit által váljunk kegyesekké és sza
baduljunk meg a bűntől és amikor ez megvan, akkor gyakoroljuk 
a szeretetet és a jó cselekvését, Isten akaratából, szabadon, 
minden kérés nélkül."

Az igehirdetéshez
"Minden, még a legszomorúbb gyermekkor is karácsony

nyal terhes'". - írta Pilinszky János. Valamit minden karácso
nyunk adott ajándékként. És ezekben az apró emlék-ajándékok
ban újra és újra felragyog a leghatalmasabb: a jászolban fek
vő gyermek, az értünk emberré lett Isten. Az, hogy Őt láthat
juk, ez a legdrágább ajándék, őt, aki azért született meg, 
hogy értünk meghaljon a kereszten, hogy halálával és feltáma
dásával adja meg ajándékként a legtöbbet, amit valaha is ka
pott ez a világ: a megváltást és vele az örök reménységet. 
Teilhard írta: "a reménytelenségnek nincs energiája. Minden 
tudatos energiának, akárcsak szeretetünknek is az alján re
mény van." Reményünk van és ez adja az energiát, hogy életünk 
ívelni tudjon. Fájdalmon, kétségen, önmarcangoláson is átra
gyogjon a mégis-remény, a mégis-öröm.

1./ Remélhetünk, mert Isten szeret bennünket.
"Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az A- 

tya;" Isten gyermekeinek neveztetünk. Hogyan adja ezt Isten? 
Úgy, hogy Szentlelkét árasztja belénk. Mindennapunkban ennek 
az áradásnak vagyunk a részesei.

Tanúi lehetünk világunkban egy vonalnak, mely a vilá
got pusztulás, atomhalál felé viszi. Ugyanakkor tanúi lehe
tünk nap mint nap Isten szeretet-áradásának is. Reménység az, 
hogy ez a vonal is megvan világunkban és hitünk, reménységünk 
szerint legyőzi az ember önpusztító törekvéseit. Isten szere- 
tetét lehet látni a jászol-bölcsőben. Jézus egész élete jel 
volt Isten szeretetéről, a jászol éppen úgy, mint a kereszt.
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A tanítványoknak ezeket a szeretet-jeleket föl kell ismerniük, 
jézusért nevezhetjük Istent Atyánknak s magunkat Isten gyerme
keinek. Isten gyermekei vagyunk és mégis, de sokszor tiltako
zunk ellene. Sokszor éppen azzal, hogy az ember azt képzeli 
Isten lebontotta önmaga és az ember közti válaszfalat, de u- 
gyanakkor fölhúzott egy falat a hívő ember és a világ közé.
Cella lenne ez, mely csak fölfelé nyitott. Hogyan érezhetné 
jól magát egy ilyen börtönben az ember? Isten nem húz elválasz
tó falakat sohasem. A falakat a meg nem értés emelheti és cé
lunk, hogy rést ütve megmutassuk magunkat a világnak. Életün
ket a leglényegesebbre, Isten szeretetére kell koncentrálnunk, 
mely alapja reménységünknek "Reményünk a hit gondolatainak 
alapia lesz azután " /Moltmann/

2. Reménységünk van, mert a karácsonykor kezdődő út nem 
csupán a jászol-bölcsőtől a keresztig vezet, hanem tovább.
Az Úr napjáról beszélünk karácsonykor és nagypénteken is. Ezek 
a napok egyre erőteljesebben mutatnak rá Isten kegyelmes szere
tetére. Ezek a napok a nagypénteki kereszt és a húsvéti dia
dalmas feltámadás fényében válnak igazán reménységgé. Mert 
csak a halált legyőző Krisztusra nézve tekinthetünk reménység
gel a végső elszámolás napjára. Karácsonykor meggyújtottuk a 
karácsonyfán a gyertyákat, csillagszórókat. A gyermekek izga
tottan várták, hogy szólítsák, hívják őket és beléphessenek a 
szobába. És egyszerre megnyílt az ajtó és megláthatták azt, a- 
mire oly nagyon vártak.

A keresztyén ember élete is ilyen várakozás. Kívül ál
lunk, az ajtó előtt és várjuk, hogy beléphessünk az ünnepi fény
be. Tudjuk, hogy az ajtó kinyílik Bízunk Atyánkban Auguszti- 
nusz írta: "Reményünk oly biztos, mintha már beteljesedett vol
na. Hiszen nincs okunk félni, ha egyszer maga az Igazság tesz 
ígéretet. Az Igazság pedig sem nem tévedhet, sem meg nem té
veszthető." Már sokat tapasztaltunk Isten szeretetéből, de még 
sok minden vár ránk. Reményünk Istenbe, Krisztusba vetett re
ménység. És ez a Hozzá kötődő kapcsolat kell, hogy meghatároz
za életünket. Nekünk ígéret adatott. Számunkra a várakozás nem 
egyenlő az elfordulással a mindennapok gondjaitól. -Várakozá
sunk közben nem vagyunk bizonytalanságban, hanem telve vagyunk 
reménységgel jövőnk iránt.

3./ Reményünk van, mert Isten vonzásába léptünk.
Jézus azért született meg, hogy minket ebbe az erőtér

be öleljen és azért halt meg értünk, hogy életünk teljes legyen. 
A reménység látható jelei: a szeretet és az optimizmus. Zrí
nyit idézem, aki ezt írta:

"Befed ez a kék ég, ha nem fed koporsó.
Tisztességes legyen csak órám utolsó 
Akár farkas, akár emésszen meg holló,
Mindenütt feljül ég, a föld Lészen alsó."
"Temetésünkről mihaszna sopánkodnunk". - teszi még hoz

zá a költő. Zrínyi a keresztyén emberi magatartás példája lehet. 
Egy aggasztja csak, ami tőle függ: tisztességesen éljen, utol
só órája is tisztességes legyen. Nekünk is ez lenne a felada
tunk. A jelennel foglalkozni, földi életünk tisztaságára,ge
rincességre törekednünk, hogy méltók lehessünk az Isten gyerme
kei névhez, melyet ajándékként, a Szentlélek által kaptunk. És 
reménykednünk, hogy bármi is történjék velünk, "mindenütt 
feljül ég", mindenütt a gondoskodó Atya figyel ránk.

Ez az üzenet az, melyet János karácsonyfánk alá tett,
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ez az üzenet, mely mindennap figyelmeztet minket: Vigyázzatok, 
hogyan éltek és mindenkor adjatok hálát Istennek azért, hogy 
reménységet adott nekünk Fiában Jézus Krisztusban.

Nagy László

Ó év este
Zof 2,1-3.

Törés a prófétai igehirdetésben
Zofóniás próféta Jósiás király idejében, de még a 

621-es kultusz-reform előtt működött. Könyvének első fejezeté
ben Isten radikális, megsemmisítő ítéletét hirdeti: Elsöprők, 
mindent elsöprők a föld színéről! - így szól az Úr /2. vers/.
Az ítélet megfellebbezhetetlen és visszavonhatatlan. A máso
dik fejezetben ezzel szemben meghirdeti a haladékot, amely 
megtérésre sürget és felcsillantja a megmenekülés lehetőségét: 
talán oltalmat találtok /3.vers/. A két fejezet mondanivaló
jának ez a változása az a jellegzetes "törés", aminek egyet
len, és megmagyarázhatatlan indoka: Isten szeretete, amely i- 
dőt ad a megtérésre. A haladék Jézus példázatára emlékeztet, 
ahol a vincellér kérésére a gazda a gyümölcstelen fának egy 
évre még megkegyelmez. A megmentés Isten szuverén tette, amit 
megtéréssel sem lehet kikényszeríteni, ami sohasem lesz fi
zetség, alku tárgya, mert mindig kegyelem. A 3. vers bizony
talan "talán"-ja valójában ezt is kifejezi.

Nabukedneccár pusztító hadjáratában és a babiloni 
deportálásban a történelmi ítélet 80 év miilva bekövetkezett.
Ám tapasztalattá lett az is, hogy a "talán" nem lutri, nem 
kiszámíthatatlan sorsszerűség. A megtért maradék megtapasz
talta Isten megmentő szeretetét. A bizonytalanság bizonyos
sággá lett. Jézus azzal bátorít, hogy aki hozzá tér azt o 
semmiképpen el nem utasítja.

Ágendában adott téma: Múlik a kegyelem ideje.
"Múlik az idő!" - a szilveszteri hangulat szokvá

nyos mondata. Unalmasan hangzik, mint egy régi sláger. Olyan 
poén, amit már mindenki ismer. S ha mégis megérint, igyekszünk 
kabaréval és egy-két pohár pezsgővel feledtetni. Különben is 
kár beszélni arról, amit mindenki tud, s amin úgysem lehet vál
toztatni.

"Múlik az idő!" - ettől a mondattól mégsem tudunk 
szabadulni. Újra meg újra elénk dobban, és nemcsak Szilvesz
terkor. Néha gúnyolódik velünk, máskor fenyeget s ha harcba 
szállunk vele, biztos a vereségünk, mert bizony múlik az idő.

Sőt, az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az idő 
egyre gyorsabban múlik. Ismert és sikeres könyvsorozat viseli 
ezt a címet: Gyorsuló idő. Nemcsak hangzatos cím. Az emberi
ség létszáma és tudás-anyaga most már nem évszázadok, hanem 
évtizedek alatt nő a kétszeresére. A harmadik évezred közelé
ben felpörgetett motor fordulatszámával váltják egymást a na
pok. Petőfi vidám társaságának négy ökrös szekere lassacskán 
ballagott, mi meg az ötödik sebességbe kapcsolva sem érjük u- 
tol önmagunkat. Az idő gyorsuló futásáról így ír Áprily:
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Futottál, mint az őz, ha valahol 
mögötte az erdőn vad kopó csahol.
Aztán átvetted szarvas iramát.
Kinek farkasok szaglásszák nyomát.
S most, hogy koromból annyi év lejárt, 
Száguldasz, mint síkon a gepárd.

A prófétai üzenet mindezt még azzal tetézi, hogy eb
ben a gepárdként száguldó időben múlik a kegyelem ideje is. 
Minden évvel és minden nappal közelebb jön hozzánk az ítélet 
órája, amikor nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisz- 
tus ítélőszéke előtt, hogy k í—ki mpg-íntal megjutalmaztassék aszerint
amiket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. A hala
dékot nem könnyelműségre, hanem megtérésre kapjuk. A kegyelem 
ideje nem késés, hanem Isten szeretetének várakozása, hogy él
né vesszünk.

A haladék idején így sürget a próféta:
"Szedd össze magad, szállj magadba!" - úgy tűnik, 

hogy a lélek világában ma a centrifugális erők érvényesülnek. 
Szétszórtak gondolataink és érzéseink is. Figyelmünket ezer
nyi külső dolog vonja magához. Ez a szétszórtság felületessé 
tesz. Egyre jobban hiányzik a mélység dimenziója és a lelki 
élet belső fókusza, önismeret hiányában erőnk feletti felada
tokra vállalkozunk, amelyek aztán felőrlik idegeinket és meg
rontják egészségünket. Mindig kifelé nézve csak mások hibáját 
látjuk és nem vesszük észre a magunkét, amit korrigálni kelle
ne. - Aktuális tehát a prófétai üzenet: szedd össze magad és 
szállj magadba! Nem szilveszteri kampány-feladat ez, hanem em
berségünk elkötelezése. Jézus így mondja: Menj be a te belső 
szobádba! Bátorság és őszinteség kell ahhoz, hogy szembeszáll
junk a szétszóró erőkkel, hogy leállítsuk vádaskodásunkat és 
engedelmeskedjünk a prófétai szónak.

Ám Zofóniás nemcsak önismereti tanfolyamot ajánl és 
nem is a divatba jött keleti vallások befelőfordulását propa
gálja. A koncentrálás nem önmagáért való. A cél nem az, hogy 
magamra,hanem hogy Istenre találjak. A koncentrálás és befelő
fordulás olyan, mint amikor a futókat a start-vonalra állítják, 
hogy aztán a felhangzó "rajt!"-ra teljes erőbedobással indul
hassanak. A próféta ajkán a "szent rajt" így hangzik: "keres
sétek az Urat!" Nem reménytelen vállalkozás ez. Nem egy tűt 
kell megtalálnunk egy szalmakazalban. Isten nem rejtőzik el 
előlünk. Sőt egészen ember-közeibe jött Jézus Krisztusban. Még
sem könnyű feladat ez, amit félvállról lehetne venni, vagy amit 
csak úgy mellesleg el lehetne intézni. Jézus az első helyre 
teszi: Keressétek először Isten orszáqát. Ez nemcsak sorrendi 
elsőséget jelent, hanem az intenzitás legmagasabb fokát is. 
Keressétek az Urat teljes szívetekből, teljes lelketekből és 
minden erőtökből. Erre áll az ígéret: aki keres, az talál.

Isten kereséséhez hozzátartozik az alázat /3.vers: 
törekedjetek alázatra!/. Nagyképűen, gőgös beképzeltségben 
lehet keresni pénzt, sikert, hatalmat, dicsőséget, de nem Is
tent. Isten ellenáll a kevélyeknek és elrejtőzik előlük, ezért 
csak a semmit találhatják meg. Az alázatos lélek Ura tulajdo
nának tudja magát, akinek szolgálatára kötelezett, s akinek 
mindenben, keresésében is, kegyelmére szorul.

Isten kereséséhez hozzátartozik az igazság is /3.
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vers: törekedjetek igazságra!/. Az igazság nem csupán a hazug
ság ellentéte, de az is. Istent keresni nem lehet hazug, kép
mutató módon. Aki életének bármelyik területén a hazugság út
ját járja, nem Istent, hanem a "hazugság atyját” fogja megta
lálni. - Az igazság nemcsak a jog érvényesítése, de az is. A 
jogtiprás, a jog látszatával gyakorolt jogtalanság, az előjo
gok biztosítása lezárja az Istent kereső útját. Aki a maga i- 
gazáért harcol, nem fogja Istent megtalálni. - Az igazság nem 
elvont idea. Inkarnációja Jézus Krisztus és az Ő igazságában 
részesedett tanítvány, akinek igaz életében, cselekedeteiben 
és magatartásában érvényesül Isten igazsága. Isten keresésé
hez hozzátartozik mindennek elismerése és vállalása is, a meg- 
igazult, szent tanítványi élet.

Isten számonkérésének időpontja bizonytalan. Határ
időnaplónkba nem tudjuk beírni. De az biztos, hogy most kegyel
mének idején élünk. Ezt az alkalmat ne mulasszuk el!

Régen, valamikor a 13. század első felében egy feren
ces rendi szerzetes, Celanói Tamás szívét is megérintették e- 
zek az igék. Az eljövendő ítélet napjára gondolva ez az imád
ság született meg szivében:

Édes Jézus, szánj meg engem,
Aki jöttél énérettem,
Tartsd meg ama napon lelkem!
Töredelmes szívvel kérlek,
Kegyelmeddel, ó, segélj meg,
El ne vesszek, hanem éljek!
örök Isten, tégy irgalmat!
Uram Jézus nyújts oltalmat,
És adj örök nyugodalmat!

/Énekeskönyvünk 495. énekéből./ 
Madocsai Miklós

Újév
1 Móz 28, 10-22/a.

Az ünnep jellege
Újév napja sajátos helyzetet foglal el az ünnepek so

rában. Ez a nap a naptári év kezdete, s mint ilyen, nem keresz
tyén ünnep. Keresztyén ünneppé akkor lett, amikor az egyház 
Jézus neve napjaként kezdte ünnepelni Lukács tudósítása alap
ján, aki arról írt, hogy "amikor a nyolc nap elmúlt, és körül 
kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az an
gyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant" /2,22/. 
Amikor az egyház újév napját Jézus névnapjaként tartja számon, 
egyben csodálatos isteni végzést lát abban, hogy a naptári 
év kezdete Jézus nevével kezdődik.

A textus összefüggése
Textusunk előzményéhez hozzá tartozik az a történet, 

amely arról szól, hogy Ézsau szorult helyzetét kihasználó



Jákob hogyan lesz méltóvá a nevére, amikor édesanyjának Rebe
kának a közreműködésével csalással szerzi meg az atyai áldást. 
Jákobnak menekülnie kell bátyja haragja elől. Itt ismét a ki
sebbik gyermekét kedvelő Rebeka segít fiának, amikor távozá
sának indítékot talál, magyarázatot ad. Azzal legitimizálja 
kedvelt fia távozását, hogy hivatkozik a hettita leányok mi
atti megkeseredésére. Ezért úgy tünteti fel férje előtt Jákob 
útját, mintha azért menne el, hogy az ő rokonságából hozzon 
magának feleséget. A tájékozódásban korlátozott Izsák a fele
sége által sugallt indok alapján elküldi Jákobot sógorához. 
Ezzel összefüggésben még egy kis közjáték van. Ézsau az öccsét 
biztos helyre menekítő szüleit azzal bosszantotta, hoqy eddigi 
kánaáni feleségei mellé még egyet vesz, Izmaelnek a leányát, 
Mahalatot.

A textus
Alapigénk Jákob menekülésének a kezdetét, az álomban 

kapott kinyilatkoztatást és Jákob fogadalmát írja le.
Jákob az ismert földről, a szülőföldről elindul az is

meretlen felé. Csak édesanyja elbeszéléséből ismeri azt az or
szágot, amely felé igyekszik. Tudja, hogy hosszú útja végén 
rokonok várják, de azt is tudja, hogy nagyatyjának, Ábrahám
nak az egykori hazája felé visz az útja. Ez az ország ennek 
ellenére mégis ismeretlen számára, az út hosszú és veszélyek
kel teli. Senkit sem ismer és senki sem ismeri. Nem számíthat 
senkinek a segítségére, amíg meg nem érkezik. Pedig a terhe 
nagy. Szívében ott van a csalásának következményeként támadt 
testvéri harag miatti szorongás. Félelem a bosszútól. Amikor 
este lett, fáradtan hajtotta álomra fejét egy kövön /10-ll.v./.

Álmot látott. Az Ószövetségben gyakori az álombéli 
kinyilatkoztatás. Jákob álmát az írásmagyarázók szerint moti
válhatta édesanyjának az elbeszélése arról, hogy az ő szülő
földjén, így talán Háránban is, a lépcsőzetes mezopotámiai 
templomok külső lépcsőin a fehér ruhába öltözött papok hogyan 
jártak fel s alá. Az édesanyai elbeszélés nyomán támadt le
hetséges emlékképeken túllép Jákob látomása. Egy égig érő 
"létrát" látott. Az eredeti szó, a “szullám" csak nagyon rit
kán fordul elő az Ószövetségben. Első jelentése: kőlépcső.
Ezen a kőlépcsőn Isten angyalai jártak fel, s alá és a lépcső 
tetején ott állt az ÚR. De nem némán, mint a pogány bálványok. 
Bemutatkozott: "Én vagyok az ÚR, atyádnak, Ábrahámnak Istene, 
és Izsáknak Istene!” Az Ábrahámnak és Izsáknak adott ígéretet 
megismétli Isten, de most már úgy, hogy az Jákobnak szól. Ne
ki és utódainak ígéri Kánaán földjét. A csalással elvett ál
dásra Isten igent munu. Ha Jákob osaio rs, de isten igaz és 
az ő áldása érvényes. Isten Jákobban viszi továbbb az egész 
világ megváltására irányuló tervének megvalósítását. Elhang
zik az ígéret: "áldást nyer általad, meg u t ó d o d  által 
a föld minden nemzetsége." Pál apostol Abrahámmal kapcsolato
san értelmezi ezt az ígéretet. "Az ígéretek pedig Abrahámnak 
adattak, és az ő utódának. Nem így mondja az írás: 'és az ő 
utódainak', mintha sokakról szólna, hanem csak egyről: 'és a 
te utódodnak', aki a Krisztus" /Gal 3,16/. Ezután az egyete
mes, az egész földkerekségre kiterjedő ígéret után személyes 
ígéretet kap Jákob. Isten védelmet ígér neki, és azt, hogy 
visszahozza arra a földre, amelyről elmenekült /12-15. v./.
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Az álmából ébredő Jákobot félelem fogta el. A szent 
Isten közelsége a tisztátalan lélekkel előtte állót remegés
sel tölti el. Úgy érezte, hogy Isten mennyei világa közvetlen 
közelébe jutott, a menny kapuja előtt állt /16-17 . v./.

A befejező szakaszban Jákob istentiszteletet celebrált 
a maga módján, a szűkös lehetőségek között. Emlékoszlopul ál
lította fel kőpárnáját, amely egyúttal oltárul is szolgált. 
Egyben fogadalmat tett, hogy ha Isten megőrzi, ellátja élelem
mel és ruházattal, akkor visszatérve templomot emel neki ezen a 
helyen és őt szolgálja /1E-22. v./.

Gondolatok az igehirdetéshez
Újesztendő napján akarva, nem akarva, mindnyájan el

indulunk az ismeretlen felé. Kényszerhelyzetbe kerülünk, mint 
Jákob, ő az ismert földről kényszerül elmenni, mi a megismert 
időből, az előző esztendőből lépünk tovább. Nem tudjuk, mi
lyen időbeli események várnak reánk. Azt azonban tudjuk, hogy 
ezen az úton nemcsak nappalok vannak, de vannak éjszakák is.
A vándor nem számíthat kényelemre. Lehet, hogy ránk is várnak 
sötét, éjszakák, melyeken csak kemény fekhelyen hajthatjuk á- 
lomra fáradt fejünket.

1. Isten azonban őrködik nappalunk és álmaink felett, 
mert ő nincsen messze tőlünk. Isten felette áll a világnak. 
Nemcsak a térnek, de az időnek is Ura. Fölöttünk van, de nem 
elérhetetlen magasságban. Van közlekedés Isten mennyei világa 
és a mi földi világunk között. Ha figyelhetünk az angyalok, 
Isten világának szellemi lényei mozgásának az irányára, akkor 
azt mondhatjuk, hogy a mi imáinkat, kéréseinket, könyörgésein
ket, sóhajainkat és hálaadásunkat viszik fel az Isten elé, és 
az ő válaszát, bátorító üzenetét és ajándékait hozzák a mi 
számunkra.

2. A mindenek felett álló Úr nem tűnő jelenség álmaink 
egén. ő megmutatta magát a messze múltban. Ismerték őt atyáink, 
megtapasztalták létét, világot teremtő és fenntartó erejét. Az 
elmúlt esztendő is telve volt Isten közöttünk munkálkodó szere- 
tetének számtalan jelével. A múltban kiáradó szeretete reményt 
ébreszt bennünk a jövőt illetően is. Reá bízhatjuk magunkat, 
szeretteinket, egyházunkat, népünket és az egész világot az 
alőttünk álló esztendőben is. Aki az atyákat szerette, az a 
fiakat sem hagyja el. Mi is kérhetjük és megtapasztalhatjuk 
testi és lelki javainak a bőségét.

3. Isten ígéretei Jézus Krisztusban teljesedtek, mert 
ő az az utód, aki test szerint Jákob családjából származott, 
akiben áldást nyert a föld minden nemzetsége. Az ő névnapját 
ünnepeljük ezen a mai napon, ö az, aki a mennyei lépcsőkön 
lejött a mi bűn által megrontott világunkba, hogy keresztál
dozatával megváltson, bűntől, haláltól megszabadítson, Ő az, 
aki lehetővé tette számunkra, hogy ezeken a "lépcsőkön" mi is 
felmehessünk, és - mert Ő az ajtó, a menny kapuja - Isten 
mennyei világába beléphessünk, Őáltala járulhatunk oda ahhoz 
az Istenhez, akitől többé nem kell félnünk, mert Jézus Krisz
tusban édes Atyánk ő, mi pedig az ő gyermekei vagyunk. Hihet
jük, hogy Ő velünk van minden napon, tehát ennek az esztendő
nek a napjain is a világ végezetéig.

4. Isten anyagvilágunkkal érintkező szeretetének jele 
és bizonysága minden templom. Jákob emlékkövéből az Istennel
745



való találkozása helyén templom épült. Ahol csak templom van 
a világon, ott ma is találkozhat az ember az Istennel. A temp
lomban megszólal az Isten. Ott hirdetteti igéjét. Az igében 
Isten mindig bátorít. Nekünk is ígéretet tesz, hogy nem hagy 
el bennünket, hanem vezet, míg haza nem érkezünk az ígéret 
földjére. Isten nemcsak Jákobnak ígért országot és nemcsak 
neki és utódainak adott otthont, amelybe a hosszú vándorlás 
után visszavezette. Isten nekünk is ígéri, hogy új földet és 
új eget teremt számunkra, ahova minket is hazavár. A templom 
azonban nemcsak az Isten megszólalásának a helye, hanem a mi 
Isten iránti tiszteletünknek is a helye. Jákob ott tartott 
istentiszteletet, ahol az Úr megszólította őt. Hálát adhatunk 
mi is Istennek, hogy mi is visszatérhetünk erre a helyre, ahol 
a vele való közösséget átélhetjük, bátorító szava által erő
södhetünk és ahonnét tovább indulhatunk az új év további nap
jai, hetei és hónapjai felé.

Induljunk hát bátran az új év első napján az ismeret
len felé. Ha mi nem tudjuk is, hogy mit hoz a holnap. Isten 
tudja. Előtte nem ismeretlen a jövő. A most kezdődő esztendő 
minden napja, minden órája előtte van, és az történik, amit 
ő elhatároz. Isten Krisztusban emberré lett. Belépett vilá
gunkba. Ezzel azt mutatta meg, hogy szeret bennünket és ki
választott minket, mint Jákobot, hogy az ő terveit bennünk 
valósítsa meg. A számunkra még ismeretlen időben Krisztus e- 
lőttünk jár. Vele mehetünk, Benne békességünk van. Vele a szá
munkra készített mennyei világba megérkezhetünk.

Pintér János

"Az idő nem jár körbe, sem nem ismétli magát. Az idő előrefelé 
tart; egyszeri, mindig újat termt. Van valami benne, ami egy vég felé 
tart, egy ismeretlen, amit az idő soha nsn ér el, amire mindig töre> 
kell és ami mégis mindig távoli. Az idő az "örök jövendő" felé tart. Ez 
a legnagyobb az idő minden titkai között. Ez az a titok, amiről minden 
próféta. Krisztus és az apostolok beszéltek. Az idő titkának a megoldása 
az örökkévalóság. Az idő non értelmetlen. Van egy titkos értelme - a 
megváltás. Van egy titkos célja - az Isten országa. Előhoz egy titkos 
valóságot - az új teremtést. Az idő minden pillanatának a végtelen jelen
tősége, hogy mi abban dőltünk, és hogy abban felőlünk - a mi örök jöven
dőnkről - döntenek."

Paul Tillich
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Karácsony ünnepe utáni vasárnap
2 Kor. 5,18-20.

A "megbékélés" kifejezés különböző formái ötször 
fordulnak elő szövegünkben. A KATALLASSZÓ jelentése kicserél
ni, váltani, kiegyenlíteni, kiengesztelni. Eredeti értelmében 
tehát mindenképpen kölcsönös viszony, amely a békességre irá
nyul. Jogilag a válófélben levő házasok békítését, békülését 
jelenti. Az a kifejezés, hogy megbékéltet, azaz békességre in
dít magával szemben, már nem mutatja a kölcsönösséget, hanem 
éppen azt, hogy Isten az, aki megbékül a világgal, de egyben 
ő az is, aki az embert megbékélésre indítja Jézus által.

ő a cselekvő, kölcsönösségről szó sem lehet. Az Is
ten és az ember között megromlott viszonyt melyet ez ember 
rontott el - az Isten hozza helyre, Krisztus áldozata által. 
Mivel a kiengesztelés így létrejött, ezért egymással sem kell 
többé ellenségeskedni. A kiengesztelést elfogadó ember képes
séget nyer, hogy Isten parancsának, ha részben is, de engedel
meskedjék.

Meditáció
A hármas ünnepbe, ahogy az lenni szokott, belefá

radt mindenki. Gyülekezet és lelkész egyaránt. A következő 
ünnep-csúcsra /Szilveszter-Újév/ még nem érkeztünk fel, az 
előző csúcsról már lejöttünk. Kicsit mindenki "völgyben” ér
zi magát. A templomban is kevesebben vannak. Nekik szól ez az 
ige: Béküljetek meg Istennel!

Első reagálás: Nincs nekem az Istennel semmi bajom. 
Ha van valaki akivel békességben tudok élni az pont az Isten. 
Vele ki lehet jönni, mert ő mindig békességre igyekszik. Ha 
nem volna békességem vele, nem ülnék itt. Ő nem követel olyan 
dolgokat, ami a békességemet vele megbontaná.

Vagy mégis? Ha valaki megszólít, válaszolni illik, 
ha valaki lép egyet a sakktáblán, válaszlépést kell adni, ha 
valaki rámmosolyog, nem ülhetek tovább rezzenetlen arccal, fa
pofával, ha valaki meleg tekintettel, szelíden rámnéz, nem néz
hetek keresztül rajta üres, értelmetlen tekintettel. Ha valaki 
békülésre nyújtja a kezet, az enyém sem maradhat a zsebemben.

A ma embere sportot űz abból, hogy érzelmeit ellep
lezze, ugyanakkor pedig végtelenül vágyik arra, hogy kapcsola
tot, érzelmet, szeretetet találjon ebben a világban. Pilinszky 
János írja Meghatározás című költeményében: "Féregnek lenni 
mit jelent? Vágyakozni egy tekintetre, egy olyan hosszú, nyílt 
szembesülésre, ahogy csak Isten nézi önmagát. Erre vágyni, e- 
gyedül erre. És ugyanakkor üveges szemekkel belefúródni abba, 
ami nincs".

A feladat tehát nem elleplezni, hanem minél látha
tóbbá tenni, hogy hajlandó vagyok a békejobbot elfogadni. Nem 
könnyű. Ha más vét ellenem, talán tudok nagylelkű lenni. Va
laki könyörög a bocsánatért, elismeri a hibáját, én kerülök 
magasabbra, s ezt a csöppnyi hatalmat lám, jóra használom: meg
bocsátok. De mi van, ha én vétkeztem? Elindulok-e a bocsánat
kérés borzasztóan nehéz útján? A bocsánatkérésben nekem kell 
kicsivé válnom, nekem kell belátni a hibáimat, nekem kell meg-
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alázkodnom. Érdekes lenne a gyónás liturgiájába betenni egy 
új kérdést: "Bocsánatot kértél-e mindazoktól, akiket megbán
tottál? Feleld: Bocsánatot kértem." Ebből a helyzetből nem
lehet "győztesen" kikerülni. "Alázzátok meg tehát magatokat 
az Isten hatalmas keze alatt..." És ez még mindig sima kép
let ahhoz képest, ha mindkét fél magát tartja igaznak. Pedig 
ez fordul elő leggyakrabban. Kérjen bocsánatot a másik, hi
szen ő bántott meg. Hajlandó vagyok megbocsátani, ha elisme
ri... És a másik szintén talál okot bennem arra, hogy ő is a 
várakozás álláspontjára helyezkedjen.

ördögi kör, nincs belőle kiút napokig /hetekig, éve
kig/. És a megoldás ráadásul nem az, hogy odamegyek a másik
hoz és azt mondom, megbocsátok. Ez csak olaj a tűzre. A sátá
ni körből az egyetlen kiút az, hogyha bár nekem van igazam, ak
kor is megkeresem magamban a hibát és bocsánatot kérek. Elvesz
tek közben tekintélyt, önigazságot, fölényt? Igen, ez igaz, e- 
zeket elvesztem, ez az ára a békességnek. De nyerek egy embert. 
És a mai világban egy embert nyerni magunknak a legnagyobb e- 
redmény.

Az Isten is ezt tette Karácsonykor. Békejobbot nyúj
tott nekünk Krisztusban, pedig mi bántottuk őt, mi vettük sem- 
mibe, mi fordítottunk neki hátat, mi hagytuk el őt, mi nem hall
gattunk visszahívó szavára. Egyedül az ember az, aki miatt a 
békétlenség beállt. S milyen furcsa; ezt a békétlen viszonyt 
az ember stabilizálni tudta, annak ellenére, hogy az Isten jó- 
néhányszor próbált már kezdeményezni a békesség érdekében. Az 
ember azonban úgy gondolja, önmaga kiteljesítése szenvedne 
csorbát, ha visszaállna az eredeti állapot. Valami jóból mara
dunk ki, ha nem szegjük meg Isten törvényét. /Bűnbeesés, Tékoz
ló fiú/.

Meddig távolodhat az ember az Istentől? Van-e határa 
az önimádatnak, az anyagiak imádatának, a szem bűnének, a nyelv 
bűnének, a testi kívánságoknak, az önteltségünknek? Meddig pa- 
zarolhatók a Föld kincsei, a levegő, a víz, az élelem? Meddig 
lehet visszdélni a hatalommal, a tudománnyal, az emberiség mani
pulálásával? Béküljetek meg Istennel! Távolabb már nem mehetsz, 
mert menthetetlenül éhenhalsz, vagy öngyilkos leszel.

Ebben a helyzetben nyúl felénk az Isten és nem is akár
hogy. Ő alázkodik meg és emberi formát vesz fel. Ő teszi ki
csinnyé magát és gyermekként jön. Választhatta volna a világ 
elpusztítását is /egy szavunk sem lehetne/, vagy más módját a 
megbékélésnek. Luther mondja, hogy ha az Isten úgy rendelkezett 
volna, hogy a kiengeszteléshez egy lúdtoll felemelése kell, úgy 
az elég volna az üdvösséghez, Ő azonban a megváltás személyes 
módját alkalmazta velünk szemben. A gyermek Jézust elküldte eb
be a világba, hogy ezután már ne járhassunk úgy ebben a világ
ban, ahogy eddig. A bűntelen nyújt kezet a bűnösnek. Erre mu
száj felelni, kötelező a válasz, nem fordíthatom el a fejem 
Jézustól. Tudják ezt az egész világon, még azok is megértenek 
ebből valamit, akik egy évben egyszer jönnek templomba. Ők is 
kell, hogy tudják, Istennek erre a béke-kihívására válaszolni 
kell. A karácsonyi Jézust nem lehet nem észrevenni. De még ke
vésbé lehet nyugodt lelkiismerettel elsétálni a golgotai ke
reszt alatt, mert Jézus földi működésének ez a lényege.

Mi a válasz? Mit tegyek ezután? Egy biztos: nézni 
Jézust, a kiengesztelés eszközét, és nem csinálni semmit - 
igazi lelki vakság. Ha csak egy kicsit is belegondolunk a ma-
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gunk és a világ helyzetébe, ez az ige kell, hogy mozgósítson 
minket.

Az Istennel való megbékélés bűnbánat nélkül nem megy. 
Ugyanúgy, ahogy a megtérés is elképzelhetetlen bűnbánat nél
kül. Karácsonykor az Isten még formailag is segít, hogy a meg
békélés bekövetkezzék, gyermekformába öltözik. Vigyázzunk, meg
békélni már nem a Krisztusban "emberré, gyermekké lett" Isten
nel kell, hanem a kereszten függő, értünk meghaló Istennel. A- 
hogyan Bach passió korállal kezdi Karácsonyi oratóriumát, úgy 
nekünk is a bölcsőt, mint a megbékélés jelét, a kereszttel e- 
gyütt kell látni. Isten lerombolja a válaszfalat, amelyet az 
ember épített, azért, hogy ne zavarja őt az Isten, hogy ne lás
sa titkos cselekedeteit, hogy önállóan tudjon dönteni a világ 
mellett. A "szerencsénk" az, hogy Isten is a világ mellett dön
tött, de más értelemben. Krisztusban új teremtést hozott létre, 
ugyanis az inkamáció volt akkora csoda, mint a világ teremté- se.

Ránk bízta a békéltetés szolgálatát. Ha tehát elfogad
juk Isten békejobbját, akkor az egy sor lehetőséget von maga 
után. Nem tehetem meg, hogy ezután úgy élek, mint eddig, ha
nem mint Istennel megbékélt ember magam is a békéltetés embere 
kell hogy legyek. Eszközként Isten kezében.

Vajon változott-e a világ attól, hogy a keresztyének 
benne járnak? Vajon változott-e a családunk hangulata, mert ka
rácsonykor templomban voltunk? Vajon megváltozik-e a munkahelyi 
kollektíva, ha egy Krisztus-követő kerül bele? Vajon békesség 
és öröm tud-e nyílni a lábunk nyomán, amerre járunk? Mert ezt 
a feladatot kaptuk. Ha megbékéltél Istennel, akkor békéltess 
az emberek között. A békéltetés feladatánál nincs szebb ezen 
a világon. Bár mindnyájan árasztanánk magunk körül Istennek ezt 
a békességét. Bár látszódna: ebben a gyülekezetben 1986-ban is 
volt nagy megbékélés: Karácsony.

Igehirdetési vázlat:
1. Isten műhelye: a teremtett világ /benne romlottság,

elfordulás és mi magunk/
2. Isten munkaeszköze: szerszáma mi vagyunk.
3. Isten munkamódszere: a békéltetés
4. Isten munkájának eredménye: Krisztusban új, szebb 

emberibb világ
Másik vázlat
1. Válófelek békéltető tárgyalása
2. Ki a hibás?
3. A békéltető bíró módszere
4. A kibékült felek új közös lehetőségei

Mekis Ádám
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Vizkereszt ünnepe
Mt. 4,12-17

AZ ÜNNEP JELLEGE:
A középkor végéről való egyik szertartáskönyv így 

magyarázza ezt az ünnepet: "Az egyház ezt a napot hármas ki
nyilatkoztatás alapján üli meg és ezért van három neve. Elő
ször epifániának nevezzük, mert Krisztust kinyilatkoztatta 
a pogányoknak, a három királynak. Másodszor theofániának ne
vezzük, mert Jézus megkeresztelésénél, a Jordánnál ezen a na
pon az egész Szentháromság kinyilatkoztatta magát... Harmad
szor pedig be tfániának nevezzük ezt a napot, a házat jelentő 
"beth" szóról, mert Jézus a kánai menyegzői házban azzal, hogy 
a vizet borrá változtatta, először mutatta meg dicsőségét és 
először bizonyította meg, hogy Isten". /Dr. Jánossy Lajos/ A 
magyar vízkereszt szó a keleti keresztyénségben használatos 
vízszentelés kifejezés ószláv közvetítéssel formálódott for
dítása. Ezen a napon a keleti egyházban Jézus megkeresztel- 
kedésére emlékezve folyóvizet szenteltek meg, vízre bocsátot
ták a Jézust jelképező keresztet. Epifánia az isteni dicső
ség, az isteni világosság megjelenésének az ünnepe.

KULCSSZAVAK:
G a 1 i 1 e a : Nem az egész Galilea lesz Jézus el

ső missziós területe, hanem Galilea határterületei. Jézus ott 
kezdi működését, ahol a pogánysággal ke'veredett nép lakik /e- 
zért nevezi Máté a pogányok Galileájának/ Conzelmann a paradox 
mátéi kinyilatkoztatás értelmezés egy illusztrációját látja 
ebben: a kinyilatkoztatás a kicsiség, gyengeség alakjában je
lenik meg, a szegényeknek és megvetetteknek szól, azoknak, 
akik a sötétségben és a halál árnyékában élnek. Az itt megne
vezett területek a prófétai prédikációban otthonosak számára 
a megvert, megítélt, Istentől elhagyott nép fogalmává lettek. 
Éppen ezért minden zsidó reménységgel ellenkezik az, hogy a 
Messiás Galileából jöjjön el.

S ö t é t s é g - v i l á g o s s á g :  Az emberi é- 
let kiszolgáltatottsága, a megfoghatatlan terhek, szenvedések 
kezdettől fogva az emberiség tapasztalataihoz tartoznak. Éle
tünk áttekinthetetlenségének és fenyegetettségének ezt az ér
zését és az ettől való megszabadulást régtől fogva a sötét
ség és világosság ellentétének képével szemléltetjük. Ézsai- 
ás egykor Izrael leigázott és kifosztott északi terülscei szá
mára ígérte meg, hogy sötétségükben fény ragyog rájuk. Az evan
gélista azt hirdeti meg, hogy Jézus /és tanítása/ az a fényes
ség, amelyről Isten megígérte, hogy ezen a területen felra
gyog.

M e n n y e k  o r s z á g a :  Máté zsidó módra sze
reti elkerülni az "Isten" szó említését, ezért használja a

kifejezést. A görög "basileia" szó elsősorban nem or
szágot, helyet, területet, vagy állapotot jelöl, hanem törté
nést, folyamatot, eseményt. Ezért helyesebb, ha "uralom"-mai 
fordítjuk. A legtöbb helyen, ahol a Bibliában a "basileia"
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sző előfordul, az Isten és az emberek között fennálló személyes 
viszonyról, kapcsolatról van szó. Isten uralma Jézus ajkáról 
nem csupán ígéret többé, hanem az ő föllépésével kezdődő való
ság. Jézus meg volt győződve arról, hogy most elkezdődött az 
üdvösség órája, az elveszettek előtt megnyílik az atyai ház 
ajtaja. Isten uralmáról nem úgy beszélt, mint valami félelme
tes és könyörtelen ítéletről, hanem mint vonzó, örömteli való
ságról .

M e g t é r é s  : "Mikor tehát felébredünk a bűnből 
és megtérünk, semmi mást nem teszünk, minthogy visszatérünk a 
keresztség erejéhez és hitéhez, amiről lemondtunk, és vissza
térünk az ígérethez, amit egykor megkaptunk, de bűneink miatt 
megvetettünk. Mert az egyszer adott ígéret érvénye örök és az 
Atya tárt karokkal fogad minket, mihelyt visszatérünk hozzá.* 
/Luther: Az egyház babiloni fogságáról, II.WA.6,582./ Amikor 
Jézus a megtérésről beszélt, a héber "tesubán" szót használta, 
amelynek alapjelentése "megfordulás" és "válasz". Miután el
mondta az örömhírt, hogy kezdődik Isten uralma, hívja az embe
reket: "térjetek meg! Válaszoljatok!" Viszonozzátok Isten sze- 
retetét, amelyet az ő uralmában megtapasztalhattatok! /Dr. Tar
jányi Béla/

GONDOLATOK AZ IGEHIRDETÉSHEZ
Egy elbeszélés szerint a sötétség világában az emberek 

nem ismerték egymást. Senki sem törődött senkivel és semmivel. 
Szótlanul és mosoly nélkül mentek el egymás mellett, mintha a 
másik nem is létezne. Ajtóikat figyelmesen bezárták, amikor el
mentek otthonról vagy hazaérkeztek. De az utcán is úgy tűnt, 
mintha minden emberben egy bezárt ajtó lenne. A kéregetők hiá
ba mentek ajtóról ajtóra. Nem is vártak semmit. Szokásból tet
ték.

A sötétség világában az emberek önmagukhoz hasonló gye
rekeket szültek. Áz első naptól kezdve reményvesztettek és el
hagyatottak voltak vágyak és kívánságok nélkül.

Ebben a világban minden rendben lett volna, ha egyszer 
ki nem kelt volna benne egy napraforgó. Ez állandóan jobbra- 
balra forgatta a fejét, mintha valakit keresne, hívna. Az 
emberek, akik lehajtott fejjel mentek el mellette, bosszúsan 
kérdezték, hogy minek ez a nyugtalan virág ebben a nyugodt vi
lágban. ő az egyetlen, aki elüt a mi világunktól. Meg kellene 
semmisíteni. De senki sem merte rászánni magát. Múlt az idő, a 
napraforgó elkezdett száradni és egyre nehezebben forgatta fe
jét. Az emberek most már nyugodtabban jártak el mellette.

Egy napon a fényesség váratlanul szétoszlatta a sötét
séget és az emberek, miután kinyílt a szemük odasereglettek a 
napraforgóhoz. Azután amikor egyedül maradt, megkérdezte a fé
nyességet: Fény, hol voltál eddig? Belefáradtam és beleöreged
tem a keresésedbe, hívogatásodba. Te meg csak most jössz, ami
kor már halálomon vagyok. Napraforgó - mondta a Fényesség - so
kat tettél értem. Te egész idő alatt kérdés voltál számukra - 
csak ezért tudták bennem megtalálni a választ. Köszönöm.

Te nem fogsz meghalni. Elcsüggedésed pillanatától kezd
ve nyújtom sugaraimat, hogy elérjelek és magamhoz vegyelek.
Sok ember van és nekik szükségük van a világosságra. Értsd 
meg - te is világosság vagy. Hiszen annyi világosságot nyúj
tottál az embereknek azzal, hogy kérdés voltál számukra.
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I. "A NÉP, AMELY SÖTÉTSÉGBEN LAKOTT, NAGY VILÁGOSSÁGOT 
látott"—  /I6.v./

Isten nélkül sötét a világ. Sötétség borítja a föl
det nemcsak ott, ahol háború és nyomorúság van, nemcsak ott, 
ahol gyűlölködés, szeretetlenség, meg nem értés van, nemcsak 
ott, ahol nincs mit enni és nemcsak ott, ahol az emberek jó 
szóra, szeretetre éhesek. Sötétség van ott is, ahol az ember 
a legragyogőbb teljesítményeket, legnagyszerűbb eredményeket 
mutatja fel. Az egész világ felett éjszaka van a napsütés és 
az öröm, az emberi sikerek és értékek ellenére, ha be nem ra- 
gyogja, át nem járja világunkat az Isten fényessége, Isten di
csősége .

Világosság nélkül kibírhatatlan a sötét. Eéfogy az 
erő, elfogy az életkedv, elfogy az utunk is. S jön a sötét, a 
fizikai, erkölcsi, lelki, szellemi sötét. Mennyire félünk mind
annyian a sötéttől! S a sötétben nemcsak félelem lakik, hanem 
tévedések, botlások, összeütközések vannak. A sötétség kedvez 
a gonoszságnak, a bűnnek. A sötétben bújik meg az, akinek nem 
tiszták a szándékai. Fény nélkül nem találja az ember az utat, 
életének megoldását, fény nélkül nincs rend, értelem, cél és 
szépség.

Milyen megkönnyebbülés a kigyulladó lámpafény, a fel
lobbanó gyertya! Milyen megkönnyebbülés annak, aki a sötét éj
szakában eltévedt a hóviharban világosságot megpillantani a 
távolban! A fény az életet jelenti a sötétben. Reményt a két
ségbeesésben. Menekülést a sötétben bolyongóknak, a halálosan 
fáradtaknak, a csüggedteknek.

II. "...EGÉSZEN KÖZEL VAN MÁR A MENNYEK ORSZÁGA."/17./b/
Minden éjszakában megmarada kérdés, vajon a nappal 

világossága újra győzedelmeskedik-e. Ebben á küzdelemben szá
munkra egyetlen reménység van: Jézus, akit mi Urunkként segít
ségül hívhatunk, maga a világosság, aki győzött a sötétség fe
lett. Isten, aki megszánta a sötétben bukdácsoló embert, fényt 
gyújtott Jézus Krisztusban. Azért, hogy ne legyen többé ember, 
aki soha nem érez szeretetet. Hogy ne legyen többé olyan élet
helyzet, ami reménytelen lenne. Hogy ne legyen többé bűn, a- 
mit meg ne lehetne bocsátani. Hogy ne legyen többé kilátásta
lan csüggedés. Ez nem jelenti azt, hogy megszabadultunk min
den szenvedéstől. De életünket letehetjük a saját kezünkből és 
rábízhatjuk a világosság atyjára.

Jézus Isten uralmát hirdette. Nem félelmetes, bünte
tő Istent, hanem a megbocsátó, irgalmas atyát. Jézusban Isten 
látható, kézzelfogható módon elkezdte gyakorolni "uralmát": se
gíteni, szolgálni, szeretni mindig mindenütt. Jézus igehirde
tésében megkezdődött Isten uralma megjelent a világosság, osz
lik a sötétség. Jézus ezért nemcsak megtérésre hív, hanem meg
bocsátja a bűnöket. A bűnök bocsánata tesz szabaddá bennünket 
arra, hogy Isten világossága betörhessen az életünkbe.

III. "TÉRJETEK MEG..." /17./a/
Az a megtérés, amelyre Jézus felszólít nem félelem

ből történik, nem gyászt és zsákruhát jelent, hanem az öröm
ből fakad, örömteli válasz Isten szeretetére.

A sötétséget rem tudjuk saját erőlködésünkkel szét
oszlatni. Nem nekünk kell Isten országát meghódítani, amely
ben uralkodhat. Csak ha Isten maga világosságot gyújt sötét
ségünkben , csak akkor fordulhatunk a fény felé. A fénynek egé-



szen át kell járnia, be kell töltenie bennünket - nekünk csak 
az öröm, a hála marad. A mi Istenhez fordulásunk csak azért 
lehetséges, mert ő jön hozzánk. A megtérés abból az örömből fa
kad, hogy Isten felénk fordult.

Isten uralma egész másképpen valósul meg, mint ahogy 
mi azt várjuk. Ha tudnánk honnan jön a világosság, akkor elébe 
mehetnénk. De akkor ez az ember útja lenne az éjszakából a vi
lágosságra. Ahogyan Izráel, mi sem láthatjuk előre, hogy hol 
fog Isten világossága betörni az életünkbe. Talán éppen éle
tünk határterületein, ahol csak sötétséget láttunk és már le
mondtunk a fényről. /Wolfhart Pannanberg: Gegenwart Gottes 
30.old./

Térjetek meg! - mondja Jézus. - Legyetek az Isten ál 
tál gyújtott világosság hordozói. Isten bennünk akarja vilá
gosságát meggyújtani. Ha ebben naponta eszközévé tudunk válni, 
a betlehemi fény szépségének és erejének hordozói leszünk. Éle
tünk akkor evangéliumi élet, tehát öröm-élet. Mert az ember vagy 
fényt gyújtogató vagy sötétséget hordozó. Keresztyén küldeté
sünk az, hogy a világosság hordozói legyünk.

Nagyné Ferenczy Erzsébet

"Maga az, akinek a legnagyobb hatalma és a legnagyobb bölcsessége 
van, nem tudná tökéletesebben kinyilatkoztatni az isteni és az emberi 
szivet, mint ahogyan azt a Megfeszített már megtette. Mindez egyszer s 
mindenkorra érvényes: "Elvégeztetett". A Megfeszített tekintetében min
den, ami "több" vagy "kevesebb", minden további haladás vagy megközelí
tés értelmetlen. Ezért egyedül csak Róla mcndhatjuk: Ő az új valóság; 
Ő a vég; Ő a Messiás. Egyedül a Megfeszítettnek mondhatjuk: "Te vaqv a Krisztus."

Paul Tillich
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Vízkereszt ünnepe után 2. vasárnap

Máté 6,10
Az alapige megértéséhez

Alapigénk a Miatyánk 2. és 3. kérését foglalja ma
gába. A kettő szervesen összetartozik: Isten országa és Isten 
akarata. "Ahol Isten országa valósággá lett, ott Isten akara
ta teljesedik be."/Karner/ - Lukács Miatyánk szövegéből a 3. 
kérés hiányzik az csak Máténál és a Didachéban található meg 
Egzegéták véleményét elfogadva mondhatjuk, hogy a Miatyánkot 
imádkozó gyülekezet Jézus Getsemánéban elmondott imádságára 
reagál itt. Vagyis: a Miatyánkot is a kereszt fényében értjük 
meg igazán. Aki a 3. kérést jól imádkozza, az kész az engedel
mességre.

Érdekes összehasonlítani az Úrtól tanult imádság 
két kérését az ú.n. Tizennyolc kéréssel, melyet Izráel népe 
imádkozott. Az egyik kérés benne így hangzik: "Egyedül Te 
légy király felettünk!" Isten országáért, mint királyságért 
imádkozni egyet jelent a dávldi királyság újra eljövetelével. 
Isten semmisítse meg az idegen uralmat, gyűjtse össze a szét
szóródott népet. Isten uralmának, királyságának ellentéte a 
népén uralkodó idegen hatalom. A Miatyánk 2. kérésében az ilyen 
politikai várakozásnak semmi nyoma! Amikor Jézus meghirdeti 
Isten királyságát, annak ellentétét akadályát nem földi, po
litikai hatalomban látja, hanem "az erős fegyveres", a sátán 
ellenállásában /Márk 3,22./. Jézus az erősebb, aki lefegyverzi 
az ellenfelet, és megnyitja Isten országát, az atyai ház ajta
ját. Jöjjön el a Te országod - jelenti az ember Isten ellen 
lázadásának megszűnését immanens vonatkozásban, mely majd az 
eschatonban jut teljességre.

"Adj nékünk jó jutalmat, akik a Te akaratodat tesz- 
szük" így a másik kérés. Eszerint Isten akaratának cselekvése 
emberi teljesítmény, mely jutalmat érdemel. A Miatyánkban vi
szont az atyai házba visszafogadott fiú szólal meg, hanem há
lás gyermeki engedelmességgel keresi az Atya akaratát.

A vasárnap jellegéhez
Vízkereszt utáni 2. vasárnap témája: Isten akarata. 

Jézus epifániájával Isten kegyelmes akarata jelent meg ebben 
a világban. Alapigénk imádság. Az igehirdetés üzenetének meg
szólaltatásában Luther egyszerű és világos Kiskáté magyaráza
tát szeretném megszólaltatni: ..."hogy országa hozzánk is el
jöjjön," . "akarata köröttünk is meg valósuljon.”

Legyen meg a Te akaratod!
Ezt az imádságot az imádkozza jól, aki
keresi Isten akaratát. Mi Isten akarata? Milyen sok

szor és sokan teszik fel ezt a kérdést. Mit akar velem, az éle
temmel Isten? Thielicke mondja nagyon találóan: "Még csak kér
ni sem kellene, hogy Isten akarata valósuljon... ha mi magunk 
és az egész világ nem bojkottálnánk állandóan ezt az akaratot." 
Bizalmatlanság van bennünk: mi lesz, ha nem az én akaratom tel
jesül? Bizalmatlanság, sőt lázadozás van bennünk ezzel az aka
rattal szemben. Kiss Tamás ezt a gyanakvást, menekülési kísér
letet /egy modern Jónásról/ ábrázolja nagyon találóan egyik
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versében: "Ha útrakeltem, utánam lestél / ha elcsendesedtem, 
megkerestél, / Mikor futni küldtél, megálltam, / csendre in
tettél, kiabáltam. / Bölcselkedtem, ahogy Te szoktad, / elle
nedre volt, szám befogtad. / Végül is futásnak eredtem, a Te 
végtelen tenyeredben./ /Kiss Tamás: Végül is.../ Karácsony 
felől jőve bizonyosak lehetünk afelől, hogy Isten akarata, ter
ve az életünkkel jő, javunkat, üdvösségünket szolgáló akarat.

Hogyan lehet ezt megismerni? Igéjével a kezünkben, 
szívünkben. Isten akaratára nem lehet kívülről "bekérdezni". 
Ismerjük az effajta kérdéseket: miért engedi ezt az Isten - 
miért nem sújt le a gonoszokra - ez lenne Isten akarata? Az 
ilyen kérdések mögött mindig hamis várakozások húzódnak meg. 
Pedig: Nem megfoghatatlan a parancsolat számodra, nincs távol 
tőled - olvassuk V. Mózes 30,11-ben. Isten a kezünk ügyébe ad
ja, szívünkbe írja parancsolatait. Tilt, ha akaratával szembe
kerül a rosszra való hajlandóságunk. Korlátokat állít elénk 
törvényében, melyekkel véd a bűn pusztító hatalma ellen. Egy
szülöttjében pedig üdvözítő akarata, szeretete jött egészen 
közel hozzánk. Lukács 17,21—ben Jézus ezt így mondta: Isten 
országa már köztetek van. Isten akarata a szeretet. Jézus az 
összes parancsolatot a szeretet nagy parancsában foglalja ösz- 
sze. összekuszálódott élethelyzetekben, bizonytalanná vált, 
megromlott, talán széttört kapcsolatokban, ha őszintén keres
sük akaratát, 6 tud kiutat mutatni, s ennek iránya a tőle ta
nult szeretet.

Ezt az imádságot az imádkozza jól, aki
elfogadja Isten akaratát. Nietzsche mondta egyszer: 

"Nem tudod tovább elviselni sorsodat, mely uralkodik rajtad? 
Barátkozz meg vele /szeresd meg/! Nincs más választásod!" Ezt 
jelenti ez a tanács: add fel ellenállásod, mert különben tönk
remész. Amikor azonban a Miatyánk 3. kérését imádkozzuk, akkor 
egészen másról van szó. Nem a személytelen végzettel kell meg- 
békülnünk, hanem a szerető Atya akaratát kell elfogadnunk.
Nem látjuk terveit, nem értjük sokszor világosan akaratát, szán
dékát életünkkel kapcsolatban. Sok minden késztet bennünket 
ellenállásra. Mégis a hit magatartása ez: "Mit Isten tesz, 
mind jó nekem, és bölcs minden végzése. Dag Hammarskjöld szép 
imádsága tanítgathat bennünket mindig újra: "...Jöjjön el a 
Te országod - ne az enyém! Legyen meg a Te akaratod - ne az 
enyém!" Ez szenvedéssel, keresztvállalással jár sokszor, mert 
Isten javunkat, üdvünket szolgáló akarata elé odatolakszik a 
mi önző, emberi akaratunk. Ahogyan Jézus a Gecsemáné kertjé
ben tusakodva, gyötrődve tudta el imádkozni: ne az én akaratom, 
hanem a Tiéd, lehet számunkra ebben a küzdelemben segítség és 
erőforrás.

És végül: a Miatyánkot az imádkozza jól, aki
cselekszi Isten akaratát. János 4,33-ban Jézus ezt 

mondja: "Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, 
aki elküldött engem." Jézus számára az életet jelentő táplálék 
volt az Atya akaratának teljesítése. Ez éltette, ez üdítette 
fel, ez volt az életének célja. Thielicke mondja ezzel kapcso
latban, hogy nem desszert, vagy ráadás, hanem éltető kenyér. 
Keresni, elfogadni, cselekedni Isten akaratát: ez a három szer
vesen összetartozik, ez jellemzi az egészséges keresztyén é- 
letet. Nem itt kell keresnünk sokszor a hibaforrást? Nem me
rül-e ki a keresztyén életünk "uram-uramozásban"? Az engedel
mes, cselekvő élet elmarad?
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"Ahol Isten akaratától megragadottemberek élnek, ott emberek szavában, gondolatában, mozdulatában él 
Istenszeretete" /Bohus I Lp.987.12.sz/ Így valósulhat közöttünkIsten akarata.Keveháziné Czégényi Klára

Keveháziné Czégényi Klára

Vízkereszt ünnepe után 3. vasárnap
Mt 8,14-1?.

A szöveghez
"... a sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy ta

nította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az í- 
rástudóik." Máté ezzel a megállapítással zárja le a Hegyi Be
szédet. A következő fejezetekben leírt események azt bizonyít
ják, hogy ez a hatalom nemcsak a beszédéből sugárzott, hanem a 
hétköznapok során is kiáradt Jézusból. Az ember számára leküzd
hetetlen akadályt, a betegséget Jézus hatalommal győzi le.

A kijelölt szövegben a betegségek két fő csoportját 
találjuk. Valószínű, hogy Máté nem akart élesen elhatárolható 
betegség-csoportokat fölállítani, mégis jó, ha különbséget te
szünk testi és lelki betegség között. A betegség sajátos mó
don kapcsolódik össze a bűnnel /hogy hogyan, azt most nem rész
letezzük/, és végső soron a Sátánnal A testi betegségek létre
jöttében a bűnnek ill. a Sátánnak közvetett, sokszor nagyon át
tételesen jelentkező szerepe van. A lelki betegségeket /a pneu
matikus zavarokat/ a Sátán közvetlenül hozza létre. A tisztá
talan lelkek által létrehozott befolyásnak három fokozatát 
szoktuk megkülönböztetni: a tisztátalan lélek által a/ fertő
zött, b/ megkötözött, c/ megszállott. Itt a harmadikat említi 
az ige.

Akárhogy csoportosítjuk is a betegségeket, egy bizo
nyos, hogy Jézus Krisztus hatalma mind testi, mini lelki /pneu
matikus/ területre kiterjed.

Mi volt Jézus gyógyításainak a célja? "Rövidzárla
tot" idéznénk elő, ha ezt a kérdést így válaszolnánk meg: Jé
zus azért jött, hogy a bűnt és a betegséget legyőzze a földön.
<3 nemcsak "tüneti kezelést" hozott, hanem azt győzte le, akinek 
hatalma van a halálon, bűnön, betegségen: az ördögöt. Mint Mes
siás jött a földre, hogy legyőzve a Sátánt, megszabadítson ben
nünket annak hatalmából. Csodáival, gyógyításaival Messiás vol
tát igazolta. Jelek voltak azok, amelyekből az Isten ígéreteit 
ismerő emberek olvashattak. Pl.: Jézus válasza Keresztelő Já
nos kérdésére./

Nem véletlen tehát a Máténál vissza-visszatérő mes
siási próféciára való hivatkozás. Igaz, Máté csak egy verset 
idéz, amely a betegségekre és erőtlenségekre vonatkozik, mégis 
az egész próféciát fel kell idéznünK. Az idézet tehát előremu
tat Jézus Krisztus keresztjére. Gyógyulásunk, szabadulásunk 
alapja az ő kereszthalála.

Az igehirdetéshez
1. Jézus meggyógyít a testi betegségekből: A beteg

ség mindenkit elevenen érintő kérdés. Sok téves elképzelés él
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gyülekezeti tagjainkban a betegséggel kapcsolatban. A leggyak
rabban hangoztatott vélemény talán az, hogy a betegség Isten 
büntetése, csapása. Mégpedig az emberek többsége ezt úgy érti, 
hogy Isten őt annak ellenére bünteti, hogy ő nem szolgált rá 
arra. Korrigálnunk kell ezt a nézetet, mert akik így gondolkod
nak, azok soha nem fogják megérteni az evangéliumot.

A bűn büntetése a kárhozat. Ezt vette magára Jézus 
Krisztus a kereszten. A betegséget és szenvedést tehát nem azo
nosíthatjuk Isten büntetésével; Isten büntetése betegségeknél, 
szenvedésnél sokkal súlyosabb.

A betegséget és szenvedést tehát a bűn következményé
nek kell tekintetünk. Néha egyszerűen nyomon követhető az ok
okozati összefüggés, de sokszor olyan bonyolultan szövevényes, 
hogy nem lehet kideríteni milyen bűn, ill. kinek a bűne okozta 
a betegséget.

Az emberek döntő többsége szeretne gyógyulni betegsé
géből, bajaiból, ugyanakkor a sokkal mélyebben húzódó problé
májára - t.i. bűneire - nem keresi a megoldást. Ezért olyan 
népszerűek az ú.n. gyógyító mozgalom alkalmai, mert semmi mást 
nem kell tenni, csak elfogadni a különleges adománnyal rendel
kező vezető érintését és bekövetkezik a gyógyulás. /Csak azt 
nem kérdezik meg sokan, hogy milyen erővel történt és milyen 
lelki kihatásai vannak./

Jézus nem gyógyított meg minden beteget Izráelben. A 
gyógyításainak tehát más volt a célja: Messiás-voltát igazoló 
jelek voltak. Ezek a jelek igazolták, hogy ő az egyetlen megol
dás az ember számára.

Noha tudjuk, hogy Isten hatalma ma is olyan nagy mint 
Jézus idejében volt, és hogy korunkban is gyógyulnak meg embe
rek hit által, mégsem állítható, hogy Jézus Krisztusnak életünk
ben elvégzett munkájában a legelső és a legfontosabb, hogy meg
gyógyít testi bajainkból. Sőt, először bűnlátásra, majd bűnbá
natra vezet. Ezután megbocsátja a bűneinket, megbékéltet Isten
nel és átformálva gondolkozásunkat, új életet ad. Lehetséges, 
hogy az Istennel való megbékélés következtében megszűnnek bi
zonyos testi panaszaink és meggyógyulunk betegségünkből, de 
ez nem törvényszerű. Végképp helytelen lenne, ha a hitünk fok
mérőjét látnánk abban, hogy átéltünk-e már hitből való gyógyu
lást.

Pál apostol életében mindvégig megmaradt a “tövis”, de 
elég volt neki Isten kegyelme. Nem térek ki rá részletesen, csak 
megemlítem, hogy Isten gyermekei életében a betegséget nevelő, 
tanító jelleggel is használhatja. /Rm 8,28./ Még azt is meg 
kell említenünk, hogy sokszor a betegségekkel kapcsolatos mi
értekre nem tudunk választ adni. Vannak dolgok, amiket Isten 
elrejt előlünk.

2. Jézus meggyógyít lelki betegségekből: megszabadít 
a Sátán hatalmából. Jézus Krisztus reálisan számolt azzal, hogy 
a föld a démonok által megszállt terület, s határozottan és 
egyértelműen vette fel velük a harcot. Mivel Jézusba vetett 
bizalmunk kevés ahhoz, hogy szabadító erejére építsünk, in
kább azt mondjuk, hogy csak az ókori ember "primitív" /?/ kép
zeletvilága alkotta meg a démonok seregeit.

Jézus Krisztus újra meg újra találkozott tisztátalan 
lélek által megszállott emberekkel. A leírt találkozások egy
értelműen mutatják, hogy ki az erősebb.
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Ha nyitott szemmel járunk a világban, s főleg ha Is
ten megajándékoz a pneumák megvizsgálásának karizmájával, ak
kor mi is észrevesszük a Sátán fogságában szenvedőket; akkor 
meglátjuk, hogy nem is kevesen szenvednek /nem organikus ere
detű/ lelki betegségekben, és várják az Isten gyermekeinek a 
megjelenését.

Hány embert menthetnénk meg az ideggyógyászati keze
léstől, hányra nem sütnénk rá a "pszichiátriai eset" stigmáját, 
ha Istentől kapott erővel, tiszta igei látással és biblikus 
szakismeretekkel kezelnénk a lelki betegeket.

Jézus Krisztus győzelme és szabadító ereje ma is rea
litás. Ha nem hinnénk az Ige ilyen irányé kijelentéseinek, 
hinnünk kell azoknak akik személyessen tapasztalták a Sátán 
megkötöző, sőt megszálló erejét, de Jézus Krisztus megszaba
dította őket. Ezek az emberek átélték Jézus Krisztus kijelenté
sének igazságát: Azért jött az Istennek Fia, hogy az ördög 
munkáit lerontsa.

3. Jézus az Úr szenvedő szolgája: Az Ézs 53-ból vett
idézet újra hangsúlyosan aláhúzza: Jézus nem nagy képességű 
csodadoktor, hanem a bűnösök megváltója. /Érdemes készülés 
közben az egész 53. fejezetet elolvasni./ Noha Jézus számára 
alapjaiban idegen a bűn és mindaz, ami a Sátántól ered, mégis 
irántunk való szeretetből /!/ magára veszi a nekünk járó bün
tetést.

Akinek ez az igazság egyszer a szívéig jut, az nem 
kezelheti tovább Jézust közömbösen. A 143. ének szavaival: 
"Hozzád köt a szeretet Mindörökre engemet!"

Akit Jézus Krisztus meggyógyított, mint Péter anyósát, 
vagy a megszállott gadarénust, az szolgál Jézusnak és ragasz
kodik Hozzá. Számunkra is nagy lehetőség,’ hogy átélve Jézus 
Krisztus szabadítását, szolgálhatunk Neki: amit Tőle kaptunk, 
azt tovább adjuk embertársainknak.

Kiss Péter



GONDOLATOK AZ IGEHIRDETÉSEKHEZ 
Zof. 2,1-3

Amidőn a próféta felszólítja azokat, akikre az iste
ni ítélet vonatkozik, hogy "keressétek az Urat!" - akkor nem 
azokra kell gondolni, akiket manapság, gyakran egyoldalúan túl
hajtott pozitív értelmezéssel "keresőknek” nevezünk. Sem Isten, 
sem a próféta nem akarja, hogy mi elbizakodott önkényességgel, 
ahelyett hogy Istenre hallgatnánk ott, ahol a Bibliában hoz
zánk szól, "vallásos portyázásba” kezdjünk és egyszer itt, más
szor ott keressünk olyan vallást, amely megfelel nekünk. A ki
fejezést eredetileg az udvari nyelvből vehették át, ahol a ki
rály elé való járulás kívánságát jelentette, I Kir 10,24. Te
hát az Isten elé való járulás vágyát fejezi ki. Az Urat keres
ni tehát egyszerűen azt jelenti: bűnbánatot tartani, az Úrhoz 
fordulni, kegyelmes befogadást kérni, megtérni.

Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot! 
Az igazság az egyik legfontosabb bibliai fogalom. Könnyen hamis 
képzetet kötünk össze vele, mivel a mindennapi szóhasználatunk
ban ez a szó, hogy "igaz”, azt jelenti, hogy pártatlanok va
gyunk. A Biblia ezt a szót, hogy "igazság”, egyszer Isten ma
gatartására, máskor az embernek Isten iránti vagy embertársa i- 
ránti magatartására mondja. Emellett feltűnő, hogy nemcsak a 
benső lényegnek a megjelölése ez, hanem főleg a cselekedeté. 
Odáig menően, hogy pl. a könyörületesség, irgalmasság kifeje
zésével is szinonim. Az ember igaz cselekedetének alapja és pél
dája: Isten irgalmas cselekedete, Isten igazsága. Igazságosság, 
tehát a cselekedetekben megnyilvánuló igazság. Mint a cseleke
detekben megnyilvánuló irgalmasság. - Ezt úgy kell keresnünk, 
mint rajtunk kívül lévőt. Ezt felismerni, ez az alázat, amire 
törekednünk kell. Az alázatosság olyan fogalom, amely különösen 
jellemző Zofóniás könyvére és küldetésére. Az alázatosságban 
tudjuk magunkat Isten előtt szolgáknak, akiknek semmi követel
ni valójuk nem lehet, akik mindent, amijük csak van, csupán ke
gyelemből kaptak Uruktól. /Heinrich 0. Kühner/

+ + + + +
Istent keresni először is azt jelenti, hogy megpró

bálni megismerni az ő akaratát Igéjének állandó olvasásával, a 
bibliai üzenetre való állandó odafigyeléssel. - Másodszor je
lenti: őhozzá imádkozni. Állandóan kérni, hogy nyissa meg sze
münket annak meglátására, mit jelent számunkra annak a Jézus 
Krisztusnak küldetése, aki képes megteremteni és megtartani 
bennünk az igaz hitet. - Istent keresni, ez azonban kételke
dést, bizonytalanságot is jelent. Pontosan az az ember, aki Is
tent komolyan keresi, némelykor kételkedik is. Ezt nem kell 
elhallgatnunk vagy emiatt szégyenkeznünk. A kételkedés ugyanis 
Isten keresésének igazi erőfeszítéséből adódik. Olyan állapot, 
amit az istenkeresőnek végig kell küzdenie, mert a kételkedés 
elleni harcban edződik meg az a hit, ami képessé tesz rá, hogy 
másoknak a tiszta I"ét adhassuk tovább. /Klaus-D. Schunk/
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Oltalmat találni az Úr haragjának napján, annyi mint 
menedéket találni Isten ítélete elől, mely ítélet minden hamis 
és őellene irányuló magatartást leleplez és megsemmisít. Az ol
talom jelenti, hogy az Ő akaratából megőrizni a további egzisz
tenciát. Ez az a cél, ez az az érték, mely kilátásba kerül min
den Istent kereső ember számára. /Peter Brunner/

+ + + + +

Keressétek az Urat! - Ez a keresés nem kultuszi áldo
zatok bemutatása, hanem az Úr erkölcsi magatartást követelő 
akaratának betöltése. Az Isten akaratát az alázatos cselekszi 
meg, aki ismeri és elismeri a maga semmi voltát Isten előtt és 
elismeri az Úr ítélete érvényét. Az igazságot az cselekszi, aki 
elismeri Isten akaratát és meghajlik előtte. A menekülés útja 
az alázat keresése /v.ö. Mik 6,3/. Az Isten előtti alázat el
ismeri, hogy teljesen az isteni kegyelemtől függ s arra minde
nestől rábízza magát. Ez a kegyelem erős, biztonságosan rejti 
el azt, akit befogadott. De az alázat maga mégsem biztosítja a 
menekvést. A "talán" az emberi reménység függőségét fejezi ki. 
/Dómján János/

+ + + + +

"Nem keresnél, ha már meg nem találtál volna" 
/Augusztinusz/

+ + + + ♦
Az Úr közel. Ettől a közelléttől azonban nincs mit fél

nünk. Úgy kell ezt éreznünk, mint boldogító és védelmező közel
séget, mint üdvünk és erőnk közellétét, mint az ígéret és be
teljesedés, mint a tulajdonképpeni valóság közelségét; mint an
nak a közellétét, amire egész lényünk, egész történelmünk, e- 
gész rendeltetésünk irányul. /Karl Rahner/

+ + + + +

Idézetek, gondolatok 
2. Kor. 5.18-20

Nem történhetik az emoerrer nagyobb dolog, mint az, 
ha bűnbocsánatot kap. Mert a bűnbocsánat megbékélést jelent az 
elidegenedés ellenére, jelenti az újraegyesülését annak, ami 
az ellenségeskedés miatt elszakadt egymásból, jelenti azoknak 
az elfogadását, akik elfogadhatatlanok, jelenti az elutasítottak 
felvételét. A megbocsátás nem ismer feltételeket. /Paul Tillich/ 

+ + + + +
Minket jelenleg nem érdekelnek a különféle elméletek 

a bűnért való elégtételről. Annyit azonban rögtön elmondhatunk, 
hogy a Biblia határozott kijelentése szerint Krisztus halála 
összefüggésben áll az ember bűnének a tényével: azért halt meg



Krisztus, hogy lehetővé tegye a bűnbocsánatot és a bűn eltör
lését. Azáltal, amit értünk a kereszten elvégzett, bárhogy is 
magyarázod azt, ami ott történt, az Úr Jézus megváltoztatta a 
bűnös ember és a szent Isten között fennálló viszonyt. Halála 
valahogyan helyrehozta Istennel való kapcsolatunkat és lehető
vé tette, hogy Isten megbocsássa bűneinket úgy, hogy ugyanak
kor szent mivoltát se tagadja meg. Ez képezi a keresztyén evan 
gélium lényegét. - Pál itt az igében arról ír, hogy Isten kez
deményezte a megváltás művét, és ő is vitte véghez. Az Ő cso
dálatos terve volt a kereszt a világ megváltására, /frank Col- 
quhoun/

+ + + + +

Ebben az Igében az az érdekes, hogy úgy beszél a bé
kéltetésről, hogy Isten Krisztus által megbékéltette a vilá
got önmagával. Mi általában úgy szoktunk gondolkodni a békél
tetésről, hogy Jézus Krisztus békéltette meg istent a bűnös vi
lággal. Mi úgy szoktuk érteni, hogy a jóságos Krisztus a harag 
vó Istent megbékéltette a bűnös világgal. De itt az Igében 
nem erről van szó, hanem arról, hogy Jézus Krisztus által Is
ten békéltette meg a világot önmagával. Ehhez ragaszkodjunk! - 
Úgy békéltet az Isten, hogy küldi Jézus Krisztust. Küldte egy
szer testben, azóta szakadatlanul küldi a Krisztus áldozatát, 
igéjét, igazságát. Szakadatlanul sugározza bele a világba a 
Krisztus-hatásokat s ezekben békélteti meg az embert. Krisztus 
igéje, példája, golgotai áldozata hatékony erő ebben a világ
ban. Krisztusban édesgeti vissza Isten a világot magához. /Far 
kas József/

+ + + + +
Valamennyi fáradozásunk, hogy egymástól bocsánatot 

kérjünk és egymásnak megbocsássunk, különféle utakon mindig 
csak ehhez az egyetlen megoldhatatlan kérdéshez vezet, hogy 
vajon Isten, akinek ellenségeivé váltunk, meg tud-e békélni 
ismét vagy nem? Vajon ad-e nekünk erőt, hogy egymásnak az ő 
nevében megbocsássunk? - Jézus küldöttei minden embernek és 
valamennyi népnek hirdetik: olyasmi történt, ami gondolkodá
sunkra és akaratunkra nézve képtelenség: Isten a Krisztusban 
megbékélt velünk. Ha az apostolok, mint Krisztus küldöttei, 
minőén embert kérnek: Béküljetek meg Istennel, úgy feltéte
lezik, hogy minden ember belesodródott az Isten elleni ellensé 
geskedésbe. Mert megbékélésről csak ott lehet beszélni, ahol 
ellenségeskedés van. /Karl Heim/

A megbékélés sohasem csupán egy civódás megszűnését 
vagy az ellenségeskedések megszüntetését jelenti, hanem minden 
kor a régi közösség helyreállítását is. Megbékélés csak olya
nok között jöhet létre, akik egykor közel állottak egymáshoz. 
Istennel megbékélni annyi, mint Istennel újra kapcsolatba ke
rülni, visszavezettetni az egykori, a teremtésben adott Isten
közelségbe. - A"béküljetek meg Istennel" üzenetnek az az ér
telme: ismét közeledhettek Istenhez, nemcsak az áhítat rövid 
idejére, hanem tartósan. Mert a megbékélés nem futó találko
zás, hanem mindenkorra szóló összekapcsolódás. - A megbékélés 
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kifejezésnek a görögben külön színezete van: a "katallagé"tu
lajdonképpen a kicserélést vagy elcserélést jelenti. Isten 
cserél az emberrel, Ő elveszi annak kárhozatát s nekiadja üd
vösségét. /Luther Ralf/

♦  ♦  ♦  + +

Az, hogy a kiengesztelés Krisztus szenvedése árán tör
ténik, világossá teszi, hogy Isten nemcsak megbékítő, hanem a 
Bíró is. Isten a megbékélésnek nem tárgya, hanem alanya. Továb
bá: az az ember, aki Isten kiengesztelő kezdeményezésének en
ged, más emberré lesz. A megbékéltetett ember olyanná válik, 
nu.nl. aki szeret. /Gerhard Schade/

Idézetek, gondolatok 
I. János 3,1-3

Az öreg János apostolt lelke mélyéig megragadja ez a 
felemelő tény. Már esztendők hosszú során át boldog birtokosa 
és élvezője istengyermeki mivoltának, de még mindig nem vált 
számára megszokottá: lelke újra meg újra imádással és csodálat
tal telik meg, amikor Isten aláhajló atyai szeretetére gondol. 
Szeretné, ha minden ember szeme kinyílna erre a végtelen sze- 
retetre. De mindenekelőtt a hívő embereknek kell ezt az aján
dékot újra meg újra szívükhöz szorítaniuk, s ezért mondja: "Lás
sátok", azaz nyissátok ki szemeteket. Mert nincs nagyobb méltó
ság ezen a földön, mintha valaki Isten gyermeke lehet s aki va
lóban az, annak kimondhatatlan kiváltságai vannak. Bármikor Is
ten elé járulhat. Boldog az, akinek szeme megnyílt mindezek meg
látására, birtokába veszi eme drágagyöngyöt és hűségesen őrzi 
azt. /Karl Eichhom/

+ + + + +

Minden ember Isten teremtménye, de nem minden ember 
Isten gyermeke. Csak az az Isten gyermeke, akinek Isten: Atyja,
- a Jézus Krisztus által. Isten szeretete abban nyilvánul meg, 
hogy Isten gyermekeinek neveztetünk, de ezt nem elég tudni, ezt 
át kell élnünk. S itt olvashatjuk az Újtestamentum egyik leg
döbbenetesebb és legmerészebb állítását: hasonlóvá leszünk Ó- 
hozzá! Mi mindennek kell lemaradni rólunk, hogy egyszer hason
lóvá legyünk az Istenhez. Nem azonosak, nem ugyanolyanok, de 
hasonlóak. Ha növekedünk hitben, reménységben és legnagyobban, 
ami megmarad, ami túléli a halált, az agapéban, akkor egyre ha
sonlóbbá válunk hozzá. Érezzük-e itt a kozmikus távlatot, éle
tünk kiteljesedését és az örök élet levegőjét? A halálon túl
suhanó életünk értelmét: hasonlóvá lenni hozzá, mint gyermekei!
A Jézus Krisztus követése által. /Gyökössy Endre/

+ + + + +

János apostol a gyülekezetre néz és a tanítványok 
számára akarja a jézusi magatartás hasznát magyarázni. Leszö
gezi. hogy Jézus tökéletesen tiszta volt és amikor megítélte
tett és Isten elfogadta az ő áldozatát, akkor végbement az a 
váltság, amelynek értelme az, hogy mi ezért az elfogadott ál
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dozatért Isten gyermekei vagyunk. Ez a jelen. De ennek a ke
resztnek még más haszna is van: a jövendőben teljes hasonló
ságot fog létrehozni Vele, múltam bűneitől pedig elszakítja 
életemet. A mai evangélium az, hogy egy csodálatos jelen ada
tik nekünk, amelyben már nincs szó a tegnapról, mindig csak 
a világot érdekli, hogy ki voltam -, nekünk olyan Urunk van, 
aki nem tartja elénk a tegnapot, hanem körülölel szereteté- 
vel. /Balikó Zoltán/

■*• + + ♦ +

A jánosi iratokban itt találkozunk egyedül a remény
ség szóval. Ezt a jellegzetes őskeresztyén, különösen is páli 
fogalmat használja, mert az egész szakasz a hagyományos tant 
szólaltatja meg Krisztus visszajövetelével és az eljövendő örök 
életről, de részletező és színező elképzelések nélkül. - Isten
re épülő reménységről van sző. - A végső keresztyén reménység
ből erkölcsi kötelezettség támad. - A teljes erkölcsi tiszta
ságot Krisztusnál láthatja a hívő. - Ez a vers összekapcsolja 
az eszkatológiát és az etikát. /Veöreös Imre/

+ + + + +

A remény újszövetségi értelemben végső soron két do
lognak az eredője: az egyik az emberre vonatkozó sorsszerű is
teni végzés, amelynek következtében az embert maradandó hatás
sal eléri a Jézus Krisztusban emberré lett /tehát emberi tör
ténelemmé lett/ isteni szeretet; a másik annak az embernek az 
isteni végzésre válaszoló magatartása, aki az üdvösség már vég
érvényesen bekövetkezett isteni elrendelésének hívő bizonyos
ságára támaszkodva bizalommal várakozik az isteni üdvterv vég
ső beteljesülésére Jézus Krisztus eljövetelében. A keresztyén 
remény végső soron nem csupán a hitnek és reménységnek az a 
módozata, amely addig létezik, amíg tart az ideiglenesség, ha
nem állandó kísérlet arra, hogy kiküszöböljük az ideiglenessé
get és rábízzuk magunkat Istenre. /Karl Rahner/

+ + + + +

Aki Atyának szólíthatja a mindenek Urát, annak igazán 
van oka bizakodni, övé a jövő. Miért ne élhetnénk a mi korunk
ban is ennek a bizalomnak az erejéből? /Josef Ratzinger/

+ + + + +
Ha Isten a világot, az egész elbukott teremtést sze

rette, akkor nem adott nekünk előnyt másokkal szemben. Nem sze
rette kevésbé a legrosszabb ellenségemet, mint engem. A leg
rosszabb farizeusok. Istennek és a keresztnek az ellenségei 
lennénk, ha magunkat az Isten különlegesen kedves gyermekeinek 
tartanánk. - A Krisztusban való üdvösséget az egész világnak 
kell hirdetni, mert az az egész világra érvényes és ezért ér
vényes végül rám is. /D. Bonhoeffer/
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Idézetek, gondolatok 
Rm 5.18-21

Ádámnak nincs mentsége és nekünk, utódainak sincs 
semmi mentsége. Ami a kis és nagy világtörténelemben törté
nik, az nem egyszerűen természeti katasztrófa, bebiztosítha
tatlan elemi kár, nem kikutathatatlan sors, hanem bűn. - Vol
taképpen egy másik történet kezdődött el, sokkal azelőtt, hogy 
világtörténelem lett volna, és az már nem az "Ádám" nevet vi
seli, hanem azt az egyetlen dicsőséges nevet, azt a nevet, a- 
mely minden név felett való, Jézus Krisztus nevét. Ami Pált 
illeti, itt egyáltalán nem Ádámról van sző /az Igében t.i./, 
neki ez az egész régi történet nem is nagyon érdekes, neki 
Adám csak árnykép csupán, csak vázlat és tervezet, de a tulaj
donképpeni kép, amelyet meg akar mutatni nekünk, az bizony 
Krisztus. Ami az apostolt Ádámban mintegy csak futólag érde
kelte, az egyébként elsősorban egyáltalán nem annak romlott
sága, hanem különösképpen annak egymagában álló volta. Ádám
nak, a megrontónak végzetes páratlansága, magábanállása egye
nesen kézzelfogható jövendölés Krisztusnak, a Szabadítónak 
dicsőséges páratlanságáról. És ezen egy és egyszeri Szabadí
tó mellett vagy rajta kívül nincs senki más. - És ez az egy 
Krisztus az engedelmességével vitte véghez a megváltást. Mit 
számít az, hogy Ádám engedetlen volt?!, hiszen Krisztus enge
delmes volt! Mit számít az, hogy Ádámmal a bűn elkezdett ural
kodni?, hiszen Krisztus a bűnt ledöntötte trónjáról. Mit szá
mít az, hogy Ádámmal betört a bűn a világba?, hiszen Krisz
tussal "az élet megjelent.* /W. Lühti/

+ + + + +
Az Isten gondolata a kegyelemről nem az, hogy az 

csupán valami mentőakció legyen itt-ott, hanem úgy gondolta, 
hogy a kegyelem az egész életet meghatározó tényező legyen. 
Hogy a bűn uralkodását felváltsa a kegyelem uralkodása és az 
egész világot betöltse az Isten kegyelme. - Amikor az ember 
elzárkózott az Isten elől. Isten ajtót nyitott Jézus Krisz
tusban. Krisztusban adta az Ő szeretetét. Új korszak kezdő
dött, új világ született, a kegyelemnek a világa. És amiként 
jelenleg uralkodik a bűn, egyszer a kegyelem fog uralkodni. 
Elkezdődött a kegyelem korszaka. - Ami évezredeken át leját
szódott az emberi történelemben, az játszódik le kicsiben az 
emberi életben is. /Farkas József ,

+ + + + +
Pálnak e szavai magukban foglalják egész apostoli 

tapasztalatát, küldetését és a keresztyén élet értelmezését. 
Mindig lehetetlennek tűnt fel előttem, hogy vitatkozzam e sza
vakról vagy hogy alapul vegyem igehirdetéshez. Korábban soha 
nem is merészkedtem erre. De valami arra indított, hogy el
gondolkodjam róluk, arról a két dologról, amely az életre va
ló visszatekintés óráiban, mint életünk döntő tényezői tűntek 
fel előttem. E kettő: a bűn hatalma és a kegyelemnek a bűnt
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is meghaladó hatalma. - Bűn és kegyelem. Vallási hagyományunk
nak e nagy szavait valami titokzatosság veszi körül: mással pó
tolni nem tudjuk. Minden ilyen próbálkozás sekélyes, erőtelen 
eredményre vezet. Nincs más szó a bűnre és kegyelemre. De van 
mód, hogy értelmüket újra felfedezzük. Ugyanaz az út és mód, a- 
mely minket emberi egzisztenciánk mélységébe vezet. Ebben a 
mélységben nyernek értelmet e szavak... s valamennyiünknek kü- 
lön-külön ezt újra meg kell találni.

A bűn állapotában lenni: az elkülönülés állapotában 
lenni. Az elkülönülés, az elidegenedés sors és vétek egyszer
re. Ezt jelenti a bűn. Egzisztenciánk ismertető jegye ez, kez
dettől mindvégig. - A bűn és kegyelem egymáshoz vannak kötve. 
Egyáltalán nem tudhatnánk, mi a bűn, ha már nem volna eleve 
tapasztalatunk az életnek arról az egységéről, ami a kegyelem.
- A kegyelmet éppoly nehéz jellemezni, mint a bűnt. A kegyelem 
azt jelenti, hogy valami meggyőzőleg, diadalmaskodva hat. A ke
gyelem: az élet újraelfogadása; elfogadása annak, ami elvette
tett. Győzelmet áraszt a kegyelem szó. - -Ahol megnövekedett a 
bűn, ott a kegyelem sokkal bőségesebben áradt el: Pál itt éle
tének leghatalmasabb és legdöntőbb tapasztalatát írja le. - 
Bűn és kegyelem, idegen szavak, de nem idegen dolgoké Rájuk ta
lálunk, valahányszor kutató szemekkel és vigyázó szívvel tekin
tünk magunkba. Életünket határozzák meg. Hatalmas erők bennünk
- minden életben, ó bárcsak a kegyelem növekednék bennünk. 
/Paul Tillich/

+ + + + +
A bűnbe és halálba jutott emberiségbe nyúl bele Isten 

az <5 teremtő kezével és a második Adámmal: Jézussal elindítja 
az újat. ő az egyetlen új a világtörténelemben, ő az, Akiben 
egészen új emberiség indul el. Azért jött közénk, hogy magához 
vonjon bennünket és átemeljen abba az új összefüggésbe, abba 
az új alapszituációba, amelyben nem a bűn, hanem a kegyelem 
a valóság. - Ádámtól Krisztushoz segítsen át mindnyájunkat ka
rácsonykor az Isten. /Balikó Zoltán/

Idézetek, gondolatok 
Róma 1.1-7

Elhívott... elválasztott... nem emberektől, hanem az 
az Istentől. A belső elhivatottság diadalmas erejű bizonyossá
ga ez, amely a külső körülmények minden ellentmondásán, ellen
kezésén és tagadásán győzedelmeskedve teljes biztonságot ad. 
Mérhetetlenül többet jelent az ilyen benső elhívatás, mint az 
emberektől nyert küldetés. Mindenkor nagyobb az erkölcsi érté
ke, hatóereje annak a szolgálatnak, amelynek végzése belső 
kényszerűség. /Molitorisz János/

A mai Ige szerint még egy szava van a karácsonynak. 
És ez a sző, a karácsony igazi szava. Ez a szó gyújtja meg a 
legnagyobb fényt a karácsonyfán és az ember életében. Isten
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szólal meg ezen az estén. A karácsony igazi szava Isten szava, 
Isten igéje. Maga az a tény, hogy Isten megszólal, beszél. - 
Ott van igazán békés és boldog karácsony, ahol emberek felfi
gyelnek a megszólaló Isten mondanivalóira; ahol ez a legnagyobb 
öröm, legnagyobb ajándék, a legnagyobb meglepetés, hogy meg
szólal az Isten. - És engem szólít meg. /Friedrich Lajos/

Mi az, ami az alapigét alkalmassá teszi a karácsonyi 
üzenet megszólaltatására? úgy gondolom, hogy az a keresztyén 
önértelmezés, amely Pál soraiból nyilvánvalóvá válik. - A tex
tus igen alkalmas arra, hogy az első karácsony és e mostani 
karácsony között lényegi kapcsolatot teremtsen. /Cserháti Sán
dor/

+ + + + +

"Isten Fiává tétetett hatalomban":... A szöveg minden
képpen az istenfiúságnak messiási címként való használatát tük
rözi és arra a megdicsőült, "hatalomban" megvalósult állapot
ra utal, amely a feltámadásban jött létre. A párhuzamos hely 
Csel 2,36: "Isten Úrrá és Messiássá tette Jézust", t.i. a fel
támadásban. Természetesen, a páli szöveg szerint Jézus már 
születésekor Isten Fia, /"Fiáról... aki... született"/, de a 
megdicsőült messiási hatalomba csak a feltámadás révén lép be.
- A test szerinti Dávid-sarj és a megdicsőült Istenfia ugyanaz 
a személy, akit Pál egy szóval a formula elején "Fiú"-nak ne
vez, de akinek élete két fázist tartalmaz, egyet "test sze
rint" és egy másodikat a "lélek szerint". - Amint ez Pál leve
leiben gyakori, tömören összegező állítása Krisztusról egyben 
trinitárius szerkezetű. /Farkasfalvy Dénes/

+ + + + +
Jézus az Isten Fia, Jézusnak az Atyával való kapcso

latát jelenti, Akiben Isten akarata tökéletesen végbemegy. Aki 
mindenestől az Atya művét hajtja végre és nincs más szándéka, 
mint az Atya dicsőségét szolgálni. Az Isten Fia megjelölés te
hát Jézusnak Istenhez fűződő viszonyára és engedelmes szolgá
latára utal, tehát mindig az Atya és Fiú tökéletes egységére 
és nem Jézus isteni méltóságára. /Balikó Zoltán/

+ + + + +
Az evangélium Istentől ered; Ő azt előre ígérte a 

prófétái által és szól benne az Ő Fiáról, aki testi származá
sa szerint Dávid törzséből való, de egyébként a szentség szel
leme szerint hatalommal bíró Isten Fiának s a mi Urunknak bi
zonyult. /Mayer Endre/

+ + + + +
Jézusban a Szentlélek nemcsak az ő egész emberi va

lóságát megszentelő Lélek, hanem benne lakozik mint a "szent
ség Lelke". Ezért bizonyul Jézus Isten Fiának. /Karner Károly/
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“Kegyelem néktek és békesség”. Semmi sem lehet kívána
tosabb számunkra, mint az, hogy Isten jóindulattal legyen irán
tunk; ezt jelöli a kegyelem. Azután, hogy Tőle eredjen a siker 
és előmenetel minden dolgunkban; ezt jelzi a békesség. Tulaj
donképpen arra akar itt rámutatni az apostol, hogy Isten min
den jótéteménye Krisztus által jut el hozzánk. /Kálvin János/

+ + + + +

Pál ünnepélyesen azt kívánja hangsúlyozni, hogy Isten 
világot üdvözítő terve nem újkeletű. - Az a látás, hogy az 
egész Ótestamentum Mózestől a prófétákig Krisztusról tesz bi
zonyságot, vagyis az evangéliumot tartalmazza, az egész őske- 
resztyénség közös látása és Lk 24,27,44-47 szerint a feltá
madt Jézus nyitotta meg erre tanítványai szemét. /Prőhle Ká
roly/

+ + + + +

S az ilyen "hivatalosak" nem lehettek azután eléggé 
hálásak azért, hogy nekik is tudtukra jutott Isten kegyelme. Új 
világ tárult fel előttük és új élet kezdődött számukra. "Is
ten szerelmeseinek" tudhatták magukat, akik örökre az övéi. 
"Hivatalos szentek" méltóságában élhettek, akik által Isten va
lósítja meg céljait e világban. Csodálatos gazdagságot és mély
séget nyer az élet ott, ahol Krisztust megismerik. /Victor 
János/

Idézetek, gondolatok 
I. Mózes 28.10-22 a

Az égig érő létráról szóló álomban lép fel Isten Jákob 
életében először úgy, mint cselekvő Úr. Nem mondhatjuk ki egy
szerűen, hogy az álmok csalnak, különösen Jézus működését meg
előző időben Isten több esetben az álmok útján kereste meg az 
embert.

Amilyen csodálatos Jákob álma, olyan csodálatosan nagy 
Isten kegyelme is, aki még egy ilyen embert is képes felhasz
nálni; sőt nagyon különleges tervei vannak vele, tervek, me
lyek az egész emberiséget érintik. Vajon nem éppen így tesz Jé
zus is? Mi lenne velünk, ha Ő nem tudná felhasználni még a bű
nös embert is? / D. Ditzfelbinger/

+ + + + +

Az álom, mint kijelentés forrása, nem ritka az Ószövet
ségben. Viszont az álomnak vannak mély lelki motívumai. - Rit
ka szó a "létrát" jelentő szullám; pontosabban inkább kőlép- 
csőzetet jelent s emlékeztet a mezopotámiai teraszos templomok 
oldalán fölfelé vezető lépcsőkre, amelyeken fehér ruhában jár
tak fel s alá a papok. Ilyen templom lehetett talán Háránban 
is, és Jákobnak az anyja beszélhetett róla. Ezeknek a templo
moknak a nevében is előfordul a menny kapuja elnevezés, úgy te
kintették őket, mint az eget a földdel összekötő áthidalást.
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Az álomban tehát csakugyan a "mennyei grádicsok fényes sora" 
jelent meg Jákob előtt. /v.ö. Jn 1,51./. Az álom további mo
tívumainál bizonyosan kísérte Jákobot két emlék: egyik a csa
lás... a másik a megkapott áldás öröme. Különös módon olvadt 
össze a kettő: érezte, hogy Isten még nem mondott áment az ál
dásra, s jelen pillanatban még a testvér átka üldözi. Égy kö
zépkori zsidó irat mondja: "Ézsau könnyei száműzték Izraelt 
és a száműzetésnek csak akkor lesz vége, amikor Ézsau könnyei 
felszáradnak és Izrael sírásra fakad." Ebben a válságos lelki- 
állapotban élte át Jákob az álombéli látomást és ekkor kapta 
meg azt, amiért annyit küzdött emberi, nem is szabályszerű mó
don. A válság első feloldása volt ez a csaló Jákob életében. 
/Tóth Kálmán/

+ + + + +

Itt valóban "kegyelem és dicsőség" áll előttünk. A 
földre állított létra önkénytelenül arra indítja szívünket, 
hogy elgondolkozzunk Isten kegyelmén, amelyet Fia személyé
ben és munkájában kijelentett. - Jákobnak ez a látomása áldott 
megmutatása mindannak az isteni kegyelemnek, amelyet az Úr né
ki mint Izraelnek szánt. Már láttunk egyet-mást Jákob igazi 
jelleméből, láttunk valamit állapotából is; mindkettő olyan 
volt, hogy Jákob számára áldást csak az isteni kegyelem adha
tott. Sem születésénél, sem jelleménél fogva nem tarthatott 
erre számot. Mindezt az Úr maga teszi. Nincs egy árva szó sem 
feltételekről. Nincs egyetlenegy ha vagy de szócska, mert a- 
hol a kegyelem végzi a munkát, ott ilyesmi nem fordulhat elő.
- Tehát nagy áldásként fogadhatjuk, ha olyan helyzetbe kerü
lünk, midőn semmi másra nem támaszkodhatunk, csak Istenre; és 
minden örömünket és áldásunkat Isten jellemében és felségjoga
inak teljes érvényrejuttatásában leljük. Pótolhatatlan veszte
ség érne bennünket, ha a saját magunk alkotta talajon állnánk, 
mert ebben az esetben Istennek úgy kellene bennünket kezelnie, 
mint akik minden felelősséget magunkra vállalunk; ez pedig any 
nyit jelentene, hogy elkerülhetetlenül csúfos kudarcot valla- 
nánk. /C.H. Mackintosh/

Az Ótestamentum tudja, hogy az ember nem állhat meg 
Isten előtt. Ha az Isten nem kegyelmet gyakorol, tekintete 
halálos. Jákob küzd elrontott életéért, csak arra a kegyelem
re tud hivatkozni, ami neki kilátásba lett helyezve. Gen.28,15 
/C.Cramer/

+ + + + +

Ez a látomás megbizonyította, hogy az Úr vele van és 
övé a jövő. - Isten eddig még nem szólt hozzá, nem is remélte 
Jákob, hogy valaha is hallja majd Isten hangját. De ezen az éj
szakán a kétsége eloszlott s megbizonvosodott afelől, hogy Is
ten nem hagyta el s vele marad. - Nem csoda, hogy ez a láto
más, mely kifejezőleg mutatta az ég és föld összeköttetését, 
mélyen bevésődött Jákob és utódai emlékezetébe. Mert a legsöté
tebb órában is van remény, melyet a hit ébreszt szívünkben, 
hogy ugyanis az é s a földdel össze van kötve és semmi nem tör-

__________________ _____



ténik a jó Atya tudta és akarata nélkül. / D.M. Dods/
+ + + + +

Jákob álmának leírása a világirodalom legszebb helyei 
közé tartozik. Gyönyörű kép ez, mely szimbolizmusában minden 
emberhez szól. E szózat nemcsak Jákobnak, hanem minden ember
nek minden korszakban azt hirdeti, hogy a föld tele van Isten 
dicsőségével, hogy Isten nem a messzeségben, az ő égi lakában 
tartózkodik; és nem közömbös az iránt, hogy mi történik a föl
dön az emberekkel. Az ember számára a föld minden pontja lehet 
az "ég kapuja" /J.H.Hertz/

+ + + + +

Jákobnak a világon senkije nem volt, egyedül volt a 
sivatagban és egy kő volt a vánkosa. Elérkezett életének leg- 
kilátástalanabb órájához. Most kezdi látni, hogy mindazt, amit 
elveszített, a saját hibájából vesztette el. - Álmot látott: 
egy különös létrán összekapcsolódott a föld és az ég. Nem Já
kob építette ezt a létrát, hanem az felülről jött alá. Az az 
ember, akinek egész életproduktuma csak egy hideg, kemény kő, 
mennyire rászorul arra, hogy odaátról Valaki elinduljon feléje 
és biztatást adjon. - Isten lehajolt hozzá és megújította raj
ta Ábrahámnak tett ígéretét. - Jákob pedig örült, hogy Isten 
ígérete szerint vele marad. Aztán felemelte a követ, amely ván
kosul szolgált neki a nyomorúság esti óráján és oltárnak he
lyezte el. Ez az oltár lett Jákob induló új életének alapja. 
/Balikó Zoltán/

Győr Sándor
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