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t a n u l m á n y o k

Gyülekezet a szeretetszolgálatban

-  szeretetszolgálat a gyülekezetben

Általánosan elismert felfogás, hogy az egyháznak és 
a gyülekezetnek három alapvető feladata van; Az Igehirdetés, 
az istentisztelet és a szeretetből fakadó szolgálat. E három 
egységét nem lehet úgy felbontani, hogy azokat e g y  alap-fela
datra vezessük vissza. Mindig fennáll az a kísértés, hogy az 
istentiszteletet, - az úrvacsorával együtt, - mint a keresz
tyén élet legjellemzőbb sajátosságát értelmezzük, ami a keresz
tyén élet csúcspontja. Az igehirdetést, mint a keresztyén é- 
let tápláló erejét, a szeretetszolgálatot, a diakóniát pedig 
a gyülekezeti élet elevenségének, egyetlen és kizárólagos kri
tériumának értékeljük.

A valóság azonban az, hogy a gyülekezet e  három gyü
mölcsöző és feszültségteljes megvalósulásából él, és a gyüle
kezet élete és életmegnyilvánulása ebben a háromban lesz élet
valósággá . E három alapvető feladat kölcsönösségi viszonyban 
van egymással.

Ha az evangélium hirdetése nem az imádságon épül, ak
kor az nagyon könnyen kegyes frázisok pufogtatásává szegényül. 
Ahol az igehirdetés nyomán nem ébred hit és szolgáló élet, ott 
az igehirdetés formalitásba merevedik. Az istentisztelet, a 
liturgia, amelyik nem nyit meg a keresztyén élet előtt új meg 
új horizontot, nem hív új meg új tagokat az Isten magasztalá- 
sára, ott az istentisztelet rutinos, kultikus cselekedetté 
lesz. Az az istentisztelet, amelyik direkt vagy indirekt mó
don nem hív fel a világért, a felebarátért, a szükségben és 
nyomorúságban lévők iránti felelősségre és szolgálatra, azzal 
a veszéllyel jár, hogy a gyülekezet önmagának tetszelgő közös
séggé válik. Aki állandóan nem csodálkozik rá a menny és föld 
Urára, annak munkájára, Aki kibeszélhetetlen szeretetével for
dul hozzánk, az a mindenkori mában nem meri vagy nem akarja 
megélni az önfeláldozó szeretetet, a mindenkori embernek "bo
londságnak tűnő" szeretetet.

Az a szeretetszolgálat, amelyik nem gyökeredzik az 
imádságban, hamarosan élettelen üzemmé válik, amely azután már 
nem áll messze az életünket bénító elgépiesedéstől és elbürok
ratizálódástól.

A gyülekezet előbb említett három feladata egymásra . 
vannak utalva, inspirálólag hatnak egymásra, kereső és fenntar
tó egyensúlyban vannak egymással.

Éppen e három alapvető feladat különbözősége teszi 
lehetővé, hogy megújító impulzusokat adjanak és a gyülekezet 
eleven közösségének egészét hozzák létre.

Természetesen nem lehet az igehirdetés, istentiszte
let és diakónia mindig teljesen összhangban. A gyülekezeti é- 
letnek ez a három tartóoszlopa és ha ezek valóban hordozzák a 
gyülekezetét, akkor ezen igen feszültségteljes egymás mellett 
élésben és egymásért élésben vannak.

Éppen az evangélium által megérintett gyülekezetekre 
leselkedik az a veszély, hogy küldetését a szeretetszolgálat 
területén elfeledje, mivel nem veszi komolyan azt a tényt,
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hogy ez a világunk még nem a Krisztus által megváltott és újjá
teremtett világ. Úgy gondolják, Isten a gyülekezet népéről "fe
lülről" és "kívülről" gondoskodik. Érdemes megfigyelni, hogy 
az ilyen gyülekezetekben a misszionáló és evangélizáló igehir
detés is "rövidzárlatos", az csak azokra irányul, akik már a 
megtértek csapatát alkotják. A testvér és felebarát szeretete 
nemcsak kritériuma a gyülekezet és a keresztyének hitének, ha
nem ezen a szereteten keresztül mérhetik le a gyülekezet hatá
rain kívül élők a hit valóságát és a szeretet mélységét.

Sziréna hanggá kell lenni ennek a diakóniai konferen
ciának, hogy a gyülekezeteink ráébredjenek arra, hogy a fele
barátainkért végzett szeretetszolgálat a mindennapi életünk 
perifériájára került. Elintézzük ezt évi gyűjtéssel egy alka
lommal, szeretetotthonoknak küldött karácsonyi ajándékcsoma
gokkal .

Istentiszteletünk és emberszeretetünk szeizmográfja 
annak, hogy mennyire lett valósággá Krisztus szeretete és igéje 
a mi szívünkben. "Arról ismerik meg, hogy az én tanítványaim 
vagytok, ha szeretitek egymást." Jn 13,35.

A szeretetszolgálatnak ez a törvénye egyedülálló fe
szültségből él. Egyrészt valóban határtalan ez a szeretet. Gon
doskodik a felebarát sebeinek bekötözéséről. A szomorkodó vi
gasztalásáról. Társul szegődik a társtalan mellé. A testvéri 
szeretet címzettéi mindig konkrét emberek. A szeretetszolgála
tunk nem kérdezhet faji, szociális vagy vallási hovatartozás 
után, hanem egyszerűen "észreveszi* azt, aki segítségre szo
rul. Érvényesülni kell szeretetszolgálatunknál a páli figyel
meztetésnek: "cselekedjetek jót kiváltképpen a hitünk cseléde
ivel", de soha ne feledjük, ott van az is: "mindenekkel". Sen
kitől nem tagadhatjuk meg szeretetszolgálatunkat, azzal az in
dokkal sem, hogy az nem tartozik "hivatalosan" az evangélikus 
egyházhoz, vagy gyülekezetünkhöz. Az igazi szeretetszolgálat 
nem ismer határokat és korlátokat. A "rablók által" vérzőn 
otthagyott embert látja, s nem kérdezi, vajon samaritánus, vagy 
"igazhitű lutheránus" az illető!? Sőt, az ellenség szeretetét 
is megköveteli Urunk, mert Isten szeretetének az felel meg. 
Éppen a szeretetszolgálat területe az, ahol a keresztyének 
univerzális, határtalan humanizmusukról tanúskodhatnak.

Isten igéjét hirdetve feltételezzük, hogy hallgató
ink érdeklődve, készségesen hallgatnak Isten szavára. Isten
tiszteletet végeredményben csak ott tarthatunk, ahol az embe-  
rek készek hitükről az Isten és a gyülekezet előtt vallást 
tenni. A szeretetszolgálatnak is egész természetesen kell kap
csolódni a keresztyén élethez. A szeretetszolgálat ellenszere 
a szavakból és üres frázisokból "álló hitnek". A szeretetszol
gálat szavak nélkül tanúskodik az önmegtagadásról, a szeretet 
szolgálatát végző közvetlen segítségéről. A szeretet soha nem 
fuvalkodik fel, soha el nem fogy.

A szeretetszolgálat ismertető jele: határtalanság és 
feltételnélküliség.

A szeretetszolgálat arra irányul, hogy legyőzze a 
a szenvedést. Azt teszi, amire a felebarátnak szüksége van. Az 
irgalmas samaritánusról szóló példázatra kell gondolni: beköti 
a sebeket, csillapítja a fájdalmat, felülteti igavonó állatára, 
fizet az ápolásért. A szeretetszolgálat nem ismer semmiféle 
sémát, amivel határok közé lehetne szorítani. Figyeljünk arra, 
amit az utolsó ítéletről olvasunk Máté 25,31-től.



A védelemre, segítségre szoruló ember abszolút elő
térbe k e r ü l . A szeretetszolgálat nem egyszerűen általában vett em- 
hprszeretet. Bér az Evangélium ezt sem veti meg. A mi szere
tetszolgálatunk azonban Krisztusban gyökeredzik: úgy szeres
sétek ti is egymást, ahogyan én szerettelek titeket. A felté- 
t-el nélküli, határtalan szeretetszolgálat Jézus Krisztusnak 
fon-*4*-01 nélküli, határtalan szeretedéből és áldozatából táp
lálkozik. Szeretetszolgálatunk felelet a Tőle kapott szeretet
ne. (3 meghalt értünk, hogy ezután már ne magunknak éljünk. Sze
retetszolgálatunk univerzalitása Isten határtalan szereteté- 
nek a visszatükröződése. A keresztyén életben két dolog para
dox módon összetartozik: önmagunk egyre mélyebb és igazabb át
adása Jézus Krisztusnak és a határtalan, fáradhatatlan, felté
tel nélküli szeretetszolgálat a felebarát iránt.

A gyülekezet és a keresztyén ember szeretetszolgálatra 
kötelezettségét nem ruházhatja át a szeretetintézményekre, vagv 
nvüiPkezeti diakóniai munkásokra. Senki a gyülekezetben ez a- 
lól a felelősség alól nem húzhatja ki magát.

Sokféle lehetőség van arra, hogy a gyülekezet, az egyén 
a megélt testvérszeretet felelőssége alól kivonja magát. Pl. 
az a gyülekezet, amelyik igen jelentős pénzbeli, vagy termé
szetbeni támogatást nyújt intézményes diakóniánknak, kétségte
len, igen jó szolgálatot tesz, de ha csak ennyit tesz, alapve
tő feladatát megtagadja, ha a saját gyülekezetében a hátrányos 
megkülönböztetést, magányt, elhagyottságot, anyagi nyomorúsá
got szenvedőt nem veszi észre, nem fordul feléje szeretetszol
gálatával. Rossz alibi, ha egy gyülekezet azt hangoztatja: Af- 
rika-vasárnapi perselypénzünk kiemelkedő volt, de nem találni 
senkit, aki a tolókocsiban ülő harmadik szomszédot a templom
ba eltolja.

A gyülekezeti szeretetszolgálat leblokkol, csődbe jut, 
ha a gyülekezet diakóniai csoportját, - azt a néhány vállal
kozó tagot, - aktívan nem segítik munkájukban. Akadozik a sze
retetszolgálat a gyülekezetben, ha a szomszéd beteg ellátásá
nál valaki csak arra vár, hogy "majd a diakónia munkásaink 
egy csoportja vagy egy tagja" úgyis meglátogatja a Juliska né
nit, befűt neki és meghozza a kenyeret meg a tejet. "Hiszen 
úgyis azért választottunk diakónia munkásokat magunk közül."

A gyülekezeteinkben szégyenlős elesettek, anyagi gon
dokkal küzdők is vannak, akiknek egyszerűen, dobraverés nélkül 
kell segíteni. Édesanyámtól hallottam az igaz megállapítást: 
aki nagyon sír, attól el kell venni és oda kell adni annak, 
aki hang nélkül viseli el az elesettségét vagy szegénységét. 
Nem kell félni kimondani: társadalmunkban is lehetnék és van
nak, akik anyagi gondokkal küzdenek és anyagi nehézségek kö
zött élnek.

Ezeket az alapvető szolgálatokat a gyülekezeteknek ma
guknak kell elvégezni. A gyülekezet egyéni és közösségi sze- 
retetszolgálatára gondolok itt.

Ilyen szeretetszolgálatra csak az a gyülekezet lesz ké
pes és hajlandó, ahol a lelkész az igehirdetésben, az isten- 
tiszteleten, a gyermek és ifjúsági munkában, a konfirmációi ok
tatásban a felebarát iránti felelős szeretet megélésére tanít
ja a gyülekezet tagjait. Egy "kolduló igehirdetés" évente egy- 

szer nem elég a szeretetszolgálat támogatására és a gyülekezet
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A gyülekezeti szeretetszolgálatnak ismernie kell lehe
tőségeinek és képességének határait.

Van a szeretetszolgálatnak olyan területe, ahol szakkép
zettségre, továbbképzésre van szükség. Aki pl. az alkoholisták 
vagy drogosok lelkigondozásánál eredményt akar elérni, annak 
bizonyos szaktudásra és tapasztalatra is szüksége van. Néha 
felelőtlen, spontán segítőkészség nyilvánul meg ezen a téren a 
gyülekezet vagy a lelkész részéről.

A szeretetszolgálat nem zuhanhat a meghaladott autar- 
chikus romantikába, amellyel a szenvedő embert nem segítjük, 
hanem még inkább a mélybe taszítjuk, a legnagyobb jóindulat
tal is.

Itt egy egészséges gyülekezeti öntudatnak kell kiala
kulni, amelyik pl. az alkoholista betegségét nem takargatja, 
hanem igyekszik feltárni, hogy segíteni lehessen rajta. Az 
a tény, hogy a hírközlő eszközök az alkohol és drog által ve
szélyeztetett emberről egyre többet beszélnek, gyülekezeteink
ben és gyülekezeti tagjainkban az eltompulás és a felelősség- 
érzet csökkenését válthatja ki.

Az intézményes diakóniával kapcsolatban a gyülekezet 
feladata az: segít erejével, imádságával, személyi és anyagi 
támogatásával, - erősítve az intézményes diakóniát. Munkálko
dik azért, hogy a gyülekezet tagjai közül menjenek intézményes 
diakóniánkba szolgálatot végezni. Igen nagy szükség van dia- 
kóniai munkásokra intézményeinkben.

Az igehallgató gyülekezet közössége segítsen megértet
ni a gyülekezettől távolabb élőkkel is tizennyolc diakóniai 
intézményünk jelentős szolgálatát.

A gyülekezetben létrehívott diakóniai csoport munkál
kodjon együtt az intézményes diakóniai munkásokkal. Annak ve
zetőivel és munkatársaival. Ez az együttmunkálkodás a gyüle
kezet és az intézmények között nem lehet csak egyirányú utca. 
Változatlanul igen nagy szükség van arra, hogy rendszeresen tá
jékoztassuk a gyülekezeteket az intézményekben folyó munkáról, 
a szolgálat gondjairól és örömeiről.

Legyenek nyitottak a szeretetintézményeink a gyüleke
zetből jövő látogató csoportok előtt. Ne csak "kirakat"-szerű
en mutassák be az intézmények életét. Aki megnézi a fogyaté
kos gyermekek között végzett munkánkat, bizonnyal nagyobb fele
lősséget hordoz majd utána az ott folyó munkáért. Úgy érzem, 
még ma is nagyon távoli a gyülekezeteinktől az intézményeink
ben folyó munka!

Az ökumenikus együttmunkálkodás a szeretetszolgálat 
területén még nem valósult meg a gyülekezetekben. Felekezetek- 
re szakadt keresztyénségünk, Urunk szolgálatra kötelező paran
csát éppen a szenvedő embernek nyújtott közös segítségadásban 
élhetné meg. Ebben a szolgálatban a keresztyén egység egyre 
inkább kifejezésre juthatna. - Alkoholos betegek, drogosok men
tése területén stb.

A gyülekezeti diakónia szeretetszolgálatunk igen hang
súlyos része lesz a jövőben.

Wichern így fogalmazta meg: "A belmisszió a gyülekezet 
ügye." a 19. században az ú.n. "szabad diakóniai munka" a gyü
lekezetét nem kapcsolta be ebbe a szolgálatba. Az egyesületi 
vagy bizonyos mozgalmi formák ezen a téren a belmisszió dia
kóniai ágát kisajátították maguknak. Igaz, a gyülekezetek régen 
is tartottak gyűjtéseket, de nem integrálódtak be a mai napig 
sem a diakóniai munkába.
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Wichern célja az volt, hogy az egész gyülekezet vegyen 
részt a diakónia szolgálatban. "A belmissziónak és a diakóni- 
ai munkának nincs más célja, mint az egyháznak." /Wichern/
A keresztyén gyülekezetbe beépített ilyen szolgálatot nevezte 
Wichern gyülekezeti diakóniának. A gyülekezetnek és az egyház
nak a "szeretet jelét" kell hordozni, miközben intézményeiben 
is végzi a diakóniai szolgálatot, a gyülekezetekre támaszkod
va. Isten "nagy családjában" így valósul az egymással törődés 
és egymásról gondoskodás elkötelezettsége.

A gyülekezeti diakónia csak ott valósul meg, ahol az 
egymás örömeiben és gondjaiban osztozni kész gyülekezeti ta
gok vannak. Az igazi testvérszeretet minden szervezeti forma 
nélkül a gyülekezeti tagoknak egymásért végzett és egymásra 
irányuló felelősségének megnyilvánulása. Ez azonban nem zárja 
ki, sőt minden esetben erősíti az országos diakóniai szolgála
tot.

A helyi gyülekezeteket a diakóniai szolgálatban mint 
akcióegységeket kell kiépíteni és létrehozni. A diakóniai ak
tivitást úgy lehet a gyülekezetekben növelni, ha kis csopor
tokat hozunk létre, azoknak a közösségét, akik a helyi és or
szágos diakóniai munkáért felelősek. A diakóniai csoportnak 
kell aktivizálni a gyülekezeti vezetést, a presbitériumot is.
Az önkéntes gyülekezeti tagokból álló diakóniai csoport tanús
kodik arról, hogy a gyülekezet a felebarát szolgálatára kapott 
megbízatást küldő Urától.

Ez a diakóniai csoport vegyen részt a gyülekezet bete
geinek megsegítésében. Ez a csoport felelős tehát a betegekért 
a gyülekezetben lelkipásztori és diakóniai szempontból. /Így 
nem marad a lelkész magára ebben a munkában!/ Vannak betegek, 
akik rászorulnak a rendszeres látogatásra, a segítségre. Beteg
ségben sokkal erősebben jelentkeznek az élet - és hit konflik
tusai. Ilyenkor igen nagy szükség van a testvéri beszélgetés
re. Különösen is diakóniai szolgálatunkra szorulnak a gyüleke
zetekben a megfáradt, lelki betegek. Ezeket a lelki betegeket 
általában kedély-betegeknek szokták nevezni. Az elmúlt évtize
dekben a kedély-betegek száma megszaporodott. /Ezek a kedély
betegek nem azonosak az ideg- és elmebetegekkel, de bizonyos 
emocionális zavarok jelentkeznek náluk./ Látogatásokkal mega
kadályozhatjuk, hogy az ilyen emberek még jobban izolálódjanak, 
még a gyülekezet közösségéből is kiszakadjanak.

Gyakran fordul elő, hogy a gyülekezetben egy család
ból az édesanyát műtétre kell vinni. Magukra maradnak a gyer
mekek, talán a családban élő öregek is. Ilyenkor igen nagy se
gítséget jelent, ha a gyülekezet tagjai a kórházban lét ide
jén, vagy a lábadozás napjaiban segítenek a bevásárlásban, fő
zésben, takarításban stb.

Igen jelentős a tervszerű akciók végrehajtása, mert 
így rendszerességre és állandó felelősségre szoktatjuk és ne
veljük a gyülekezetét.

Ifjúsági diakóniai munkacsoportot szervezhetünk, akik 
idős emberek otthonainak takarításában, tüzelő bekészítésében, 
bevásárlásban segédkezhetnek.

A gyülekezet egy beteg, vagy idős tagjánál tarthatunk 
"diakóniai istentiszteletet". Amikor a gyülekezet tagjai vi
szik el az igét, együtt énekelnek a beteggel és idős gyüleke
zeti taggal. Ilyenkor még inkább érzik a betegek és idős gyü
lekezeti tagok, hogy a gyülekezet eleven közösségéhez tartoz
nak.

198



Nagyobb gyülekezetben lehet fogyatékosok számára biblia
órát, de még inkább alkalmanként szeretetvendégséget tartani. 
Fogyatékosoknak a gyülekezetbe elvitelére a gépkocsikkal ren
delkezők diakóniai szolgálatát lehet igénybe venni.

A gyülekezet ilyen diakóniai szolgálata a gyülekezet 
küldetéséhez éppen úgy hozzátartozik, mint az igehirdetés és 
imádság. Wichern mutatott rá arra, hogy az egyház diakóniai 
szolgálata közben az anyagi nyomorúságot igyekszik éppen úgy 
legyőzni, mint ahogyan segítséget akar nyújtani az Istentől 
messzefutott, róla megfeledkezett embernek is.

A diakónia gyógyítani akar. Ezzel visszautasítjuk azt a 
néha felhangzó vádat, hogy a diakónia csak sebeket akar kötöz
ni. A gyógyulás az életerőből fakad. Diakóniai szolgálatunkat 
azzal a bizonyossággal végezzük, hogy a Krisztus szeretete 
életújító erőt hordoz és ajándékoz. "A gyülekezethez a sze
retet éppen úgy hozzátartozik, mint a hit. Beteg az a hit, 
amelyik nem lesz kézzelfoghatóvá a tevékeny szeretetben." 
/Martin Fischer/

Diakóniai szolgálatunk a fogyatékosok között.
Fogyatékosok nélkül - nyomorékká lesz az egyházl
A társadalom szerte a világon, - néhány kivételtől elte

kintve, - ridegen, szeretetlenül vagy gyakran ellenségesen vi
szonyul a fogyatékosok iránt. 1978-ban Frankfurtban egy biz
tosító társaság megalapította az "Aranymankó rendet".

Hazánkban Frim Jakab pedagógus volt az /1852-1919/, aki 
"Munka" elnevezéssel megalapította az első intézetet értelmi 
fogyatékosoknak. 1981-ben megalakult hazánkban az Értelmi Fo
gyatékosok Országos Érdekvédelmi Szervezete. Ez a Szervezet 
megalapította a Frim Jakab emlékérmet. 1986-ban az emlékérem 
aranyfokozatát Erdélyi Károly kapta, akinek nevéhez fűződik 
az Érdekvédelmi Szervezet létrehozása.

Gyakran hallható baleset, betegség következtében, szü
letéstől fogva rokkantak, testi, vagy szellemi fogyatékosok 
részéről a megállapítás: Rokkantán élni a hátralevő életet, 
rosszabb, mint a halál.

A fogyatékosok védik magukat, jogot és teret követelve 
az életben.

Megváltozott a fogyatékos és nem fogyatékos emberek kö
zötti viszony. A fogyatékosok összefognak, hogy kitörjenek ab
ból a gettóból, amelybe körülfalazta őket az egészséges ember, 
a "normális" társadalom. Ez nemcsak Nyugaton van így, hanem 
a szocialista országokban is. Említettem már hazánkat. A Szov
jetunióban egy társaság alakult a Szovjetunióban élő rokkantak 
jogainak védelmére. Mindenütt hírközlő eszközökön keresztül,
- újság, folyóirat, periódika, - dokumentálják gondjaikat, el
várásaikat. Azt a mozgalmat, amelyet különösen is a testi fo
gyatékosok indítottak, - mivel erre a szellemi fogyatékosok 
képtelenek, - nyugodtan nevezhetjük felszabadítási mozgalom
nak.

Revízió alá kell venni a militartista szemléletet tükrö
ző megállapítást: ép testben, ép lélek.

A fogyatékosok kitörnek az otthonokból, műhelyekből, sa
ját lakásaik elszigeteltségéből és követelik emberi jogaikat.
Ez a felszabadítási mozgalmuk nemcsak arra irányul, hogy azo
nos bánásmódban, az egészségesekhez hasonló nyugdíjban része
süljenek, hanem azt követelik, hogy emberként kezeljék őket, s 
életükre embertársaik olyan figyelmet fordítsanak, mint a többi 
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emberre. Azon fáradoznak, hogy a társadalomban saját erejük
höz és képességükhöz viszonyítva tanulhassanak, építhessék 
azt a társadalmat, amelynek javait is szeretnék élvezni. Nem 
élősdiként, hanem a társadalom hasznos tagjaként akarnak élni.

Vallják, hogy éppen elég saját fogyatékosságuk és el- 
esettségük következtében kialakult kisebbrendűségi érzést ön
magukban legyőzni. Ezért semmi szükségük azokra az akadályok
ra, amelyeket az egészségesek állítanak útjukba. Várják, hogy 
ledöntsük a diszkrimináció emelte falakat. Megszűnjék körülöt
tük a szánakozó együttérzés és a protekcionista gondoskodás.

Miért félreálljtottak a fogyatékosok?
Nem akarjuk látni a fogyatékosokat, megrokkantakat, ö- 

regeket, mert nem tudjuk elviselni azt a gondolatot, hogy mi 
is lehetünk ilyenek. Nem akarjuk komolyan venni, hogy a tőrékeny- 
ség, az emberi élet eltorzulása, a fájdalom emberlétünkhöz tar
toznak

Mit tesznek a keresztyének a fogyatékosokért?
Másként gondolkodunk, mint az előbb említettek? Saj

nos nem, vagy csak nagyon kevesen. Bár rá kell mutatni arra, 
hogy a keresztyének kezdettől fogva enyhíteni igyekeztek a fo
gyatékosok nyomorúságát. Nem lehet elfeledni és elhallgatni 
azoknak a közösségeknek, személyeknek és szerveknek a munkáját, 
akik ezen a téren igen jelentős szolgálatot tettek.

Azonban teológiánk, egyházunk, gyülekezeteink felé 
kihívást jelent, hogy vajon a mindennapi életben is nyilvánva
lóvá tesszük-e, - éppen a fogyatékosokkal kapcsolatban, - hogy 
Isten minden embert egyformán teremtményének tart, egyformán 
elfogad anélkül, hogy arra érdemes, vagy méltó volna.

Minden keresztyén előtt világosan kell, hogy álljon: 
mi valamennyien, - igen, a testi és szellemi fogyatékosokat, 
betegeket és öregeket is beleértve, - Isten képére teremtett 
emberek vagyunk. Krisztus a fogyatékos emberért is jött és 
meghalt. Azért, mert valaki fogyatékos, nem marad ki Krisztus 
megváltó szeretetéből és munkájából.

1978-ban egy ökumenikus munkacsoport Bad Saarow-ban 
ezt így fogalmazta meg: "Ha mi valljuk, hogy minden ember Is
ten családjának közösségéhez tartozik, akkor ezzel egészen vi
lágosan kimondjuk, hogy Istennek ebből a családjából senkit 
nem lehet kizárni vagy kirekeszteni, akármilyen súlyos fogya
tékos legyen is az. Semmilyen testi, szellemi vagy érzékszer
vi fogyatékosság nem lehet kifogás arra, hogy a velük való 
összetartozást megtagadjuk. Nincs gyülekezet fogyatékos nél
kül! Amely gyülekezetből hiányoznak a fogyatékosok, ott maga 
a gyülekezet vált fogyatékossá."

A gyülekezetbe beépülésük elé maguk a gyülekezetek 
tagjai gördítenek igen sok akadályt. Lekezelik őket. Sajnál
koznak felettük. Elkerülik őket. - Szinte lehetetlen olyan 
templomot találni, ahova tolókocsival valaki bemehetne minden 
akadály és nehézség nélkül. Még a legújabban készített temp
lomok bejáratainál sem gondoltunk erre.

Gyakran nemcsak a fogyatékosok, hanem hozzátartozóik 
is elszigeteltségbe kerülnek.

Az olcsó sajnálkozást fel kell váltani a közösségbe 
szeretettel befogadó készségnek. Aki nem vállalja a gyengékkel 
és szenvedőkkel a testvéri közösséget, az megtagadja azt a 
Szentleiket, aki a gyengékben és elesettekben is hatalmasan 
munkálkodik.



Szolgálatunk a betegek és haldoklók között.
Nagyon gyakran a hozzátartozók teszik nehézzé a be

teg, a haldokló melletti szolgálatunkat. "Most ne látogassa 
se a lelkész, sem a gyülekezet tagjai, igen rosszul van”, - 
halljuk. "Ha most meglátogatják, az élethez fűződó utolsó re
ményét is elveszti, s biztosra veszi, ha a lelkész, vagy a 
gyülekezetből ilyenkor valaki meglátogatja, akkor meg kell 
halnia." Halálbagoly a lelkész, vagy a gyülekezet tagja? Ta
lán a hozzátartozók abban a hiedelemben ringatják magukat: 
szegény nem is tudja, hogy halálos beteg. - Másrészt nagyon 
örülnének annak, ha valaki az utolsó napokban a gyülekezet tag
jai közül is ott lenne szerettük mellett.

A betegek általában tudják állapotuk súlyosságát. A 
kórházban fekvők megfigyelik, hogyan vélekedik a mellettük 
fekvő állapotáról az orvos. Látja az intenzív szobában, vagy 
az "elfekvőben" a másikat meghalni. Tudja, hogy "azt a szobát" 
élve kevesen hagyják el.

Ha otthon van: megfigyeli milyen sokan keresik fel 
most egyszerre és hogyan viszonyulnak hozzá. A súlyos betegség 
nagyon érzékennyé teszi a betegeket. A látszólag vidám arcok 
mögött felfedik a gondterheltséget. Aggódó kérdések, kisírt 
szemek az orvos látogatása után, optimista nevetés és közben 
szomorú tekintet, sok-sok olyan jel, amit a súlyos beteg, a 
haldokló felfog. - Talán ezt azért is nem mutatja, nem beszél 
róla, mert nem akarja szerettei szomorúságát ezzel is növelni.

Nem lehet receptet adni, hogyan kísérjük élete utolsó 
szakaszán azt, aki elmegy. Minden ember sajátos, egyedi módon 
hal meg. Sokaknál igazi énjük, jellemük ekkor domborodik ki i- 
gazán. Máskor nem várt változások kísérik a haldokló életét; 
harcos természetűek elcsendesednek. Akik mindent kezükben tar
tottak, soha senkitől semmiféle segítséget nem fogadtak el, el
fogadják a segítséget, szeretetet, gondoskodást. A félők erő
sekké, az erősek nagyon gyámoltalanokká lesznek.

Szinte mindenki várja, hogy csendesen hunyhassanak el. 
Ne féljünk attól, hogy idős szeretteink otthon aludjanak el!

A halálos betegek közül sokan az első fázisban védeke
ző állást foglalnak el: az nem lehet, hogy én halálos beteg va
gyok. Nem érzem magam ennyire betegnek. Mások pánikba esnek 
és minden önellenőrzési képességüket elvesztik.

A második fázisban: a haldokló agresszív és elégedet
len lehet. Igazságtalan és "gonosz". A hozzátartozók, lelkész, 
gyülekezetek tagjai vegyék tudomásul és vegyék komolyan ezeket 
az érzésmegnyilvánulásokat, de azokat ne vegyék személyes hán
tásnak, ezért ne tartsák rossznak és gonosznak a beteget, vagy 
éppen hálátlannak. Nagyon nehéz a betegeknek ezeket a vádasko
dásait, megjegyzéseit elviselni anélkül, hogy a mellette élők 
ne essenek önvádolásba.

"Miért éppen velem történik mindez", - kérdéseket fi
gyelmen kívül kell hagyni a legtöbb esetben. A beteg agresszió
ja a hozzátartozókon kívül az orvosra, ápolóra, a gyülekezeti 
tagokra, a lelkészre, vagy magára az Istenre is kiterjedhet. 
Nem egyszer nekem is nehezemre esett ilyenkor nem védelmére 
kelni a hozzátartozónak, orvosnak vagy az Istennek, - hanem 
szó nélkül hagyni az ilyen kitörést. - "Akkor szó nélkül hagy
ni!" Lehet, hogy más alkalommal ki lehet arra térni! - Sokkal 
kellemesebb egy önmagán uralkodni tudó, "kedves" halálos be
teggel együtt lenni. Itt azonban arra kell vigyázni, hogy az
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ilyen beteget nehogy depresszióba fullasszuk.
Amikor a beteg már maga is számol halálával, nagyon 

gyakran feltételeket szab: Ha meg kell halnom, először még 
szeretném hazámat látni, gyermekeimet. Nagyon idős emberek
nél érdekes megfigyelni, "szeretném még az aranylakodalmat 
megérni, azután..." S ha "ki is tart" a beteg ilyenkor egy 
rövid ideig, utána szinte pillanatok alatt összeomlik. - 
"Szeretném még megvárni, míg a lányom külföldről hazaér". Le
ánya hazaért, néhány órával később az édesapa szíve megszűnt 
dobogni. - Máskor kórházba hívtak, úrvacsorát kért a haldokló. 
Az orvos azzal fogadott: siess, addig nem tud elpihenni, amíg 
nem kap úrvacsorát. A kezem még áldón a beteg fején volt, ami
kor csendesen hazament.

Sokak akkor döbbenek rá, meg mennyi mindent meg kel
lett volna tenni, amit nem tettek meg. De már nem lehet. Így 
jut ez kifejezésre: "Sok mindent nem intézhettem el az élet
ben, de most már késő. Sokkal őszintébb kapcsolatokat kellett 
volna kialakítanom a gyermekeimmel. Alig lehettem velük, mert 
nekem mindig csak a munka volt a fontos."

Szenved a mulasztási bűnei miatt. Sok az ideje az i- 
lyen betegnek élete végiggondolására, emlékek felelevenítésé
re, védekezni már nincs ereje. Ilyenkor lesz nyilvánvalóvá, 
mivel maradt adósa embertársainak, családjának, az Istennek.
Már nem lehet semmit jóvátenni, megváltoztatni. Ilyenkor igen 
nagy szükség van a bűnbocsánat szavára, a testvéri szóra. Is
ten szeretetére! Máskor alaptalan bűnvád gyötri a beteget. 
Deprimálttá válik: "a rák belsőleg is megemészt, erőtelen 
vagyok, nem tudok elég erősen hinni, Isten szeretetébe megka
paszkodni". "Úgy érzem magam, mint akit börtönbe zártak, cel
lám falai napról napra szorítóbbak lesznek, s nincs szabadu
lás ebből a szorításból."

Máskor a depressziós hangulatból kizökkenve a beteg egy
szerre arról kezd beszélni: "három hét múlva már kiíratom ma
gam, megint megyek az üzembe, a hobby-kertbe, meglátogatni az 
unokákat".

A beteget ilyenkor ne erősítsük meg elképzeléseiben, 
de ne is "oktassuk ki" szeretetlenül és könyörtelenül, mint 
akik úgyis tudjuk, hogy ez lehetetlen. Neki abban a pillanat
ban erre a menedékre van szüksége. Azzal azonban számolni kell, 
hogy hamarosan visszazuhan a valóságba betegünk. Akkor különö
sen is szüksége van a hozzátartozókra, gyülekezeti tagokra, a 
diakóniai munkások szeretetére, mellette állására, a lelkész 
szolgálatára.

Meg kell tanulni elviselni a haldoklók terhét. Itt i- 
gen nagy diakónia szolgálatot tehetnek azok, akik ezt vállal
ják. A panasz, a szenvedés a hozzátartozókra is ránehezedik. 
Érzik tehetetlenségüket, s maguk is vigaszra szorulnak. Úgy gon- 
dolják, több terhet már lem képesek elviselni. Elfogy a türel
mük. Nem képesek a panaszt tovább hallgatni, csak ellenkezni 
tudnak. Készek már a haldoklót kórházba, vagy elfekvőbe külde
ni.

A diakónia szolgálatunk itt az, vigasztalni és teret 
adni. Teret adni a haldokló és hozzátartozók érzéseinek kife- 
jezésére és teret adni Isten Szentlelkének, akit az Írás Vi
gasztalónak nevez. Mi nem tudjuk a haldoklót megvigasztalni. 
Erőnket meghaladó elvárásokat nem állíthatunk magunk elé. E- 
zért nem is vethetünk követ magunkra. Mit tehetünk akkor? Te
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ret adni a panasznak, késznek lenni a meghallgatásra. Vigasz
talást és békességet pedig csak a békesség, kegyelem, bűnbo
csánat és az élet Istene adhat. - Erről azonban csendben tanús
kodhatunk .

A haldokló tudja, hogy mindenkinek teher. Még ha nem 
is így van, ezt gondolja. "Állandóan másokra szorulok most már, 
semmire nem vagyok alkalmas, csak megnehezítem mások életét 
is. Gyermekeim, feleségem, szeretteim, barátaim, testvérek 
is erejük végéhez érnek, tönkre teszem az egész családomat."

Néha ez valóban így van. Nem bírják sokáig a hozzátar
tozók. - De jó, ha ilyenkor valaki csak egy óra hosszat a csa
lád tagjai helyett a beteg ágya mellé ül. Talán segít ágyat 
húzni, a párnát megigazítani stb. Ilyenkor nem ritka, hogy az 
egészen kimerült hozzátartozók türelmetlenek, ingerlékenyek, 
agresszívek lesznek, talán már az a kívánság is megfogalmazó
dik bennük: bárcsak már meghalna a szerettük. Ugyanakkor azt 
is tudják, hogy nem ezt érdemli, akit nagyon szerettek és most 
is szeretnek, érzik, hogy most különösen is szeretetükre és 
türelmükre van szükség, talán arra is gondolnak, egyszer ők 
maguk is ilyen elesettek és halállal vívódók lesznek. Jön az 
önvád és kétségbeesés! A haldoklók hozzátartozói is teherbírá
suk végéhez érnek. Ilyenkor Istenre és a testvérre utaltak. 
"Akkor tudtam meg, mit jelent nekem Isten ereje, a testvérek 
szeretete, a szomszédok barátsága," mondta valaki.

Megmondjuk a haldoklónak az "igazságot"? Attól függ, 
egyáltalán tudni akarja azt a beteg? Hol áll belsőleg? Képes 
elfogadni és elviselni az "igazságot"? Orvos és hozzátartozó 
minden esetben tudja valóban mi "következik"?

Ha a haldoklót foglalkoztató kérdést nem hárítom el, 
hanem figyelmesen meghallgatom, ha sem kevesebbet, sem többet 
nem mondok, mint amit ő kifejezésre juttatott, ha semmit nem 
akarok eltakarni vagy "felfedni", akkor maga a haldokló ráta
lál a valóságra, ő maga ad feleletet a feltett kérdésre, arra, 
amitől talán a hozzátartozók is óvni akarták.

Az örök élet jó hírével, és a feltámadás reménységével 
álljunk haldokló betegek és öregek mellett, diakóniai szolgála- 
tot végezve.

A halálról a biblia tanítása két dimenziós: Egyrészt a 
halál a kapcsolatnélküliség állapota. Az élet végén minden sze- 
retet-kapcsolat itt a földön megszakad. Minden közösség felbom
lik. Az ember végessége egészen nyilvánvaló lesz. Az ember ami
kor meghal, az marad, aki volt. Nem lehet életén többé változ
tatni, javítani, életét másként formálni, kapcsolatait Isten
nel és emberrel rendezni.

Másrészt: Egy felkínálás, felajánlás. Isten Jézus Krisz
tusban, a Vele és Benne való közösségben felkínálja halál fe
letti győzelmét. Ebben a felkínálásban lesz nyilvánvalóvá a 
hit és hitetlenség. A hit elfogadja, akceptálja ezt a felkíná
lást. Ezzel az örök élet reménységének hordozója lesz és abban 
a bizonyosságban él és hal, hogy Jézus szeretetétől sem halál 
sem élet, sem jelenvalók, sem elkövetkezendők nem választhat
ják el.

A reménység mindig elkötelezést jelent. Ez a reménység 
és elkötelezettség mindig Jézus Krisztus halálán és feltámadá
sán alapszik. Ahol a halál fenyeget, ott Jézus győzelméhez me
nekülünk. Az életben körülvesz minket a halál, - mondjuk sok
szor. Luther azt vallotta, hogy a keresztyéneknek, akik a Fel
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támadott győzelmét ismerik, ezt a mondatot meg kell fordítani. 
"Az élet közepén halálban vagyunk helyett mi azt valljuk: a 
halálban is, az életben vagyunk, mert Jézus Krisztusban va
gyunk." Ez a tény feljogosítja és kötelezi a keresztyéneket, 
hogy az élet győzelmével 'veszélyeztessék' , "fenyegessék","ret
tentsék el a "halálfélelmet", a halált. Luther vallja: Jézus ha
lála a halál halálává lett! A halál halála pedig az örök éle
tet jelenti! Ezért tölti el szívünket a feltámadás és örök é- 
let reménysége!

Minden ember élete a halálon, ítéleten keresztül vezet
az örökkévalóságba.

jézus halála és feltámadása által felszabadultunk az 
életre és örök életre. Aki nem tud élni, nem tud meghalni sem. 
Aki nem tud meghalni, nem tud élni sem. Aki sem élni sem halni 
nem tud, az a pokol kínjait éli.

Jézus Krisztusban Isten a Vele járó emberek örömét és 
békességét ajándékozta nekünk, aki velünk jár az élet útján, 
és helyet készített nekünk az örökkévalóságban.

Szekularizált világunk érzéketlen a dogma és litur
gia iránt. Diakónia szolgálatunk Jézus Krisztus Lelke által 
talán új ajtókat nyithat előttünk. A hitnek a szeretetszolgála
ton keresztüli szó nélküli, indirekt bizonyságtétele is misz- 
sziói erővel hathat.

/Elhangzott Móron, az Országos Diakónia Konferencián/.

Dr. Nagy István
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Szenvedés   segítség

/Előadás az országos diakóniai konferencián/
A szenvedés kérdésénél leggyakrabban abból szoktak 

kiindulni, hogy a szenvedés kérdése ember-kérdés, a legálta
lánosabb emberi dolog és a legáltalánosabb emberi probléma. 
Ezért az szokott lenni alapvető kérdésünk nekünk, akik egyhá
zi szolgálatban állunk, hogy hogyan viselkedik az ember a szen
vedésben, hogyan kell viselkednie, ha nem úgy viseli el a szen
vedést, ahogyan mi gondolnánk. Pedig a szenvedés kérdése isten
kérdés. A szenvedésben Istennel van dolgunk. Hadd fordítsam 
meg merészen a mondatot: nem az a kérdés, hogy az ember hogyan 
viselkedik a szenvedésben, hanem az a kérdés, hogy az Isten 
hogyan viselkedik az emberi szenvedésben.

Valójában minden szenvedő embernek ez a kérdése amikor 
szenved: hol van ilyenkor az Isten? és ide tartozik a jól is
mert kérdés /én azt hiszem, hogy szeretetszolgálatban állók
nak nem kell külön nagy magyarázatot fűznöm ehhez/: miért en
gedi az Isten, hogy ez így legyen, és miért pont én vagyok az, 
aki ilyen nehéz helyzetbe került? Ha megfordítottam a tételt 
és azt mondtam, hogy itt a központi kérdés az istenkérdés, ak
kor már előre ezt a praktikus mondatot is el kell mondanom: 
alapvetően elhibázott dolog, ha a legfontosabbnak azt tartjuk, 
hogy a szenvedő embert kioktassuk afelől, hogy mi a helyes ma
gatartás a szenvedésben. Természetesen nem mindenki fedezi 
föl azt, hogy ez a kérdés istenkérdés. Tudat alatt azonban 
valami módon mindenki ezzel a kérdéssel foglalkozik akkor, a- 
mikor bajban van és szenved. Ezért nekünk most innen kell ki
indulnunk, az első kérdésünk az, hogy amikor a szenvedéssel 
foglalkozunk, akkor mit látunk, vagy mit tudunk mondani ezzel 
kapcsolatban Istenről. Jób könyvére hivatkozom. Ott egy egé
szen megdöbbentő gondolatot találunk. Abból indul ki az egész 
könyv, hogy Jób ok nélkül szenved. Ezt az "ok nélkül" kijelen
tést úgy szeretném érteni, hogy a szenvedés az Istenhez való 
viszonyában nem mindig megmagyarázható. Sőt, a leggyakrabban 
nem tudjuk indokolni. Éppen azért, mert mi úgy látjuk, hogy 
az Isten ügye az az ügy, amivel itt találkozunk. Az Istent 
pedig mi közvetlenül nem tudjuk igazán megismerni. Még egy
szerűbben: nem biztos, hogy feltétlenül tudunk következtetni 
a szenvedésből, a nehéz helyzetből arra, hogy mit akar itt az 
Isten.

Jól ismerjük a különböző megoldási kísérleteket. Az 
emberek, gyülekezeti tagok, egyháztagok úgy néznek a szenve
désre, hogy az Isten büntetése valami bűn miatt. Ez az egyik 
megoldási kísérlet ebben az ügyben. És ebből nagyon sokféle 
konzekvenciát levonnak. Levonják azt a konzekvenciát, hogy 
aki szenved, az valahol, valami módon megérdemli. Kívülállók, 
akik nem szenvednek, keresik azt, hogy vajon mi lehet annak 
az embernek az életében, amit az Isten ezzel a bajjal és szen
vedéssel büntet. Maga a szenvedés fölveti azt a kérdést: mi 
a bűnöm nekem? Miért büntet engem az Isten ezzel a nehéz hely
zettel, betegséggel vagy más körülményekkel? És itt a leg
többször zsákutcába jutunk. Vagy pedig oda jutunk, hogy le
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vonjuk a konzekvenciát, és egymás között, mi kívülállók, akik 
éppen nem szenvedünk, megmondjuk a véleményünket, mert rájö
vünk az illető életének erre vagy arra a bűnére. Aki meg szen
ved ezen az úton ugyancsak zsákutcába jut, mert az minden em
bernél magától értődő, hogy nagyon nehezen találja meg az é- 
letében azt, am i rossz, amiről az a véleménye, hogy: itt vét
keztem. Van egy másikfajta megoldási kísérlet is. Ezt vigasz
talásnak is szoktuk szánni. Hogy t.i. a szenvedés próbatétel, 
hogy az Isten megpróbál. Van, aki ezzel tudja vigasztalni ma
gát, és azt mondja: én nem találok a magam életében semmi o- 
lyan különlegeset, ami miatt ez rámkövetkezett volna, hátha 
az Isten engem most megpróbál. Ez egy bizonyos fokig erőt ad 
a helytállásra. Itt legfeljebb az a veszély fenyeget, hogy az 
illető mégis rájön arra, hogy nem tiszta és feddhetetlen. Ak
kor megint ugyanott vagyunk. Nem tudjuk kiismerni igazán, hogy 
mi a helyzet.

A többiről nem is szólok, csak éppen utalok arra, hogy 
még ide tartozik az összehasonlítás, hogy az egyik ember job
ban szenved, a másik meg kevésbé. Ebből is megint zavar támad, 
mert sokszor az derül ki, hogy az szenved jobban, akiről az a 
véleményünk, vagy akinek sajátmagáról az a véleménye, hogy 
nem olyan bűnös, mint az a másik, aki kevésbé szenved, vagy 
aki egyáltalán nem szenved.

Itt most szeretnék egy fontos gondolatot aláhúzni.
Nem kétséges, hogy nagyon sokszor kiderül valamelyik álláspont
nak az igazsága. Nem kétséges, hogy vannak esetek, amikor ki
derül, hogy az az Isten büntetése volt az illetőn. Vagy eset
leg az derül ki, hogy az Isten őt megpróbálta, és abból a sok 
rosszból, ami érte, az Isten jót hozott ki. Csak egyet nem sza
bad elfelejteni: ez mindig utólag derül ki, miután már az e- 
gész elmúlt. Az, aki éppen benne van, ezt nem látja. Sőt azok 
se, akik körülötte vannak. Se a szenvedő ember, se a mellette 
álló családtagok, vagy rokonok, vagy ápolók, vagy gondozók ezt 
így nem láthatják. Ebből következik, hogy előre nem tudunk sem
mit se mondani. Előre ugyanúgy ott állunk az előtt a kérdés 
előtt, hogy vajon mit akarhat az Isten. Erre jó példa mindaz, 
amit a Jób könyvében látunk. Van egy ember, aki szenved. Be
tegség, nyomorúság éri, elveszíti a szeretteit és kínlódik, 
és olyan nagy a kínja, hogy már arról beszél: ugyan minek szü
lettem én erre a világra, mennyivel jobb azoknak, akik meg se 
születtek. /3.r./ Akkor jönnek régi jó szokás szerint a bará
tai, akik vigasztalni akarják. Amikor odamennek, /ezt olvas
suk a könyvben/ csak sokan elsiklanak fölötte és nem veszik 
észre, a lélegzetük is eláll. Egyszerűen nem ismernek rá er
re az emberre. /2,12/ Nem tudnak semmit se mondani. Csak mi
kor kiárad a panasz belőle, akkor kezdenek vele beszélgetni.
De hogyan? Jóbnak az a szava erre a beszélgetés folyamán, hogy 
"nyomorult vigasztalók vagytok mindnyájan" /16,2/. Luther egy 
nagyon jellegzetes mondatot mond a barátokról: "non sunt con- 
solatores, séd crucufixores ei",.nem a vigasztalói, hanem a 
keresztrefeszítői Jóbnak. Miért? Mert ezek mind kegyes, hívő 
emberek, és ezek a kegyes, hívő emberek mind úgy nézik a dol
got, hogy itt Jóbnak és Istennek van valami közös ügye. És 
mondják a szépen megtanult "kátészöveget". Hogy az Isten nem 
igazságtalan, az Isten senkit nem büntet úgy, hogy azt meg ne 
érdemelné. Amikor a vita során kiderül, hogy Jóbról azért nem
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lehet olyan sok rosszat mondani, akkor elkezdik keresni, hogy 
biztos van valami, valaminak kell lenni ott a háttérben, hi-  
szén nincsen senki, aki ne vétkeznék. Ha egyenként veszi az em 
bér ezeket a kijelentéseket, önmagában véve mind igaznak kell 
mondani. Aki a Jób könyvét úgy olvassa, hogy abban bölcs mon
dásokat keres, talál benne rengeteget. De ha azt az embert néz 
zük, aki szenved, és megpróbálunk ennek a szenvedő embernek a 
helyébe magunk belehelyezkedni, akkor egyszerre csak rádöbbe
nünk, milyen kegyetlen ez a kegyes szóáradat. Mert ők mindent 
tudnak az Istenről! 

Ők tudják azt, - ez annak a kornak, de a mi korunknak 
a teológiájába is beletartozik -, hogy van egy adott rend az 
életben. Ennek az egyik alaptörvénye az, hogy a jó megkapja a 
jutalmát, a rossz megkapja, a büntetését. Ezt a rendet az Isten 
állította fel. Természetes, hogy az Istennek ezt meg kell tar
tania. Itt van a nagy hiba a gondolkodásban. Az Isten felállí
tott egy ilyen rendet, és ezt a Jób könyve nem tagadja, a Bib
lia se tagadja sehol. Csak azt nem mondja, hogy az Isten is 
meg van kötve ezzel a renddel. Csak azt nem mondja, hogy az 
Isten köteles megtartani ezt a rendet. És aki már állt ott szen- 
védő, gyötrődő ember mellett, aki eljutott a szenvedésében, 
gyötrelmében egész addig a kérdésig, hogy mit akarhat itt most 
az Isten, vagy miért engedi az Isten, hogy ez velem történjék,
- az mind érezte a maga tehetetlenségét ezen a ponton. Hacsak 
nem volt olyan keményszívű, hogy arról beszéljen, hogyan kell  
viselkedni az ilyen helyzetben, vagy: micsoda istenkáromlás ez, 
amit mondasz, hiszen nem igazságtalan az Isteni A szenvedés a 
legmélyebb kísértés az ember életében. /Egy pillanatra gondol
junk arra, hogy a kísértés nem egyszerűen azt jelenti, hogy 
bűnre csábítás. Hanem a kísértés az, amikor az ember teljesen 
bizonytalanná válik az Isten felől/. Ha valaki Jób könyvét na
gyon figyelmesen végigolvassa, megdöbben, hogy ez a Jób miket  
mond. Van benne egy mondat, amelyik magyarul így kellene, hogy 
hangozzék: Sátán módjára bánsz velem/30,21/ Egész idáig jut 
Jób a gyötrelemben és a szenvedésben. És hány ember jut idáig! 
Akinek a számára már teljesen bizonytalanná válik, hogy Isten
nel van-e dolga, vagy az ördöggel, vagy mi ez az egész? Ez ad 
alkalmat a tagadásra azoknak, akik eleve ellene vannak annak, 
hogy mindent, az életünk eseményeit is az Istenre vonatkoztas
suk. Akik szerint éppen ezek az ügyek mutatják, hogy semmi kö
ze az Istennek ehhez. Itt valami vaksorssal van dolgunk, vagy  
embereknek a gonoszságával. Hiszen Jóbnál is ki lehetne mutat
ni egy-egy esetnél, hogy pusztai vad emberek támadták meg az 
embereit és azok gyilkolták le őket, vagy elemi csapással van  
dolgunk, mint őnála is, amikor összedűl a ház és ottpusztul 
az egész családja. Föltartóztathatatlan sorssal van dolgunk, 
mert úgy elterjedt ebben a világban ilyen meg olyan ragályos 
betegség, hogy ezt nem tudja az ember föltartóztatni. Vagy ha
nyagsággal van dolgunk, hogy nem vették idejében észre ezt a 
veszedelmet. Mind emögött, mindig azoknál is, akik templomba- 
járók, hívők, imádkozók, és azoknál is, akik mindezt elkerülik, 
az istenkérdés van.

Ehhez a kísértéshez hozzátartoznak a környezetben lé
vő emberek is, magatartásukkal, kérdéseikkel, vagy a szemre
hányásukkal. Sokszor hívő emberek is. Ehhez a kísértéshez hoz
zátartozik az is, hogy a szenvedő ember végül egyedül marad a 
szenvedésében. Sok bibliaolvasó ember mondja: én nagyon szí- 
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olvasom a Bibliát, de azért engem ne akarjanak arra rá- 
k^vszeríteni, hogy Jób könyvét végigolvassam. Belekezdtem, de 
ztán rájöttem, hogy újra meg újra ugyanarról van szó. Miért 

k 11 ezt végigolvasni? Azt tudom mondani: íme itt az iskola, 
ilven a SZenvedó ember: Mindig ugyanoda lyukad ki. És ilyenek 
aovunk mi: türelmetlenek, akik unjuk az ismétlődő panaszokat. 
v Sokan azt mondják, hogy amikor egy szenvedő ember per
lekedik az Istennel, és kérdezi miért teszi ezt, - föllázad 
az Isten ellen, és ez veszélyes. Éppen ettől kellene eltéríte
ni: ne perelj az Istennel, mit csinálsz?! Pedig ez az ember 
-jár a helyes úton! Mert még mindig ahhoz ragaszkodik, hogy ne
ki Istennel van dolga. Még mindig köti valami őt az Istenhez, 
ha más nem, a perlekedése, ha más nem, a lázadása. Az az érde
kes, ha valaki türelemmel végigolvassa Jób könyvét, rádöbben 
arra, hogy ez a különbség Jób meg a barátai között: Jób min- 
dia az Istennel beszél. Néha odamond egy-egy mondatot barátai
nak is, hogy nyomorult vigasztalók vagytok, lennék csak én a ti 
helyetekben, én is tudnék ilyen szépeket mondani /16,2-5/ - 
de valójában újra meg újra mindig az Istennel beszél, vele pe
rel, hozzá fordul, neki mondja el a kérdéseit, hozzá könyörög, 
és még azt is mondja, hogy bárcsak inkább megölnél, akkor tud
nám, hogy te öltél meg. /I4,13/ Milyen félelmetes dolog: embe
rek szenvednek, ilyeneket mondanak, mint Jób, és akkor a kör
nyezet fel van háborodva, és elkezdi magyarázni az ilyen szen
vedő embernek, hogy ezt ne mondd, mert ez bűn! Lázadás az Is
ten ellen, el fogsz kárhozni! A legszörnyűbb magatartás ez!

Tudunk-e segíteni ebben az ügyben?
Az első az, hogy mindenkinek el kell ismerni, hogy te

hetetlen. A fő kérdést nem tudom megoldani. Ez nem azt jelen- 
ti, hogy nem tudok segíteni, ha fáj valamije, nem tudok egy 
pohár vizet adni, ha szomjas, nem tudom megigazítani a párná
ját, nem tudom hívni az orvost, ha arra szükség van,az orvos 
nem tud olyan gyógyszert adni, ami bizonyos betegségeken segít, 
és hasonlók. De a fő kérdésben ott állok tehetetlenül. Abban a 
pillanatban, amikor előkerül, hogy miért engedi ezt az Isten, 
hogy miért pont engem, és miért így, és miért nem úgy. De mi
kor rádöbben a szenvedő beteg, hogy az, aki ott áll mellette, 
aki azért jött, hogy segítsen rajta, maga is így kínlódik vele 
együtt, az már segítség. Hadd mondjam a jelenlevő lelkészek
nek: tudom azt, hogy a mi számunkra rettenetesen izgalmas kér
dés, hogy ha én most valami módon csak megsejtem azt, hogy 
én is tehetetlen vagyok, elvesztem a lelkészi tekintélyemet!
Én vagyok a szakember itt, az Isten dolgaiban! Pedig ez a gon
dolat azt mutatja, hogy még nem vagyok benne szakember. Akkor 
kezdek szakember lenni, amikor én is komolyan veszem az Istent. 
Akkor kezdek szakember lenni, amikor meglátom én is, hogy az 
Isten egészen más, mint amit én valaha is el tudok róla képzel
ni. Ő szabad, ő azt tesz, amit akar, őt nem köti meg semmi.
És ez, ebben a tekintetben félelmes dolog. De ha van valaki, 
aki a szenvedő ember számára erősítést jelent, akkor az az, 
akiről látja, hogy vele együtt kínlódik a kísértésben, hogy
neki is kísértés, hogy ő is gyötrődik.

Annak idején tudatosan választottam azt a mondatot, 
amelyet Jób keserves kínnal mond a barátainak: szeretetre van 
szüksége a szenvedőnek, még ha elhagyja is a Mindenható félel-mét. /6,14/ Itt 

kezdődik valami ebben a szolgálatban. Ez nem 
egyszerűen csak praktikus kérdés, ez teológiai kérdés is. Mert
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ez a lépés az, amikor az ember túlteszi magát a problémák meg
oldási kísérletén. Amikor az ember abbahagyja a "kátéidézete-  
két". Amikor az ember abbahagyja a Bibliából vett verseknek a 
szenvedő fejéhez vágását. Teológia ez, mégpedig úgy, hogy az 
Isten ismeretéből fakad. Hogy jutunk valamire ebben a gyötrelem
ben? Valahogy úgy, mint Jób, hogy miközben kínlódik, teljes e- 
rejével belekapaszkodik az Istenbe. A legnagyobb félelme az, 
hogy elveszíti az Istent. Inkább vitázik vele, csak el ne men
jen tőle az Isten. Inkább támadja, és várja, hogy valahol, va
lami módon feleletet kapjon. Ha a halála után, akkor a halála 
után. Ez az ő álláspontja. És ha egy kegyes, hívő, bibliaolva
só ember végigolvassa ezt a könyvet, megdöbbenve olvassa a vé
gén, hogy az Isten Jóbnak ad igazat, pedig Jób olyan dolgokat 
mond az Istenről, amitől minden kegyes, hívő embernek égnek áll 
minden hajaszála. Mégis neki van igaza, és a barátok pontosan 
abban vétkeztek, hogy nem döbbentek rá: Jóbnak van igaza eb
ben a kínlódásban, és nem döbbentek rá arra, hogy nincs más, 
mint a végletekig ragaszkodni az Istenhez.

Egy valamit még. Azt hiszem, nemcsak teológusok, hanem 
gyülekezeti tagok is ismerik azt a szemléletet, amely úgy olvas
sa az egész Bibliát, hogy mindig a Krisztust keresi benne. És 
ennek a Krisztus-keresésnek van egy nagyon egyszerű formája: ha 
az ószövetséget olvassa az ember, akkor keres benne olyan rész
leteket, amelyek hasonlítanak az evangélium elbeszéléseihez. Itt 
Jóbnál is rátaláltak egy ilyenre, nem kisebb ember, mint az, 
aki ennek az irányzatnak a főfő teológusa volt: Wilhelm Vischer, 
aki szerint Jób a Krisztus, a szenvedő Jób, aki ártatlanul szen
ved. De ha az ember ezt a könyvet komolyan végignézi, akkor rá
döbben: nem Jób a Krisztus. Az a Krisztus, akit Jób könyve így 
nevez: az ÚR. Jób a szenvedő ember. És aki Jóbból Krisztust csi
nál, az elveszít valamit, amit nekünk az Isten adott lehetőség
ként. Az többé nem tud Jóbbal, rajta keresztül a szenvedő ember
rel együtt gyötrődni. Az nem tudja többé szeretni a szenvedőt, 
legalábbis Jóbbal nem, mert hiszen Jób a Krisztus, akit leg
följebb így tud szeretni: milyen hálás vagyok, hogy értem szen
vedett. De hogy az embertársaihoz kössem, az nem megy. Az csak 
úgy megy, ha rádöbbenünk, hogy az az Isten, a Krisztus, akivel 
Jób viaskodik, akihez könyörög, akihez ragaszkodik, mert ez az 
Isten segít rajta.

Ebbe a kérdésbe nem akarok tovább belemenni. Azt sze
rettem volna megmutatni, hogy akár csak ezen az egy könyvön ho
gyan tud az ember tájékozódni. És ha nem marad más meg bennünk, 
csak az az egyetlenegy mondat, hogy szeretetre van szüksége a 
szenvedőnek, még ha elhagyja is az ŰR félelmét, - akkor talán 
beleláttunk azokba a nagyon mély kérdésekbe, amelyeket a szen
vedés számunkra jelent, és amelyekben valami segítséget nyújt 
mindig, ha nagyon komolyan vesszük Istent és az Isten igéjét.

dr. Muntag Andor
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Jézus és a szenvedő ember

/Előadás az Országos Diakóniai Konferencián/
Kedves Testvérek !
Előadásom címe: JÉZUS ÉS A SZENVEDŐ EMBER. Nem be

széltünk össze professzor kollégámmal, Muntag Andorral, nem 
tudtam, hogy ő pontosan miről fog előadást tartani, de amiről 
én fogok beszélni, az mégis szorosan kapcsolódik az övéhez. 
Nyilván azért, mert az ószövetség és az újszövetség szorosan 
kapcsolódik egymáshoz.

Amikor elgondolkodtam azon, hogy az Újszövetség alap
ján, Jézus magatartása alapján, mit lehet mondani a szenvedő 
embernek, akkor rájöttem, hogy nehéz helyzetbe kerül az, aki 
erre vállalkozik. Aki azt reméli, hogy az Újszövetség, köze
lebbről Jézus, feleletet ad a szenvedés kínzó miértjére, vagy 
esetleg azt gondolja, hogy Jézusnál minden további nélkül le- 
foszlanak a szenvedésnek a terhei az emberi életről, az csa
lódni fog. Jézus nem lép föl azzal az igénnyel, mint pl. 
Buddha, a nagy vallásalapító, hogy ő a vágyak kioltása révén 
szabadulást kínál az élet kínjától, sokféle szenvedésétől. De 
nem állítja a szenvedést világszemléletének, filozófiájának 
középpontjába sem, úgy mint azt Schopenhauer tette, aki szerint 
az élet értelmetlen, mert csupa szenvedés. De, ami igazán meg
lepő: nehezen talál az ember az Újszövetségben valami újat a 
szenvedésről az Ószövetséghez képest! Az Ószövetség, ahogy 
hallottuk, szólt az ember szenvedéséről úgy, mint bűnei bünte
téséről. Gondoljunk mindjárt a bűneset utáni istenítéletre, 
vagy a próféták által hirdetett ítéletre, amely a bűnös nép 
szenvedéssel teli nyomorúságos jövőjét helyezi kilátásba.
Szól az Ószövetség úgy a szenvedésről, hogy az Isten megtisztí
tó, megpróbáló eszköze. Ez talán nem kapott hangot az előző 
előadásban, és éppen ezért keressük föl a 66. zsoltár tizedik 
és következő verseit, mert lényeges szempontok a szenvedés 
megközelítéséhez.

"Áldjátok népek a mi Istenünket 
hangosan hirdessétek dicséretét 
ő tartott életben bennünket 
és nem engedte, hogy lábunk inogjon, 
mert megpróbáltál minket. Istenünk, 
megtisztítottál mint ezüstöt."
És tudjuk azt, hogy ez a szemlélet, a szenvedésnek 
ez a szerepe az ember életében újból és újból fölbukkan az Ó- 

szövetségben. Beszél az Ószövetség arról a nehéz kérdésről: 
hogyan egyeztethető össze Isten igazságosságával a szenvedés, 
úgy, ahogy azt Jóbnál láttuk az előbb. És még egy oldala van 
a szenvedéssel kapcsolatos ószövetségi üzenetnek, s ez az es- 
chatologikus perspektíva, az a reménység, hogy ha itt, ebben 
a világban szenvedés is az ember osztályrésze. Isten eljöven
dő új világában a szenvedés már csak a múlté lesz. Ézsaiás 

25,7-8. versét hadd idézzem: /Egyébként ez újra és újra, ref- 
rénszerűen előkerül az ézsaiási műben/ "Ezen a hegyen leveszi 
a leplet, amely ráborul minden népre, és a takarót, amely be
takar minden nemzetet. Véget vet a halálnak örökre, az én U- 
ram, az ÚR letörli a könnyet minden arcról, leveszi népéről a
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gyalázatot". Tudjuk, hogy a Jelenések könyve szerint ez az 
ígéret teljesedik be az új ég és az új föld megújult világá
ban.

Annak ellenére, hogy alig járul hozzá az Újszövetség 
valamilyen mozzanattal, új szemponttal a szenvedés kérdésé
hez, mégsem mondhatjuk azt, hogy az Újszövetség kitér a prob
léma elől. Pontosabban: hogy maga Jézus kikerülte volna az 
életnek ezt a nagyon nehéz kérdését. Ha ezt tette volna, akkor 
az Újszövetség hasonlítana egy szirupos hollywoodi filmhez, 
amelyben minden csupa boldogság, heppiend. Az Újszövetség 
reálisan mutatja be az ember életét, s ezért számtalanszor 
megjelenik benne az emberi nyomorúság és a szenvedés is. Bát
ran szembenéz a szenvedéssel, számol vele, de nem oldja föl 
a fájdalmas titkot. Szeretném újra hangsúlyozni, hogy végső 
magyarázatot nem ad a szenvedésre az Újszövetség sem.

De figyeljünk föl arra, hogy mi történik. Jézus nem 
magyarázza a szenvedést, annak eredetét, annak indokait, ha
nem egyszerűen segít a szenvedőn. És ez a döntő az Újszövet
ségben. Mintha így válaszolna az Újszövetség Jób perlekedő 
kérdéseire, és arra a hitre, amely végül is leomlik az Isten 
nagysága előtt és rábízza; ha én valamit nem is értek, te 
azért, Uram, tudod mit kell tenned. Én befogom a pörös szá
mat. Amiről az Újszövetség beszámol, események sora. Tehát 
nem valami magyarázat, filozófia, hanem tanúskodás arról, 
hogy Isten Jézus Krisztus által sorompóba lépett értünk, embe
rekért, és Isten cselekvésének, mondjuk így most újszövetsé
gi fogalommal: Isten országának, uralmának következménye az, 
hogy emberek meg is gyógyulnak, szenvedők megvigasztalódnak.
És az eseményeknek ez a sodra megállíthatatlan. Minket is magá
val ragad.

Valami történik velünk, mert Isten akcióba lép Jézus 
Krisztus által, anélkül, hogy eközben mi megértenénk a nagy 
titkokat. Itt, ebben a földi világban nem fogunk végső ma
gyarázatot találni sem a magunk szenvedésére, sem a mások szen
vedésére. De részünk lehet Isten hatalmas szeretetében, amely 
kiragad bennünket a nyomorúságból.

De most hadd lássuk, hogyan is folyik az a cselekvés
sorozat, amely Jézus Krisztus által megy végbe mint Isten 
uralmának a megvalósulása.

Először is azt látjuk, - az evangéliumok erről szünte
lenül tanúskodnak -, hogy Jézus úgyszólván kampányt indít a 
szenvedő ember megsegítésére. Tehát Jézus messiási programjá
ba szervesen, elidegeníthetetlenül beletartozik a szenvedő em
beren való segítés. Ahogy Keresztelő János kétkedő kérdésére 
üzeni tanítványai által a következőket: "Menjetek, mondjátok 
el Jánosnak, amiket hallotok és láttok: vakok látnak és sánták 
járnak, leprások tisztulnak meg és süketek hallanak, halottak 
támadnak fel és a szegényeknek az evangélium hirdettetik". Jé
zus útját Palesztina falvaiban, városaiban olyan hadjáratnak 
is felfoghatjuk, amelyet Jézus Krisztus - többek között - a 
szenvedés ellen is folytatott. Különösen Márknál domborodik 
ki Jézus munkájának ez a vonása: amit tesz a szenvedőért, nem 
egyedi, elszigetelt eset, hanem tudatos program. Minél többet 
elérni azokból, akik szenvednek. Nem akarok minden idevágó ige
szakaszt felolvasni, de különösen Márk nem győz újra és újra 
visszatérni arra, hogy mennyi beteget, különféle nyomorúsággal 
visznek Jézushoz, és ő segít rajtuk. Pontosan úgy, ahogy Péter
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Kornéliusz házában beszámol Jézus életművéről. Talán ezt hadd 
olvassam föl, mert meggyőződésem szerint Márk ezt a péteri 
vázlatot bontotta ki azután az evangéliumban. ApCsel 10,38- 
ban: "A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és ha
talommal, és ő szertejárt, jót tett és meggyógyított mindenkit, 
akin az ördög hatalmaskodott, mert az Isten volt vele." Két 
szót hadd húzzak alá: "mindenkit", persze, aki az útjába ke
rült, így érti Péter is. Ami erre Jézust képessé tette, az, 
hogy "az Isten volt vele". Márk azért hangsúlyozza a tömeges 
gyógyítást - és a többi evangélium is azért hoz új és új ese
teket elénk Jézus csodatételeiből -, hogy lássuk; amit Jézus 
tesz, azt Isten hatalmával teszi, és ezzel egyúttal Isten or
szágának a kiáradását, Isten országának a hatalmát teszi nyil
vánvalóvá ott, ahol Ő jár. Isten megígért országa elközelített 
és tör utat magának a szenvedés földjén. Ez pedig mindennél 
fontosabb az ő számára. Most hadd emlékezzünk a száradtkezű 
meggyógyítására szombatnapon: minden törvényes, Istenre hi
vatkozó előírásnál is fontosabb egy embernek az éppé, egészsé
gessé tétele, tehát olyanná formálása, amilyennek Isten terem
tő terveiben szerepelt az az ember.

A következő, amit Jézus munkájára jellemzőnek tartok, 
a csoportos, mondjuk így: a nagybani gyógyítás mellett az, 
hogy ő minden beteggel személyesen is, egyénileg is foglalko
zott. Nem tudta beleszorítani az illetőt és az ő betegségét 
egy általános sablonba. Nem adott egységes magyarázatot min
den szenvedőnek a szenvedésére, hanem - ahogy én magamban meg
fogalmaztam - tudott lelkipásztori módon differenciálni.

Pár példát hadd hozzak föl erre. Nagyon sok esetben a- 
nélkül, hogy bármit is szólna arról, hogy az útjába kerülő 
miért szenved, hol van a magyarázat betegségére, egyszerűen se
gít és gyógyít. Megnyitja a vakok szemeit, visszaadja a sán
tának a járóképességét. Azután: a poklosokat megszabadítja a 
leprától, hogy visszatérhessenek a normális emberi életbe, és 
közben nem hangzik el semmi kegyes magyarázat. Ugyanakkor más 
történetek Jézusnak arról az igényéről tanúskodnak, hogy a 
beteg hittel és bizalommal forduljon feléje. Vagyis a gyógyí
tással egyúttal a szenvedő ember Isten iránti bizalmát is 
meg akarta erősíteni, és ezzel nyilvánvalóvá tette: az ember 
akkor normális és egészséges, ha egészen az Istené, vagyis 
az első parancsolatot betölti, mindent tőle vár, iránta teljes 
bizalommal van. Ez a hit az, ami őt az Isten országának erejé
ben részesíti.

Annak ellenére, hogy ez a mozzanat nagyon hangsúlyos 
az evangéliumi történetekben, mégis azt kell mondanom; ez sem 
érvényesül minden esetben. Egy különös igét hadd olvassak föl 
- én is most, amikor végignéztem az Újszövetséget ebből a szem
pontból, bukkantam rá Márk 6,1-6-ra. Itt Jézus Názáretben ta
nít, és utána megjegyzi az evangélista, hogy "hitetlenségük 
miatt nem is tudott közöttük csodát tenni" - s ez a megállapí
tás mintha az előzőt támasztaná alá. De jön a következő mon
dat: "azon kívül, hogy néhány beteget meggyógyított". Tehát 
volt azért kivételes eset, noha a názáretieket a hitetlenség 
jellemezte. Most ne menjünk abba bele, hogy esetleg azért e- 
zek mégiscsak hittek - erről nem szól az evangélista. Ebben 
az esetben olyan gyógyulásról tudósít, amely mellett, amely 
előzményeként vagy amely folyamat alatt nem jelentkezett a 
bizalom Isten küldöttjében, tehát az Isten iránti bizalom.
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Némely betegségnél viszont Jézus feltárja a betegségnek a hát
terét, amit a bűnben lát. Tehát Jézus szerint is van összefüg- < 
gés a bűn és betegség között. Mielőtt meggyógyítaná Kapernaum- 
ban a bénát, megbocsátja a bűneit. /Mk 2,1-12/ Ebből a fogal
mazásból világos, hogy Jézus itt nem egy bizonyos konkrét bűn
re gondol. Esetleg arra, hogy alkoholista volt, és ezért kö
vetkezett be nála ez a súlyos állapot. Az ember bűnös mivoltát 
tárja fel, vagyis azt, hogy Istennel meghasonlott ember. Ugyan
csak megfigyelhető a bűn és bűnhődés, bűn és szenvedés közötti 
kapcsolat a 38 éve beteg bethesdai embernél, mégpedig Jézus
nak abból a szavából, amellyel elbocsátja ezt a beteget: "eredj 
el, és többé ne vétkezzél, hogy valami rosszabb ne történjék 
veled". Nyilvánvaló, hogy Jézus, legalábbis ebben az esetben,
- és erre teszem a hangsúlyt, mert nem minden esetben fedi fel 
a hátteret -, nyilvánvalóvá teszi, hogy valami összefüggés 
fennáll az ember bűnössége és az ember szenvedése között.

Egyre vigyázzunk azonban: Jézus nem állít föl ebből a 
tényből teológiai egyenletet. Vagyis azt, hogy minden bűn 
szenvedést von maga után, és minden szenvedő mögött ott rej
tőzik valami bűn, amiért bűnhődnie kell, tehát itt van a szen
vedésnek a tulajdonképpeni titka. Ezt a farizeusok tették. Jézus 
legfeljebb a másik oldaláról világítja meg az összefüggést. 
Gondoljunk csak azokra a szenvedőkre, akiknek Lk 13,1kk szerint 
Pilátus a vérét az áldozat vérével elegyítette, és azokra, akik
re rádőlt a siloámi torony. Akkor ezt mondja: "Ha meg nem tér
tek, ti is hasonlóképen elvesztek." Tehát nem lehet kényelmes 
páholyból ítélkezni a szenvedő felett, - ez Jézus szavainak 
értelme -, hanem nektek is számolni kell azzal, hogyha meg 
nem tértek, akkor ennek meglesz a következménye. Nem tudjuk 
pontosan hogyan, de a bűn bűnhődést hoz magával. Mert, ha e- 
gészséges vagyok, és nem szenvedek, az sem annak a jele, - és 
itt van, amivel Jézus szembeszáll a farizeusi gondolkodással -, 
hogy én nem vagyok bűnös, az én szénám rendben van az Isten
nél. Hanem annak, hogy az Isten érthetetlen módon még hosszú
tűrő irántam. Azoknál már letelt a türelmi idő, nálam még úgy 
látszik, hogy az Isten nem látja elérkezettnek ezt az időt. De 
különb én sem vagyok másnál, s ha az egyenlet helytálló, vagy
is a bűnösnek szenvedni kell, akkor nekem is erre a sorsra 
kell jutnom. - Hacsak meg nem szabadulok bűneimtől, s meg nem 
térek.

De van olyan eset is, és ez János.9-ben található, 
ahol Jézus elhárít minden oknyomozást. Ennek a nyomorúságnak 
a körülményei valóban fogas kérdést tesznek fel mindenkinek, 
aki megpróbál a szenvedés titkába behatolni, és reá magyaráza
tot találni. Egy vakon születettet hoznak elé. Vajon miért 
került erre a nyomorúságos sorsra? Jézus vitapartnerei a fari
zeusok és az írástudók az előbb említett teológiai egyenlet 
alapján felvetik a két lehetőséget: a nyomorúság Isten bünte
tése, tehát valakinek vétkeznie kellett. Vagy a beteg maga 
még az anyja méhében - a rabbinizmus szerint ez lehetséges 
volt -, és ezért született vakon, vagy pedig a szülők vétke 
nyert büntetést a gyermek szomorú sorsában. S valljuk be: en
nek a következtetésnek is van azért bibliai alapja: a Tízpa
rancsolat záró soraiban ott van; megbüntetem harmad- és negyed
ízig azokat, akik nem engedelmeskednek az én akaratomnak. Ez a 
mi tapasztalatunk is, hiszen ezzel kínlódik a legtöbb, főleg 
nyomorék gyermekkel foglalkozó testvérünk. Bizony, ott sem
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n lehet a vizes lepedőt ezekre a szerencsétlenekre terí
teni. Sok esetben egészen nyilvánvalóan a szülök vétke üt 
vissza a gyermekekben.

Amikor azonban ez a gondolat fölmerült Jézus kortár
saiban is, ő elhárítja az ilyesfajta okoskodást, és ezt mond
ja: nézzétek a szenvedést a szenvedés célja felől. Mert miért 
szenved ez az ember? "Azért, hogy az Isten dicsősége nyilván
valóvá legyen rajta." Tehát, hogy Isten hatalma és szeretete 
megnyilvánuljon az ő életében, és ez az emberek előtt Isten 
dicsőségét emelje. Ez a szempont minden szenvedés esetében 
megáll. Ezt szeretném nagyon aláhúzni. Diakóniai munkások szá
mára, lelkipásztorok számára, a magam számára is: Istennek a 

a szenvedéssel valamilyen céllja van. Cél pedig az, hogy vala- 
mi jót hozzon ki belőle. Azt a jót, hogy az ő lénye az emberek 
szemében világosabb, nyilvánvalóbb legyen, szeretete megtapasz- 
talhatóvá váljon a mi sorsunkon keresztül. És ha már ez meg
történt, akkor az ember nem hiába szenved, bármilyen értelmet
lennek is látszik a szenvedése.

Mármost Jézus ebbe a hadjáratába, amelyben tömeges gyó
gyításokat is végez, de ugyanakkor személyes, lelkipásztori 
gyógyító munkát is folytat, belevonja az ő tanítványait is. A 
tanítványoknak először is a régi orvosi elvet kell követniük: 
"nil nocere" - csak ne ártsatok. Tehát ne legyetek a szenve
dés forrásává. Képmutatás arról beszélni, hogy a mi feladatunk 
csupán mások szenvedésének enyhítése. Gondoljuk meg, hányszor 
voltunk mi magunk a szenvedés forrásai. A Hegyi Beszédben Jé
zus pontosan ezt tiltja meg tanítványainak. Sőt azt mondja, 
hogyha kell, tűrjétek el mások rosszindulatát, azt a szenve
dést, amit nektek okoznak, anélkül, hogy indulattal, megtorlás
sal válaszolnátok, és így a szenvedést fokoznátok. Tehát hal
jon meg, mint a párnában a golyó, a ti türelmetekben a szenve
désnek az a láncolata, amely sajnos éppen azért olyan megállít
hatatlan, mert a visszafizetés indulata dúl mibennünk. Másod
szor pedig azt mondja tanítványainak: vegyétek föl mások ter
hét. Ehhez a feladathoz viszont részesíti őket saját hatalmá
ból. Mk 6,7-13-ban beszél erről, ahol Jézus kiküldi az ő tanít
ványait, hogy hirdessék az evangéliumot, de gyógyítsanak meg 
minden erőtlenséget és betegséget. Márknál külön hangsúly ke
rül a megszállottság gyógyítására.

Összefoglalóan tehát Jézus messiási működésének ez az 
oldala a következőket tükrözi: Jézus a szenvedést embertelen
nek tekinti, és éppen ezért szembeszáll vele és nem alkuszik 
meg vele.

Jézus tehát nem volt aszkéta, aki azt mondta volna, 
hogy a szenvedés nemesít. Ezt állítják róla, hogy - ellentét- 
ben Kereszteő Jánossal részeges és borivó ember. Nyilván 
nem volt ő kicsapongó. De nem űzött sportot sem az öngyötrés- 
ből. a szenvedést nem tekintette az emberi élethez méltónak, 
és éppen ezért vette föl a harcot ellene. Bizonyára nálunk is 
jobban látta, hogy milyen siralomvölgy ez a mi földi világunk.
De ő nem elmenekült ebből a siralomvölgyből, hanem belement 
ebbe a siralomvölgybe, hogy kevesebb legyen a siralom, a jaj 
és a gonosz ebben a világban.
 Itt válik nyilvánvalóvá, Testvéreim, hogy Jézus sze-

mében elfogadhatatlan az a talán nem tudatosan jelentkező 
buddhista magatartás, amely szerint egy megoldás van: menekül- 
ni a szenvedéstől, el, minél előbb a túlvilágra. Kiölni mindent,
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ami emberi belőlünk, csakhogy ne szenvedjünk. Jézus azért se
gített, hogy az ember élete kiteljesedhessen Isten akarata 
szerint, és ezért a szenvedést is félre kellett tennie az út
ból. Nem belenyugvásra tanított Jézus. Ez nagyon fontos! Mert 
mi így szoktunk vigasztalni: fogadd el, testvérem Istentől a 
szenvedést. Ha ő ezt vallotta volna, akkor senkit meg nem gyó
gyított volna az útjába kerülő szenvedők közül. Talán akkor 
ezt mondta volna: Testvérem, itt, ebben a földi világban ez a 
te sorsod, viseld el, majd "ott" minden megoldódik. De nem így 
tett, s ez összefügg azzal, ahogy az Isten országáról tanított, 
őbenne már itt van, általa itt a mi világunkban érvényesül Is
ten áldott, gyógyító országlása. Ami ugyan itt még rész szerint 
való, és a végső napon lesz majd teljessé.

Még pár kiegészítő észrevételt kell tennem, mert félre
értés adódhatna az elhangzottakból. Látva Jézusnak hatalmát és 
azt, hogy ezzel a hatalommal miként élt a szenvedő ember javá
ra, azt kell kérdeznünk: Ha így van akkor miért van mégis any- 
nyi szenvedés a világban? Ezt a kérdést föltették ám Jézus kor
társai is. Mert ők is azt látták, hogy ugyan segített embere
ken, de ez csak egy csepp volt a szenvedés mérhetetlen tengeré
ben. Jézus azonban akkor, amikor segített, nem akarta elültetni 
bennünk azt a hamis reménységet, hogy már itt a földön min
den megoldódik. Segítő szeretetének csodái csupán jelei az el- 
jövendőnek. De valóságos jelek, vigasztaló jelek arra nézve, 
hogy Istennek van hatalma segíteni rajtunk, és ő akar is segí
teni rajtunk, mert szeret bennünket. Isten országa Jézusban 
és általa van jelen. De, ez összetartozik az evangéliumi bizony
ságtétellel és a páli teológiával, ugyanakkor el is rejtett. 
Tehát nem nyilvánvaló az egész világ számára. Éppen abban nem 
nyilvánvaló, hogy még rengeteg szenvedés van, és talán olyanok 
is szenvednek, akik nagyon szeretnének meggyógyulni, sőt Isten
től várják gyógyulásukat, és mégsem kapnak gyógyulást. És ilyen
kor szokott a mi hitünk megbicsaklani, pedig csak jól kellene 
értenünk Isten országa titkát, eschatologikus valóságát. Igen, 
jelen van Jézusban, hatalommal, de elrejtetten, ami csak akkor 
lesz majd nyilvánvalóvá, ha majd mindenki előtt lehull a lepel 
az Ő Úr voltáról. Most még hatalom a szenvedés és a halál. Ezt 
tudomásul kell vennünk. De ami a csodálatos, Testvéreim, az a 
következő - és ebben rejlik az evangélium szíve, amit ritkán 
szoktunk teljes mélységében megérteni. Nem úgy győz Jézus a 
szenvedésen és a halálon, hogy egyszerűen kiveszi az életünk
ből, hanem segít vállalni a szenvedést és még a halált is. A- 
hogy ő is vállalta a szenvedést és a halált, és éppen ez lett 
az életnek a forrásává. Az igazi isteni csoda az, hogy amit 
az ember vereségnek, kudarcnak ítél, az lett győzelemmé. Mert 
mit mond Pál apostolnak 2Kor_ 12,9-ben? Azt, hogy "elég néked 
az én kegyelmem, az én erőm erőtlenség által végeztetik el".
Mi lenne nagyobb győzelem szenvedés és halál fölött, mint hogy 
a szenvedésnek és a halálnak szolgálnia kell az Isten által 
munkált életet!? Persze, ez nem olyan szenvedés, amit én oko
zok másoknak, hanem az a kereszt, amelyet fölveszek, önző énem 
odaadása, a nehéz sors vállalása másokért. Tehát adott esetben 
a betegségem vállalása Isten kezéből, talán még a halálnak is 
a vállalása. És az Isten éppen ott, ahol reménytelenség elle
nére lehet csak szó reménységről - gondoljunk csak Róm 4-re, 
Ábrahám példájára -, ahol emberileg már mindennek vége van, 
ott kezd Isten cselekedni. Ez az, amiben mi mindig reményked
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hetünk különösen akkor, amikor reménytelenül szenvedővel van 
dolgunk, vagy talán mi kerülünk ilyen kétségbeejtő helyzet

jézus nem pusztán példakép előttünk, - és ezzel szeret
ném zárni előadásomat; lám, ti egyház, ti diakőniai munkások, 
jézushoz hasonlóan kell a szenvedővel cselekedni. Most Pálra 
gondolok elsősorban, aki fölismerte, hogy az egyházban magá
nak Jézusnak a munkája folytatódik. Más módon ugyan, az evan
gélium erejével, az egyház szolgálatán keresztül, de Jézus 
munkája folytatódik. Az a kampány, az a hadjárat, amit ő el
indított, megy tovább. Igaz, nagyon gyarló, esendő eszközök
kel. Az egyházban is rejtett Jézus Krisztusnak a dicsősége.
De ez nem jelenti azt, hogy nincs jelen benne és nem érvé
nyesülhet áldott. hatalma. A mi dolgunk tehát, hogy ne csak Jé
zus utánzói legyünk, hanem - Luther szavaival - "mintegy Krisz
tussá legyünk a másik ember számára, egymás Krisztusává... 
vagyis igazi keresztyénekké" /Keresztyén ember szabadsága/. 
Ehhez azonban 2Kor 6,3.8-10 értelmében hozzá kell tennem: a 
másik ember Krisztusává lett keresztyénnek osztoznia kell 
Ura sorsában. Az 6 szolgálata sem volt szakadatlan győzelem.
De még a veresége is javunkra vált Isten megfoghatatlan alkí
miája révén.

dr. Cserháti Sándor
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megalakítja
FŐSZEMINÁRIUMÁT.

amelybe szeretettel hívja és várja azokat a lelkészeket, akik 
valamennyire járatosak a görög nyelvben és az Újszövetség területén, ma
gúkat továbbképezni szeretnék, valamint újszövetségi témákkal kívánnak 
foglalkozni.

Az első összejövetelt a Teológiai Akadémián
/I147 Budapest, lőcsei út 32./
1987. május 26-án, de. 10 órai 

kezdettel tartjuk.
Az érdeklődők jelentkezési szándékúkat levélben közöljék. A le

vélben jelentkezőkul ebédet biztosítunk.
Dr. Cserháti Sándor 
tanszékvezető tanár



A diakónia. mint megvalósult kiengesztelés

Elöljáróban engedtessék meg egy rövid utalás arra a 
teológiai alapra, amely felól a címben feltüntetett témát meg
közelítem. Az ökumenikus diszkussziókban - különösen a Finn E- 
vangélikus Egyház és az Orosz Ortodox Egyház közötti bilaterá
lis párbeszédben - a finn egyház képviselőjeként több más meg
bízottal együtt azt a feladatot kaptam, hogy az evangélikus 
egyház saját identitását kutassam. Az egyház vezetői, Simojoki 
érsek kezdeményezésére ezt a lutheránus identitást feltáró disz
kussziót az egyházi élet részévé tették, így hogy ez már több, 
mint egy évtizede folyamatosan zajlik országunkban. Amikor a 
címben feltüntetett témát - A diakónia, mint megvalósult kien
gesztelés - az alábbiakban megközelítem, annak az evangélikus 
tanítási felfogásnak az alapján teszem, amely elfogadottá vált 
a mi egyházunk és az orosz ortodox egyház közötti párbeszéd
ben. Ez a felfogás a legszorosabban épül a skandináv Luther-ku- 
tatásra, amely a patrisztikus-ortodox teológia irányában kez
dődött.

1. A tézis
A diakónia mélyen, magában a kiengesztelésben gyöke

redzik. A kiengesztelés ugyanis annak a paradicsomi állapotnak 
az újrakezdése, amikor Isten az ember "lakása" és az ember a 
felebarát "lakása". Krisztus Isten Igéjeként testet ölt a hit
ben, hogy az emberek Igévé lehessenek és kölcsönösen egymás 
"Krisztusává" váljanak. A diakónia ennek az engesztelésnek el
engedhetetlen, belső eleme, vagy egyéb esetben nem létezik dia
kónia, de keresztyén hit sem. A diakónia nem ráadás a keresz
tyén hithez, hanem hozzátartozik annak lényegéhez. A diakónia 
nem k ö v e t i  Isten igéjét és a hitet, hanem eo ipso benne 
foglaltatik az igében és a hitben. Azt lehet mondani, hogy Is
ten igéje m a g a  a diakónia.

2. A szeretet két iránya
A tézis ilyen értelmezéséhez, hogy ti. a diakónia az 

engesztelő igében gyökeredzik Luthernak a szeretet két alapfor
májáról vallott tanítása ad alapot. Luther közismerten különb
séget tesz az "isteni szeretet" és az "emberi szeretet" között.
A Heidelbergi Disputában a következő módon ábrázolja a különb
séget: "Isten szeretete nem felfedezi, hanem megteremti szere- 
tete tárgyát; az emberi szeretet a szeretetreméltóból születik". 
A tézis tartalma röviden a következő: Isten szeretete arra irá
nyul, ami semmi, ami üres, hogy abból valamit teremtsen, vala
mit hozzon létre. Isten szeretete nem felfedezi tárgyában a jót, 
hanem Ő teremti és ajándékozza a jót. Az ember szeretete vi
szont a létezőre, a jóra, a szépre irányul. Mivel az emberi 
szeretet által irányított értelem mindig csak megtalálja szere
tete tárgyát, ez sohasem lehet a semmi. Az emberi szeretet nem 
szeretheti a gonoszt sem. Isten ezzel szemben azt szereti, ami 
semmi, ami gonosz.

Mivel Isten szeretete a semmire irányul, nem is ke
resi az emberben a jót, hanem ő adja, osztja a jót. Isten sze- 
retetének az oka nem az, hogy szeretete tárgyában értékek van
nak, hanem az ok magában az önmagát kiárasztó szeretetben rej- 
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lik. Ahogyan Isten mindent a nemlétezőből teremtett, hasonló
képpen a semmiből hívja elő szeretete tárgyában is az értéket 
és veszi körül jótéteményeivel. Ezek a jók az egész teremtett- 
ségnek ajándékozott jó adományok. A teremtő szeretet különös
képpen mégis abban mutatkozik meg, hogy Isten és az olyan em
ber, akiben Isten szeretete él, szeretik a "bűnösöket, gonoszo
kat, ostobákat és gyöngéket, hogy igazakká, bölcsekké, erősekké 
tegyék őket". Luthernak a bűnösökről mondott híres szavai a 
legszebbek mindazok közül, amiket valaha is leírt: "A bűnösök 
szépek, mert szeretik őket és nem azért szeretik őket, mert 
szépek". Itt érkeztünk a leglényegesebbhez: Isten szeretete 
nem ott keresendő, "ahol jót talál, amit élvezhet, hanem ott, 
ahol összeköti és egyesíti a Jól a gonosszal". Az a jó, amit 
Isten ad, végeredményben Ő maga.

Összefoglalva: az emberi szeretet "fölfelé" irányul, 
arra, aminek formája van, ami valami: az igazra, a jóra, a 
bölcsre, az élőre, stb. Isten szeretete viszont arra irányul, 
ami semmi, jelentéktelen, szégyenletes, gyenge, halott. Luther 
azt mondja Magnificat-jában az isteni szeretetről: Ahogyan min
den teremtményt megelőzően Isten a világot a semmiből terem
tette - ezért nevezzük őt Teremtőnek és Mindenhatónak - Ő eb
ben a cselekvési módjában változatlan marad, minden művét a 
világ végezetéig úgy hajtotta végre, hogy Ő abból, ami semmi, 
csekély, lenézett, nyomorult, halott, olyat hoz létre, arai va
lami, ami értékes, tiszteletre méltó, üdvös és élő; másrészt 
mindazt, ami értékes, tiszteletre méltó, üdvös és élő, Ő üres
sé teszi és jelentéktelennek, nyomorultnak és halottnak tart
ja. Ilyen módon egyetlen teremtmény sem tud cselekedni: nem 
képes az ürességből /semmiből/ valamit létrehozni. Ezért Is
ten szemei mindig a mélybe, nem a magasságba néznek..." /WA 
7,547,1-10/

Ennek megfelelően Luther az emberi szeretetről ezt 
mondja: "De a világ és az ember szemei ellenkezőleg cseleksze
nek: csak felfelé tekintenek, a magasba akarnak törni, ahogyan 
a Példabeszédek 30.fejezetében olvashatjuk: Ez az a nép, a- 
mely kevély szemű és fennhéjázó tekintetű'. Naponta tapasztal
juk, hogyan törekszik mindenki csak fölfelé, dicsőségre, hata
lomra, gazdagságra, tehetségre, jó életre és mindarra, ami 
nagy és magas. És ahol ilyen emberek vannak, ezektől függ min- 
d®n < °tt szívesen szolgálnak, mindenki ott akar lenni és része
sülni akar a magasságban. Nem véletlenül olyan kevés a Bibliá
ban a tisztességesnek ábrázolt király és fejedelem. Ellenben 
senki sem akar a mélybe tekinteni, ahol szegénység, szégyen, 
baj, nyomorúság és szorongás van, onnan mindenki elfordítja a 
tekintetét. És ahol ilyen emberek vannak, onnan mindenki el- 
szalad, onnan meneküljenek, onnan elzárkózzanak és otthagyják eze- 
ket, senkinek sem jut eszébe segíteni rajtuk, velük maradni és 
cselekedni, hogy belőlük is legyen valami. Így ott kell marad- 

niuk a mélyben, csekély és megvetett voltukban. Itt az emberek 
között nincs olyan teremtő, aki a semmit valamivé akarná ten- 
ni, noha Szt. Pál így szól és tanít: 'Szeretett testvérek, ne 
törekedjetek a magasak után, hanem maradjatok az alacsonyság- 
ban'" /wa 7,457,17-32/

Isten szeretete, amely nem ott keresgél, "ahol jót
amit élvezhetne, hanem ott, ahol összeköti és egyesíti 

a jót a gonosszal", a Krisztusban öltött testet. Krisztusban 
Isten egyesíti magát az emberrel, hozzákapcsolja magát az em-
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berhez, hogy sajátjává tegye annak emberségét, gyengeségét 
és bolondságát és egyesítse az emberrel a maga istenségét, e- 
rejét, igazságát és bölcsességét. Ezzel már a lutheri kereszt 
teológia közepében vagyunk, ami egységes és szükséges felté
telt teremt ahhoz, hogy a diakóniát a "megvalósult kiengeszte
lés" -ként értsük.

3. A dicsőség teológiája és a kereszt teológiája
Az emberi és az isteni szeretet közötti különbség sze

rint különbséget tehetünk két ellentétes teológia között is, 
úgy mint a "dicsőség teológiája" és a "kereszt teológiája" 
között. A dicsőség teológusa fölfelé tekint. Isten isteni, fel
séges, "nagy" tulajdonságaira. Isten a dicsőség teológusa szá
mára a legmagasabb létező, a legfőbb szeretetreméltó jó. Az 
emberi szeretet ugyanis természeténél fogva olyan, hogy a lé
tezőre, jóra, szépre, "mutatósra" irányul. A kereszt teológu
sa ezzel szemben a kereszt képére néz. Istenre az emberségben, 
gyengeségben, bolondságban. A dicsőség teológusa Istent csak a 
maga láthatatlan tulajdonságaiban fogja fel, más szóval isten
ségében, hatalmában, erejében, bölcsességében, igazságában. I- 
lyen módon Isten is úgy érti, mint az Istenben is önmagát kere
ső emberi szeretet becses tárgyát. Luther szerint a dicsőség 
teológusa végeredményben nem ért meg semmit.

Az igazi teológus viszont az, aki megérti Isten "lát
ható", "hátulról" tapasztalható sajátosságait a m a g a  
szenvedésein és a m a g a  keresztjén keresztül. Isten "há
tulról való", vagy "látható" tulajdonságai éppen az emberség, 
gyengeség és bolondság. Ahogyan a Mózes előtt elvonuló Is
ten eltakarta dicsőségét Mózes elől és Mózes csak hátulról 
láthatta Istent, hasonlóan az ember is csak "hátulról" láthat
ja Istent. Másképpen: Isten kizárólag úgy jelenti ki magát, 
hogy a kereszt ellentmondásába rejtőzik. Ez az ellentmondás 
vonatkozik Istenre, aki a kereszt formájában nyilatkoztatta 
ki magát és az emberre, akinek a saját valósága a kereszt.

Isten istensége az 6 emberségébe rejtőzött, ereje az 
erőtlenségbe, igazsága bűnbe, az élet a halálba, a menny a 
pokolba. Csak az ismerheti meg Istent, aki a bolondságán ke
resztül néz Istenre, aki magára vette az ember bolondságát, 
hogy az embert bölccsé tegye. Csak a bűnös és gonosz ismerheti 
meg Istent, aki kedves szeretetből bűnös, emberi természetbe 
öltözött, hogy az embert igazságba öltöztesse. Csak aki gyön
ge, az ismerheti meg Istent, aki magára vette az ember gyön- 
geségét, hogy erőt adjon az embernek.

Isten csak ott van, ahol az ő teremtő szeretete mun
kálkodik: nem a magasságban, hanem alant; nem abban, ami vala
mi, hanem abban, ami szegény és üres. Isten csak a semmiből te
remt valamit, és csak a rosszat teszi jóvá. Ha az ember nem a- 
kar ott lenni, ahol Isten van, isten akkor "bal kezének" mun
káját végzi: odajuttatja az embert azok csoportjába, akik a 
semmik, a bűnösök, gyengék, bolondok, halódók. Isten csak a- 
lant végzi "jobb kezének" munkáját: a semmit valamivé teszi, 
a bűnöst igazzá, a gyengét erőssé, a bolondot bölccsé. Csak 
az alaktalan fogadja el a formát. Luther mondja: "Isten nem 
ment meg másokat, csak bűnösöket; nem tanít másokat, csak bo
londokat és azokat, akik semmit sem értenek; nem tesz gazdag
gá másokat, csak szegényeket; nem elevenít meg másokat, csak 
holtakat. De nem azokat, akik ilyennek képzelik magukat, vagy 
éppen ilyennek tartják magukat, hanem azokat, akik valóban i- 
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lyenek és ilyennek is vallják magukat." /WA 56,427/ Ezért Isten 
hatalma mélyen az ellentétébe rejtőzött. Ezért az Ő műve nem 
látszik az Ő művének. Ezért csak a hit látja Isten munkáját, 
mivel a hit olyan tudás, amely semmit sem tud. Mégis, Isten a 
hitnek éppen ebben a homályában és "semmi voltában" hajtja vég
re igéje által teremtő tetteit.

Az eddigi előterjesztésben azt a két feltételt vizsgál
tuk, amelyek szükségesek annak a tézisnek a megértéséhez, hogy 
a diakónia magában az engesztelő igében és a hitben gyökeredzik.

4. A diakónia és a hit, mint a keresztyén ember Krisz
tus-formájúvá válása
Fentebb úgy határoztuk meg a kiengesztelést, hogy az 

annak a paradicsomi állapotnak az újrakezdése, amelyben Isten 
az ember "lakása” és az ember a másik ember “lakása". Mivel 
Krisztus isteni életként uralkodik és él az igén keresztül a 
keresztyén ember hitében, a keresztyén ember bizonyos, de reá
lis módon "Krisztussá" válik a felebarát számára. Ez azt jelen
ti - mivel Isten lényege az adás, hogy a keresztyének egymás 
terhét hordják és előfeltétel nélküli szeretetet tanúsítanak 
minden ember iránt. Mivel Isten Krisztusban az ember helyére 
állt és úgy viszonyul ennek gyengeségéhez, bűnéhez és halálá
hoz, mint hogyha azok a saját gyengesége, bűne, halála volnának, 
hasonlóképpen kell a keresztyén embernek is viszonyulnia a fele
barátja gyengeségéhez, bűnéhez, halálához, ínségéhez. A diakó
nia hozzátartozik a kiengesztelésnek ehhez az eseményéhez.

A diakónia és a kiengesztelés közötti kapcsolat jellem
zését még tovább lehet mélyíteni, ha óvatosan feltárjuk azokat 
a valóságos, óegyházi távlatokat, amelyek benne foglaltatnak 
Luther ige- és hitfogalmában.

A hit bizonyos, korlátozott értelemben az ember "iste
nülését" jelenti. Ezt a szempontot különösen érvényesítette a 
német teológiában G e o r g  K r e t s c h m a r .  R e g i n  
P r e n t e r skandináv Luther-kutató mondja: "Ez a tanítás 
/ti. tanítás az ember istenüléséről/, amit protestáns részről 
oly gyakran kezeltek gyanakvással, ugyanazt az intenciót feje
zi ki, amit az egyedül hit által való megigazulás evangélikus 
tanítása: csak magának Istennek a közbejöttével, vagyis a Szent
lélek által hihet az ember Istenben és szeretheti Istent és így 
igazulhat meg. Krisztusban maga Isten az ember igazsága Isten 
előtt. De ebben benne van az is, hogy a hitben megigazult em
ber befogadtatik Isten létébe". /Theologie und Gottesdienst. 
Aarhus/Göttingen 1977,389/

Az istenülés tanítása azt jelenti, hogy az ember Krisz
tushoz hasonlóvá válik. A forma szó Luthernál nem azt jelenti, 
amit manapság, vagyis egy dolog külső körvonalait. Amikor Luther 
azt mondja, hogy Krisztus a hit formája, ezen azt érti, hogy 
Krisztus a hit valósága, lényege és tartalma.

/ A megigazító hit Luther szerint - eltérően a későbbi
lutheranizmustól - nem csupán a bűnbocsánat elfogadása, hanem 
a hitben magát Krisztust kapjuk ajándékul. Krisztusban benne 
van mind Isten bűnbocsánata /favor/ mind pedig a jelenvaló 
Isten /donum/. Az ember Krisztusban tehát részesévé válik Is
ten természetének. Luther mondja: "Ez egyike azoknak a találó, 
szép és /ahogyan Szt. Péter mondja 2. levelének 1.fejezetében/ 

legnagyobb ígéreteknek, amelyek nekünk, nyomorult bűnö
söknek adattak: Isten természetéből is részesülünk és olyan ma
gas nemességet kapunk, hogy Krisztus által nemcsak Isten sze
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retteivé válunk, és nemcsak az ő jóindulatát kapjuk legmaga
sabb és legdrágább szentélyünkül, hanem őt magát, az Urat
kapjuk, hogy teljességgel bennünk lakjék__ezt érti, amikor
ebben a részben azt mondja: Lakást akarunk készíteni benne. 
Isten szeretetéból és kegyelméből annak kell következni, hogy 
az ember szíve a legmagasabb fenség trónja és széke legyen... 
Ahogyan Isten mondja: Bennük lakozom és velük vándorolok'4 
/WA 21 ,458/

Isten ajándékában és kegyelmében jelen van Isten te
remtő Igéje - Krisztus - minden isteni tulajdonságával, "ja
vaival", amelyek: igazság, bölcsesség, erő, szentség, élet, 
öröm, szeretet, stb. Ezek az isteni tulajdonságok maga Isten. 
Luther megmagyarázza, hogy a héber gondolkodásmód szerint "Is
ten igazsága" ugyanaz, mint az "igazság Isten" vagy "az igaz
ság az Isten", "Isten öröme" azt jelenti: "öröm Isten", "az 
öröm az Isten". A hitben a Krisztus-Ige egyesül az emberrel, 
hogy az ember egyesüljön az Igével és az Ige isteni tulajdon
ságaival. Az Ige nemcsak az inkarnációban, hanem a hitben is 
emberjellegűvé /similis verbo/ válik, hogy az ember Istenhez 
hasonlóvá legyen. Az Ige mégsem válik emberré, hanem felveszi 
az emberi természetet; az ember sem válik Igévé, hanem Igéhez 
hasonlóvá, Ige formájúvá. Az emberhez kapcsolódik és vele egye
sül Isten valósága. Isten lényege. Ezt fejezi ki többek között 
2Pt 5,21: "Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, 
hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne".

A hitben az isteni élet harcol a pusztítás erői el
len. Ahogyan a tűz átizzítja a vasat. Isten élete is megújít
ja az embert és élővé teszi. Isten igazsága legyőzi az áligaz
ságot, Isten öröme legyőzi a szomorúságot, stb. Vagy másképpen 
kifejezve: a mi áligazságunk, ami megmarad, igazsággá tétetik, 
a mi szomorúságunk örömteli szomorúsággá válik, stb. A hitben 
az ember részesül Isten neveiben, vagy tulajdonságaiban. Lu
ther azt mondja: "... és mi megtöltetünk Isten minden teljes
ségével. Ez a héber nyelv szerinti beszédmód azt jelenti, 
hogy megtöltetünk minden módon, amivel ő megtölt és megtelünk 
Istennel, ő túláradó módon árasztja ránk kegyelmének és Lelké
nek ajándékait, amelyekkel minket bátorít. Megvilágít minket 
világosságával, az Ő élete él bennünk, az Ő boldogsága tesz 
minket boldoggá és az Ő szeretete ébreszt bennünk szeretetet. 
Röviden mondva: Ő úgy megtölt bennünket, hogy mindaz, ami Ő 
és amit Ő tehet, teljességgel bennünk legyen és hatalmasan 
cselekedjék, hogy mi teljességgel istenüljünk, Ő úgy megtölt 
minket, hogy ne csak részben legyen Istenünk, ne csak morzsák 
Istenből, hanem az Ő teljessége". /WA 17 I, 438,14-33/

Itt értjük meg, hogy Luther kereszt teológiája mi
ért elengedhetetlen feltétele a kiengesztelés és a diakónia 
megértésének. Luther világosan •"istenülésről" beszél, de nem 
a dicsőség teológiájának összefüggés-keretei között, hanem a 
kereszt teológiájának a kapcsolatában. Az isteni természetben 
részesülés az igében és a hitben történik: tehát "alant", a 
hit sötétségében és "semmi"-jében. A hit olyan, mint Isten 
templomának szentek szentje, amely sötét és amelyben semmit 
sem lehet látni. Isten mégis ebben a sötétségben lakik, a hit
nek ebben az "ürességében". Az ész természetes törekvését, 
amely keresi a valót, létezőt, szépet, le kell törni. A test 
nem lát semmit, de éppen ebben a semmiben van jelen maga Is
ten, az Ő teljes természete, minden tulajdonságával az igé- 
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ben. Isten teljességének jelenléte a hitben tehát mélyen az 
ellentétében van elrejtve. Éppen abban az emberben, aki leg
távolabb érzi magát Istentől és legközelebb a sátánhoz, abban 
akar lakni Isten. Éppen azok az emberek, "akik nem éreznek ma
gúkban mást, csak bűnt és halált", azok a “csodálatos lakás, 
vár, terem, mint a paradicsom és a mennyek országa, ahol az 
Isten lakik a földön". /WA 21,457,22-23/

Egyúttal az is világos, hogy az isteni lényegből ré
szesülés egyáltalán nem azt jelenti, hogy a keresztyén ember 
az emberi szeretet szerint "tör az égbe". Ellenkezőleg: ahol 
az ember részesül az isteni természetben, ott éppen az isteni 
szeretetben is részesül. "Istennek lenni: nem elvenni, hanem 
adni”. Tehát a keresztyén szeretet nem fölfelé irányul a magas
ságba, hanem lefelé, a mélybe. Amikor Luther azt mondja a ke
resztyén emberről, hogy "minden beszéded, gondolatod, cseleke
deted summája: az egész életed isteni", ezen azt érti, hogy a 
keresztyén ember minden cselekedete és egész élete Isten sze- 
retetének a továbbadása a másik embernek. Az ember "Krisztus
sá", magát odaajándékozó Isten Igéjévé válik a felebarátja 
számára. Szétosztja javait, amelyeket Istentől kapott. Ilyen ér
telemben beszél Luther az "istenülésről": hiszen Krisztus bár
miféle munkája tartalmát tekintve a szeretet ajándéka. Ezt je
lenti, amikor Luther azt mondja, hogy a keresztyén ember "jó, 
kedves, türelmes ember, aki tanítva, tanácsolva, vigasztalva, 
segítve szolgál mindenkit Isten és az emberek hasznára, őál- 
taluk és őértük segíttetik meg az ország és az emberek. Sum
ma summarum, olyan emberré válik, hogy Isten szól, él és cse
lekszik azon keresztül, amit ő szólóéi és cselekszik. Az ő 
nyelve Isten nyelve, keze Isten keze és szava már nem emberi 
szó, hanem Isten szava". /WA 21, 459,4-10/

Erre nem áll az, amit az emberi szeretetről mondtunk: 
"...senki sem akar a mélybe nézni, ahol szegénység, szégyen, 
baj, ínség és szorongás van: erről mindenki elfordítja a te
kintetét". Az sem áll: "Így ezeknek ott kell maradniuk a mély
ben, alacsony, megvetett állapotukban. Itt nincs teremtő az 
emberek között, aki a semmiből valamit akarna tenni". Ellen
ben az áll: van emberek között teremtő, aki valamit akar ten
ni a semmiből. De ezt nem az ember teszi, hanem Isten kedves 
kegyelme őbenne.

Mivel a keresztyének egymás Krisztusai, az egyház 
lelki-testi közösséget alkot, amely lényege szerint úrvacsora
közösség is; ebben a közösségben Krisztus a keresztyének ke
nyere és a keresztyének kenyér lesznek egymásnak. Luther azt 
mondja kis teológiai summájában "A keresztyén ember szabadsá
gáról": "Ezért, ahogyan a mennyei Atya ingyen megsegített min
ket, nekünk is segítenünk kell felebarátunkat testünkkel és a 
Krisztus cselekedeteivel és mintegy Krisztussá kell lennünk 
egymás számára és Krisztus ugyanaz legyen mindenkiben, hogy 
mi igazán keresztyének legyünk". /WA 7,66/

A diakónia abban a reális eseményben gyökeredzik, 
hogy isten magát adta az ember helyére és az ember a másik 
ember helyére áll, hogy "szabad, keresztyén értelme" szerint 
megtegye azt, amire a másiknak szüksége van.

Luther egyre azt tanítja írásaiban: ebben a két ága
zatban, a hitben és a szeretetben túláradóan jelentkezik mind
az, ami a keresztyénséget jelenti. A hitben a keresztyén em- 
er felülről jövő javakat fogad el; a szeretetben ezeket to-
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vábbadja lefelé. Lényegében Luther más és más formában mindig 
a hitről és a szeretetről beszél. Az egész keresztyén élet hor
dozás és újra hordozás. Krisztus hordoz minket, mi állandóan az 
ő nyakára fonódunk; és ugyanakkor mi is hordozzuk a felebarát 
bűneit, gyengeségét és baját. Az egyház olyan, mint a kórház, 
ahol mindenki gyógyíthatatlan beteg és mégis egymást hordozzák. 
Luther ezt is mondhatja: mind az egész keresztyén hit megje
lenik az irgalmas samaritánus képében: Krisztus az irgalmas sa- 
maritánus nekünk, félholtra vert, útfélre vetett embereknek; és 
mi is irgalmas samaritánusok vagyunk a felebarátainknak. Az e- 
gész egyházi év textusai valójában mind arról szólnak, amiről 
az irgalmas samaritánus példatörténete beszél. Ha a keresztyén
nek mindig szeme előtt van az az egyszerű kép, hogy Jézus az 
ő irgalmas samaritánusa, és hogy ő is irgalmas samaritánus a 
felebarátja számára, mindene megvan, amire szüksége van.

Prof. Tuomo Mannermaa
A cikk a Teologinen Aikakauskirja 
c. finn teológiai folyóirat 1984.
1. számának 1-5. oldalán jelent 
meg.
Fordította: Baranyai Tamás
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megemlékezés

KAPI BÉLA püspök em lékezete
Harminc esztendővel ezelőtt, 1957. április 2-án 

hunyt el Győrben K a p i Béla, egyházunk, két világháború kö
zötti korszakának rangidős püspöke. Azok közé a ritkaméretű 
lelki vezetők közé tartozott, akiknek a szellemi nagyságát el
ismerni könnyű, lemérni azonban nehéz.

Mégis megkísérlem, hogy hiteles képet rajzoljak ró
la. Nem voltam kortársa, sem munkatársa, mégcsak beosztottja 
vagy lelki tanítványa sem Akkor kezdtem el egyházam szolgá
latát, amikor ő a püspöki tisztet letette. Írásommal azonban 
igazolni szeretném annak a mondatnak a prófétai igazságát, a- 
melyet Túróczy Zoltán püspök mondott Kapi Béla ravatala fölött 
a győri öregtemplom szószékén: "Olyan szolgálatot végzett el 
egyházunk történetében, amelyre mindig hálával fog emlékezni 
minden egyháztörténet-író. "

XXX
Kapi Gyula soproni tanítóképző intézeti igazgató és 

Hirschfeld Adrienné fia sok értékes és meleg családi vonást 
hozott magával a szülői házból. A soproni Lyceum tanulói kö
zött, különösen annak önképzőkörében, majd az ottani Teológiai 
Akadémián messze kimagaslott társai közül. Amikor a rostocki 
és hallei ösztöndíjas évei között Gyurátz Ferenc püspök a sop- 
roni oltár előtt lelkésszé avatta, még senki sem tudta, hogy 
ő lesz utódja a dunántúli püspöki székben.

Úgy tűnik, éppen a hallei Francke-intézmények falai 
között érintette meg Isten Lelkének az igézete. Mert onnan 
visszatérve celldömölki - kápláni - majd pápai - püspöki tit
kári - beosztása során ott égett, sőt lobogott benne egy bel
ső tűz, amelynek fénye és melege utóbb oly messzire elhatott.

Mint látni fogjuk, körmendi szolgálatának tizenkét, 
szombathelyi működésének tizenegy, és győri püspök-leikészi 
paróchusságának huszonegy éve alatt oly sok gyümölcsöző kez
deményezés fűződik nevéhez, mint kevés más korábbi egyházi 
vezetőéhez. Aktív lelkipásztori szolgálatának negyvenhét, ak
tív püspökségének harminckét esztendeje egy ritka szellemi 
gazdagságú élet nagy eredményeit, egyben fényeit és árnyait 
tükrözi.

XXX
Melyek azok a sajátos vonások, amelyek Kapi Béla 

széles ölelésű főpásztori szolgálatát jellemzik és az utókor 
számára maradandó értékűvé teszik? Summásan három témakörben 
próbálom meg összefoglalni az erre a kérdésre váró feleletet.

1. Kapi Béla történelmi, évtizedekben volt a magyar- 
orsjági evangélikusság éles látású vezetője.

Mozgalmas korának maga is megírta politikai törté
netét "a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története Gyu- 
rátz Ferenc és Kapi Béla püspöksége idején" című, 1950-ben 
lezárt 550 oldalas kéziratában. Erős kritikai érzékét bizo- 
nyítják azok a felismerései, amelyeket a két világháború kö

224



zötti évek társadalmi bírálataként vetett papírra. Korának 
olyan történeti mulasztásaira mutat rá, amelyek következmé
nyeit a következő nemzedékeknek kellett hordoznia.

Ilyen vétkes mulasztásnak látta, hogy megoldatlan ma
radt a magyar föld problémája. "Meglátták a hitbizomány és a 
nagybirtok aránytalanságát a közép- és kisbirtokokkal szemben 
de a földéhes földnélküliek hangosodó követelései elől elzár-* 
kóztak. Észrevették a köznemesség lecsuszamlását s a gazdacse
rében állandóan ismétlődő jelenséget, de ennek mélyebben fek
vő problémáját megoldás helyett csak tologatták és foltozgat
ták".

Megoldatlannak látta a társadalmi osztályok ellenté
tei kiegyenlítésének a kérdését is. "A nemzeti élet a hatalma
san megduzzadt középosztályon nyugodott. Nem vették figyelem
be a számban és osztályöntudatban megerősödött munkásosztályon 
kívül a paraszt-, iparos- és az ipari munkásosztály problémá
ját. Nem rendezték a milliókra menő ipari munkás és paraszt
osztály szociális és jogi helyzetét, a zsellérség és gazdasá
gi cselédség anyagi és szociális kérdéseit, pedig ezt ezeknek 
a csoportoknak erős politikai színeződése különösen fontossá 
tette".

Jól elemzi Kapi Béla írásos hagyatéka a nemzet gazda
sági és szellemi életében bekövetkezett törést is, amelyet a 
Horthy-korszak kormányai "átkos örökségül" adtak át a követ
kező nemzedéknek, és a külpolitikai problémát, amely szerinte 
a kiegyezés elleni harc és a nemzetiségekhez való viszony ki
élesedésével és a magyarság elszigetelődésével vált sorsdöntő 
kérdéssé.

A történelmi korszak gazdasági és politikai örökségé
nek megoldatlan problémákkal telített teherszámláját súlyos 
tényezőnek ismerte fel Kapi Béla az egyház akkori és következő 
életszakasza számára.

2. Jelentős kezdeményezések és bátor lépések fűződnek 
három évtizedes püspöki szolgálatához.

Az egykori, Kapi Béla irányítása alatt álló Dunántúli 
Egyházkerületnek sok úttörő vállalkozása a mai egyházi nemze
dék előtt is ismert. Ezért ezek közül csak vázlatosan emlí
tem a még Körmenden, 1910-ben alapított Harangszót, a gyors 
népszerűségre jutott vallásos estéket, a nagyszabású körzeti 
konferenciákat, majd az 1924-ben megindított Belmissziói Mun- 
kaprogrammot.

Ezek mindegyikével nemcsak felbecsülhetetlen értékű 
egyházépítő munkát végzett, hanem segített általuk összefogni 
és hitében erősíteni az evangélikus szórványok népét. Ami egy
kor a reformáció magyar prédikátorainak és nyomdáinak a szol
gálata volt a XVI. század elcsigázott lakossága számára, ugyan
azt az éltető erőt jelentette mindez a kezdeményezés a sokszor 
súlyos anyagi és lelki gondokkal küzdő Horthy-korszakbeli ma
gyar evangélikusságnak is.

E ma is közismert gyülekezetépítő munkamódszerek és 
munkaágak mellett külön is érdemes azonban felfigyelnünk Kapi 
Béla bátor társadalmi méretű lépéseire. Ezek közül most csak 
kettőt emelek ki: állásfoglalását a zsidó- és a német kérdés
ben. Kapi Béla mindkettőt "a német fasizmus átkos gyümölcsei
nek" látta, amint azokról a fentemlített és az ugyancsak kéz
iratban maradt Emlékiratainak a lapjain érdekfeszítő módon 
ír.
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A zsidókérdésben kezdettől fogva a filoszemita hu
manitás álláspontját képviselte. Különös erőt jelentett az 
üldözöttek tömege számára az az általa, mint evangélikus egy
házi elnök által is aláírt tiltakozás, amely a protestáns egy
házak püspökeinek, felügyelőinek és főgondnokainak ünnepé
lyes deklarációjaként látott napvilágot. A fajvédelmi törvény- 
javaslatról, amely utóbb mint az 1941. évi XV. tc. került be 
a törvénytárba, a protestáns egyházak felsőházi képviselői, 
köztük Kapi Béla püspök úgy nyilatkoztak, hogy annak több pa
ragrafusát "elvi és lelkiismereti okokból még általánosságban 
sem fogadhatják el."

Ugyanígy állt ki bátran Kapi püspök 1944 tavaszán az 
üldözött zsidóság mellett, amikor Ravasz László református püs
pökkel - annak betegágyánál - együtt fogalmazták meg a püspöki 
kar tiltakozását a kezdődő deportálások ellen. Amikor a kilenc 
egyházi vezető által 1944. június 21-én aláírt emlékiratot a 
kormány visszautasította. Ravasz és Kapi püspökök nyílt dekla
rációival akartak a gyülekezetek népéhez fordulni. Ebben a fo
galmazványban többek között az állt, hogy kárhoztatnak minden 
olyan elbánást, amely az emberi méltóságot, az igazságot és 
az irgalmasságot megsérti. “Az ártatlanul kiontott vér rette
netes ítéletet idéz népünk fejére" - írták. A kormány ezt a 
pásztorlevelet betiltotta. Kapi püspöknek azonban bátor ki
állásáért - az irathagyatékában fellelhető levelek tanúsága 
szerint - sok gúnyt és megbélyegzést kellett elszenvednie.

A faji megkülönböztetés elleni állásfoglalásairól 
különben több későbbi emlékirat is megemlékezett, mint pl. 
Passuth László "Barlangképek" című 1978-ban megjelent munká
ja.

Ugyanilyen elszántsággal állt ki Kapi Béla az egyre 
erősödő német fasizálódás ellen. Nagyrészt neki volt köszönhe
tő, hogy 1941 nyarán egyházunk visszautasította egyes német 
köröknek azt az igényét, hogy Luther Mártonnak egyházunk jo
gos tulajdonát képező, 1542-ből származó eredeti végrendelete 
a náci Németország kezére jusson. De ugyanígy küzdött szóban 
és írásban a háború utáni első években a dunántúli németek i- 
gazságtalan kitelepítése ellen is, amikor ugyanis nemcsak a 
magukat német nemzetiségieknek vallottakat, hanem azokat is de
portálták, akik német anyanyelvűek voltak.

E példák is mutatják, miért foglal el Kapi Béla a- 
lakja kiemelt helyet történelmünknek egy olyan szakaszába, a- 
melyben kevesen voltak, akik tisztán láttak és még kevesebben, 
akik készek voltak meggyőződésük következményeit is vállalni.

3. A szavak utolérhetetlen művésze nem egyházfejede- 
úelemként, hanem szegény bűnösként érhetett el a kegyelem tró-
nusához.

Kapi Béla már fiatalon sok tanújelét adta annak, 
hogy rendkívüli tálentumokkal megáldott ember. Gyorsan felfe
lé ívelő pályájának kezdetén, 1909-ben teológiai tanári vizs- 
gát is tett, s ha tudományos munkásságát szűkebb mederbe is 
szorította széles körű közéleti tevékenysége, annak szóban és 
írásban ránk maradt csillogó művészete messzire kisugárzott
Dunántúlról.

Közismert, hogy szárnyaló stílusú prédikációinak 
]ava nyomtatásban is megjelent a Bizonyságtevés /Szentgotthárd 
1926/ és Kegyelem és élet /Győr 1940/ c. kötetekben. Békesség 
című imakönyve sokaknak vált naponkénti áldás forrásává. Két



népszerű regénye pedig a hazai és egyetemes egyháztörténet 
két nagy alakjának állít emléket: Gerharőt Pálnak /Isten hár- 
fása, Győr, 1933/ és Bornemisza Péternek /Olthatatlan fáklya 
Győr, 1942/.

A Harangszó, az Evangélikus Egyházi Élet és a Lelki- 
pásztor szerkesztőjeként lapjaival az egyházi olvasóközönség 
széles rétegeit érte el. 1924-ben egyik elnöke lett a Magyar 
Protestáns Irodalmi Társaságnak, 1929-ben pedig a soproni Teo
lógiai Fakultás adományozott neki tiszteletbeli teológiai dok
tori címet.

Mint láttuk, sok munkája maradt kéziratban. Ezek kö
zül több forrás értékű mű még bizonyára sokáig lesz a kutatók 
keresett forrásanyaga, mások pedig irodalmi értékükkel, művé
szi stílusukkal képeznek maradandó értéket, mint regények, no
vellák vagy tárcák.

A szó és toll egyaránt avatott mesterének a tudása 
széles területekre terjedt. Tudomány, bölcsészet, rendszeres 
hittan, szentírástudomány, szociológia, történelem, zene és 
költészet egyaránt érdekelték. Nem volt olyan országosan ki
emelkedő esemény, nem volt olyan nevezetes egyházi vagy nemze
ti évforduló, nemzeti örömünnep vagy gyász, nem volt olyan kor
kérdés, amelyikhez Kapi Béla püspök hozzá ne szólt volna.

Gazdagon áradó, barokkos stílusa bőségesen ontotta a 
képeket. Ritmikus próza, rétori pátosz, pazar színek, festői 
szemléletesség jellemezték szavait és írásait. A kényszerű pi
henés csaknem egy évtizedes időszaka /1948-1957/ sem tett pon
tot, legfeljebb csak gondolatjelet e gazdag életmű végére. Szel
lemfájának fénylő lombozata mellett egyre mélyebbre tudta e- 
reszteni lelki életének a gyökereit.

Az ároni áldással búcsúzó, sajátkezű végrendeletében 
Isten oltalmába ajánlotta győri gyülekezetét, evangélikus egy
házát, dunántúli egyházkerületét, volt munkatársait, és mind
azokat, akik szerették. "Istenem, légy kegyelmes hozzám, nagy 
bűnöshöz és áldd meg az én áldásomat! Ámen." - e szavakkal 
zárulnak reszkető sorai.

A gazdagon csillogó, fényes tehetségű dunántúli fő
pásztor Krisztus szegény, bűnös szolgájaként távozott el nyá
jától. Ezért lehetünk bizonyosak abban, hogy nemcsak szerettei, 
nem is csak a Győr-ménfőcsanaki Kapi-emléktemplom, hanem maga 
a szegényeket gazdaggá tevő Jézus Krisztus is őrzi szolgálatá
nak emlékezetét.

Dr. Fabiny Tibor
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Ige hirdető műhelye

Húsvét utáni 3. vasárnap
1Pt 1,3-9

A szöveg értelmezéséhez
Perikópánk egyetlen, szinte művészi módon megfogal

mazott körmondat. Bevezető tagmondata 2Kor 1,3a-val és Ef 1,3a
val teljesen azonos. A levelek szerkesztésének megszokott mód
ja, hogy hálaadással és Istenhez szóló kéréssel kezdődik. Ez a 
felépítés nemcsak a keresztyén levélformának sajátja. 
anagennaó - újjászülni ige ebben a formában csak itt és 1Pt 
j,23-ban fordul elő az Újszövetségben. Nem található meg az 
apostoli atyák irataiban sem. A hellenista misztériumvallások 
fogalmi szókincsében azonban gyakorta használt kifejezés volt.

A szó tartalma mégsem idegen az újszövetségi iratok
tól. Pálnál és Jánosnál is megtaláljuk az újjászületés gondo
latát, csak a kifejezésforma más. Az újjászületés az ember ré
gi életének a halála és új életének megteremtése. Ez a válto
zás Isten műve, és a Szentlélek munkája nyomán jön létre. Az 
ősegyház úgy gondolkodott, hogy a Szentlélek újjáteremtő mun
kája a keresztelés pillanatában történik meg. Az újjászületés
kor az ember Isten országával kerül kapcsolatba és tagjává vá
lik. Az újjászületés által Isten tesz képessé a bűn elleni 
küzdelemre. Míg a misztériumvallásokban az ember teremt kap
csolatot az istenséggel, a keresztyén hit szerint Isten kapcsol
ja magához az embert. Isten megújító munkája újjászülő szerete- 
te és irgalmassága mellett a mikor és hogyan kérdése egészen 
eltörpül.
elpisz dzósza - élő, életképes reménység. Azért életképes, mert 
van fedezete arra, hogy valósággá lesz, ami pillanatnyilag re
ménység tárgya. Az újjászületett ember belső bizonyossága, meg
győződése, amely Jézus Krisztus halálból való feltámadására é- 
pít.
kléronomia - örökség, paralel kifejezés az elpida mellett. A- 
zoknak a javaknak az összességét jelenti, amelyre a reménység 
irányul.
en hó aqalliaszthe - az ujjongani, örülni ige idejének és mód
jának megítélésében különbségek vannak. Luther futurumként ér
telmezi. Általában praes. impf. ind.-nak tekintik. Abból a teo
lógiai megfontolásból, hogy az eljövendő világ dicsősége előre 
vetíti fényét erre a korszakra is. Ezért a jelenben sem csak 
nyomorúság a keresztyén ember része. A lütéthentes - elkesered
ni, elszomorodni ige pass. aor. part. alakja mozzanatos, nem 
tartós cselekvésre, ill. állapotra utal.
peiraszmoi - kísértés, próbatétel. A szenvedés mindig azzal a 
veszéllyel jár, hogy megrendíti a hitet, amely összeroppan a 
próbák között.
to dokimion tész piszteósz - próbákat kiállt hit. A hit igazi, 
bizonyított, hiteles volta, valódisága. Az arany próbája a tűz,
* hit próbája a szenvedés. A próbák során válik nyilvánvalóvá 
a hit teherbírása, minősége.

Meditáció
A mindennapi "életérzésünk" meghatározója az, amit 

tapasztalunk, átélünk. Az élet sok területével kapcsolatban be
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szélünk válságról, csődről. A jelek szembeötlőek: meghasonlott 
kiégett emberek, széttört kapcsolatok, elpusztított, kifosztott 
környezet, természet. Talán eljutottunk oda, hogy elgondolko
dunk, keressük egyéni és közösségi életünk csődjeinek okait.
A  krízisek nem “p i llanatnyi m e g s z o m o r o d á s t " , h a n e m  óriási ter
het jelentenek. N e m  átmeneti állapotot, h a n e m  sokak számára 
véget n e m  érő vergődést. A z t  tapaszt a l j u k ,  h o g y  a k ü z d e l m e k 
ből sorozatosan vesztes e k k é n t  k e r ü l ü n k  ki egyre értéktelenebb, 
h i t eiét v e s ztett életünkkel. Egyre több a lemondó, reménytelen 
ember.

Isten népének, az egyháznak is vannak válságos korsza
kai. Amikor szembesülünk bemocskolt önmagunkkal, zsákutcáink
kal, megfáradásunkkal, hitetlenségünkkel; mert Isten tükröt 
tart elénk Jézus Krisztusban. Ez a szembesítés nemcsak azért 
történik, hogy megkeseredjünk. Irgalmasságának jele, hiszen a 
Fiúban a megújulás lehetőségét kínálja nekünk. Az a közösség, 
amelyik csak az aggasztó tüneteket látja, a kétségbeesésbe, 
pesszimizmusba hajszolja önmagát. A reménytelenség a keresz- 
tyénség tagadása. Péter arról is beszél, hogy Krisztus tanít
ványainak minden pillanatban készen kell állniuk arra, hogy 
számot adjanak a bennük élő /!/ reménységről. Arról, hogy mi 
ill. ki élteti bennük a reményt. Ez a készenlét nem nyugtatóul 
és nem kibúvóul szolgál, hogy elodázzuk a szembenézést problé
máinkkal. Az egyház a csődjein, megkeseredésén és bűnbánatán 
túl arra az Istenre tekinthet, aki mindent úgy irányíthat, hogy 
az őt szeretőknek javára váljék /Rm 8,28/. Legyőzi és eszköz
nek használja az akadályokat is. A reménység forrása és táma
sza maga az Isten, és csakis ő. A szilárd alap az, amit Jézus 
Krisztus halálával és feltámasztásával tett értünk. Pascal nem 
félt leírni: "Szép az egyház helyzete, amikor immár csupán Is
ten oltalmazza." /Gondolatok 861./ Nagypéntek szenvedő Krisztu
sa a feltámadás ígéretét hordozta. Az egyház Istenre tekinthet, 
aki nem a mi számításaink és statisztikáink szerint cselek
szik. "A ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utai- 
tok nem az én utaim" /Ézs 55,8/. Isten görbe vonalakkal is egye
nesen ír, vargabetűkkel is célhoz vezet.

Isten igéje arra szólít minket, hogy törjünk ki a köny- 
nyű optimizmusból, a túlságosan emberi terveinkből és megoldá
sainkból. Remény-szomjúságunkat Isten igéjének tiszta forrásá
val csillapítsuk. A Szentlélek Isten ma is a húsvéti evangéli
um erejével akar feloldozni, megújítani, megőrizni és célhoz 
vezetni.

“A  remény embere vagyok, m e r t  hiszem:
Isten új arcot ölt minden reggel,
és most teremti a világot,
nem valahol az elfelejtett múlt ködében.
Ez késztet minden percben készen állni 
a nagy találkozásra.
Mert a váratlan a gondviselés szabálya.
Ez a kiszámíthatatlan Isten ment meg minket 
és szabadít meg minden determinizmustól 
kijátszva a szociológusok borúlátó jóslatait.
Ez a kiszám í t h a t a t l a n  Isten szereti gyermekeit, az 
embereket.
Ez r e m ényem forrása.
A remény embere vagyok: nem emberi érvek, 
nem természetes optimizmus
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táplálja bennem a reményt,
hanem egyszerűen hiszem, hogy a Szentlélek mű
ködik
az egyházban és a világban, 
akár tudunk róla, akár nem.
A remény embere vagyok, mert hiszem: 
a Szentlélek mindörökké Teremtő Szellem, 
aki minden reggel új szabadságot, örömöt és bi
zalmat hoz
azoknak, akik befogadják.
A remény embere vagyok, mert tudom: 
az egyház története hosszú, 
s tele van a Szentlélek csodáival.
Gondoljatok a prófétákra és a szentekre,
akik döntó órákban a kegyelem csodálatos eszközei
voltak...
Miért merülne ki éppen most Isten 
képzelőereje és szeretete?
Remélni kötelesség és nem fényűzés.
A remény nem álmodozás,
ellenkezőleg: eszköz, hogy álmainkat valóra váltsuk. 
Boldogok, akik álmodni mernek, 
s álmukért kemény pénzzel fizetnek, 
hogy testet öltsön az emberek életében."

/L. J. Suenens/
Gondolatok az igehirdetéshez
"... Hogy életed húsvét legyen..."
"Támadj fel új életre!"
A tavaszra várakozni csupa reménység, csupa öröm. A 

megújulás csodája a szemünk előtt történik, amikor áttöri a szin
te fagyos földet a hóvirág apró fejecskéje.

Isten szunnyadó, meglankadt, megöregedett népét is 
részesíti a csodában. A tavasz Szele most is fúj. Isten szerete
te nem fáradt el. Isten az újjászületés, megújulás által kap
csol önmagához. Ebben az átformálódásban talál visszhangra ben
nünk a szeretete. Isten újjáteremtő munkájának jele és garan
ciája Jézus Krisztusnak a halálból való feltámasztása. Ezzel 
új alapra, Jézus szenvedésére és győzelmére építi az övéi éle
tét. Ezzel nyit új távlatot az egész teremtettség előtt.
Jézus Krisztus bűn és halál feletti győzelme által Isten népe 
is az új élet részesévé, az új élet jelévé lett.

"Ne feledd, Ő él bennedl"
Az ember életében a feszültséget a láthatók és a 

láthatatlan, a valós és a remélt közti kontraszt teremti meg. 
Nagyon fontos a jelenünk helyes megítélése, erőink számbavéte
le, mert csak ebből következhet keresztyén helytállás.
a járható út nem a feszültség feloldásában kínálkozik. A "har
madnapon" reménységével élni Jézusnak sem volt egyszerű - a ha- 
lál torkában. Erőt meríteni a szenvedés látható, húsbamarkoló 
valóságához csak a hit útja adatott Jézus számára is. Az ígéret- 
re,a láthatatlanra építeni csak a bizalom képes. Az érthetet- 
len utak Isten kezében értelmesek, járhatók, célhoz vezetőek
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Jézus tanítványainak életére Krisztus szenvedések árán szü
letett győzelméből hull a fény. A próbák között Jézusra tekint
hetünk, aki végigjárta a szenvedés útját és nem bukott el, ha
nem győzött. Istenben bízhatunk, akinek van hatalma a “Búza
mag" halálából sokszoros termést előhozni. A járható utat, a 
megoldást Isten Jézus Krisztusban adja, összekapcsol minket 
halálával és feltámadásával. A feszültség megmarad: "őt sze
retitek, pedig nem láttátok, őbenne hisztek, bár most sem lát
játok..." De a Feltámadotthoz kötött életnek reménysége van, 
mert ígérete van.

"A Győző életet kínál győzelméből"
Péter a pillanatnyi megszomorodással szembeállítja 

Isten népének örömét. Az ujjongó öröm nem megalapozatlan, mert 
Jézus feltámadásából táplálkozik. Abból a kapcsolatból fakad, 
amely Isten népét összeköti az egyház Urával - tehát a hit 
gyümölcse. Azért tartósabb minden megszomorodásnál, mert Isten 
ajándéka, az eljövendő világ "előíze".

Csak ebben a kötődésben van annyi energia, hogy a re
ménység testet öltsön evilági dimenziókban is. Ezért nem í- 
runk le embereket, ezért nem ismerünk reménytelen helyzeteket, 
ezért kezdhetünk elölről mindent. Ebben a kötődésben van annyi 
energia, amely hiszi az élet teljességét, célhoz érését is.
Amit Isten elkezdett, be is teljesíti. Isten országának rej- 
tettsége egyszer megszűnik. Isten szeretete betakar mindent, 
ami töredékes, tökéletlen, bukdácsoló, vergődő - Jézus győzel
mével .

Tekusné Szabó Izabella

Húsvét utáni 4. vasárnap
Textus: Jel 14,1-5 
Új nép - új ének

a/ Exegetikai megjegyzések:
Alapigénk csak akkor adja meg magát, ha tekintetbe 

vesszük az apokaliptikus irodalom sajátos történelemszemléle
tét, és azt a szimbólumrendszert, amely rejtjelzi a mondani
valót. A műfaj nehéz időkben alakult ki, hogy rávilágítson 
Isten történelmi szándékára, s a többnyire régi nagy nevek mö
gé rejtőző szerzők koruk eseményeit érintő utalásaikat jelké
pekbe és látomásokba burkolták, hogy csak a beavatottak, akik
nek "van fülük a hallásra" /Mt 11,15; 13,43; Jel 2,7.11 ;13,9 
stb./, érthessék meg. A legtöbb félreértés a Jelenések könyve 
magyarázatánál abból adódik, hogy mi olyan "füllel" hallgat
juk üzenetét, amely már nincs otthon az apokaliptika világá
ban.

Több magyarázó is úgy véli, hogy János látomásában 
a megdicsőült egyházat látja. Ezt a véleményt látszik alátá
masztani a száznegyvennégyezres szám, amely a tizenkétezer ti
zenkétszerese, tehát kerek szám, és az új Izraelt alkotó tizen
két törzs /l.: 7,4-8/csorbítatlan egészét jelképezi. Ennek el
lenére Karner Károly és Jürgen Roloff álláspontját kell elfo
gadnunk, akik szerint a szöveg közvetlen környezete, de a 
szövegben leírt látomás szerkezete is amellett szól, hogy e- 
zen a ponton a földön küzdő egyház jelenik meg. A 13. feje- 
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zetben és a 14. fejezet 6. versétől a történelem hullámverését 
megidéző képekkel találkozunk. A látomásban pedig a mennyből 
hallatszik le a hatalmas dallam, amelyet a száznegyvennégye
zernek még meg kell tanulnia /2-3.V./. Ebben az esetben vi
szont nem kerülhetjük ki a kérdést: hogyan egyeztethető össze 
a látomás ideális egyházképe az egyház történeti valóságával?

Komoly értelmezési nehézséget okoz a 4. vers megjegyzé
se: "ők - tudniillik a száznegyvennégyezer - azok, akik asszo
nyokkal nem szennyezték be magukat. Szüzek ugyanis." Ha ezt a 
kijelentést szó szerint vesszük, akkor arra kell gondolnunk, 
hogy már ebben a korai időszakban az az egyház történelme so
rán egyre inkább általánossá váló felfogás jelentkezik, hogy a 
nemi élettől való tartózkodás valamiféle magasabbrendű, Is
tennek igazán tetsző erkölcsiséget képvisel, míg a "testiség" 
a bűn melegágya. Valóban, már a kezdet kezdetén jelentkezik 
olyan hang, amely a házasságtól való tartózkodást tanácsolja 
/1 Kor 7,8.40; Mt 19,10-12/, de ezt Isten országának közeire 
várt eljövetele indokolja, s semmiképpen sem tekinti kizáró
lagos keresztyén életformának.

Textuson belüli érvek is amellett szólnak, hogy az asz 
ketikus életideálnak hangot adó szó szerinti értelem tarthatat 
lan. Mivel egyoldalúan férfiak szűzi tartózkodására történik 
utalás, következésképpen a száznegyvennégyezret számláló új 
Izraelnek is csupán férfiakból kell állania. Ez pedig nyil
vánvaló képtelenség. Ezért sokkal valószínűbb, hogy a szóban 
forgó kijelentést is szimbolikusnak kell tekintenünk. A paráz- 
naság már az Ószövetségben az Isten hűtlen elhagyásával együtt 
járó bálványimádás megbélyegző képévé vált /4. Móz 25,1-15;
Hós 2,4-15 stb./. Ez a szimbolika a Jelenések könyvében is 
lépten-nyomon érvényesül /2,14.20-21; 9,20-21; a "Nagy Paráz
na" /Róma/: 17,1-18; 18,1-3/. Végeredményben tehát azokról 
van szó, akik nem vettek részt az intézményesített császár
kultuszban, s nem voltak hajlandók az uralkodót mindenható 
istenségként imádni. Ezt az értelmezést támasztják alá a 4.és 
5. versnek a zsidó áldozati terminológiából kölcsönzött kifeje 
zései is. /Egyébként Karner Károly és J. Roloff kommentárjai 
is emellett az értelmezés mellett foglalnak állást./

Meditáció:
A kórus
Szemünk nem lát mindent. Érzékszerveinkkel nem tudjuk 

megragadni a teljes valóságot. Isten emberének a maroknyi gyü
lekezet istentiszteletén /1,9-10/ a Lélek által megnyílnak a 
szemei. és látja a világ négy tájára szétszóródott keresztyéne
ket, mindazokat, akik a keresztségben Krisztus és az ő Atyja 
tulajdonává lettek /14.1/

Hatalmas sokaöalmat lát, amely mégsem nyüzsög, kava
rog, hanem tömött sorokban, fegyelmezetten és várakozással te- 
kint a közép felé. Ez a tömeg énekelni gyűlt egybe. Egy soha 
nem hallott művet kell előadnia úgy, hogy az egész főldkerek- 
ség felfigyeljen reá, és beteljen vele. Ez az énekkar egységes, 
rendezett. Mindenki tudja a helyét, senki nem késik, senki nem 
lányzik, senki nem foglalkozik mással: az előadandó műre koncentrál. —

A sokaság figyelnének a tengelyében a Bárány áll, a- 
mint a Sion hegyén lábát megveti. Azon a hegyen, amelyen egy- 

kor a templom állt, ahová messziről is felzarándokolt Isten
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népe, hogy Vele találkozzék és meggyógyuljon nála. Nagyszerű 
ígéretek fűződnek ehhez a hegyhez: Isten itt ad majd találko
zót a hitetlenség vakságában tévelygő, a bűn nyomorúsága alatt 
roskadozó embervilágnak /Ézs 2,1-5; 60,1-5; Jer 3,17 stb./.
Most a templom helyett a Bárány áll ott, a feltámadott és meg- 
dicsőült Jézus Krisztus, de aki ebben a létformában sem tagad
ja meg magában azt, aki meghalt a bűnös emberért a keresztfa 
oltárán, és bűnbocsátó, irgalmas szeretettel "uralkodik", vonz
za az Atyához a tőle elfordult, vele meghasonlott embervilágot.

Ebben a Bárány köré gyűlő impozáns kórusban aligha 
ismerhető fel a saját gyarló gyülekezetünk, szeplőkkel csúfí
tott egyházunk, a széthúzó keresztyénség. Talán a névleges 
tagokat is magába foglaló “látható egyházban" rejtőző, igaz 
keresztyénekből álló "láthatatlan egyházat" láttatja a láto
más, amelybe magamat feltétlenül besorolom, és amelyből köny- 
nyedén leírom a padban mellettem ülőt? Vagy az egész egy szép 
álom, amelyből itt a földön nem lesz valóság soha? Ne feled
jük: a látomást látó nem vak, hiszen jól ismeri annak a hét 
gyülekezetnek fogyatékosságait, amelyeknek könyve elején Ura 
nevében ír. De éppen nekik akarja megmutatni önmagukat, úgy 
ahogy a hit látja az egyházat. Az egyházat Isten felől nézve. 
Mert ez a nép Istennek kiválasztott, a Bárány érdemébe fel
öltöztetett és az egész emberiség számára nélkülözhetetlen 
szolgálattal megbízott népe, amelyet Isten oltalmaz és tanít 
meg arra az énekre, amelyet magától megtanulni képtelen /3.v./.

A nehéz időkben nem rostálásra van szükség. Ezt 
bízzuk csak Istenre és az ő igéjére. Hitben kell vállalnunk 
az egyházat, hogy meg ne inogjunk. Isten szándéka felől köze
lítsünk ehhez a szociológiailag oly emberinek tűnő közösség 
felé, amely felett már nem egyszer húzták meg a lélekharangot. 
Józanul számolnunk kell a valóságos egyház valóságos fogyat
kozásaival. De a reménytelen kétségbeesést ne a vak elbiza
kodottság ellensúlyozza, mert mindkét állapot életveszélyes. 
Bizakodva nézzünk Isten népére. A bizakodás pedig azért nem 
elbizakodottság, mert az egyházat Isten szántóföldjének. Is
ten templomának, Isten művének tekinti, amelyben részt kap
ni az ember számára a legnagyobb öröm és legnagyobb kiváltság.

A mű
Ez a nép a történelem szorításában - énekel. Csak 

így tudja magát hitéhez illően kifejezni, mert egész valója, 
szíve túlcsordul. Nem lehet véletlen, hogy Krisztus népe a- 
közé a néhány vallási közösség közé tartozik, amelynek élete 
át meg át van szőve énekkel és hangszeres zenével. És éppen ak
kor énekel, amikor minden oka megvolna arra, hogy elnémuljon. 
De hallgassunk oda! A hatalmas kórus nem bosszúzsoltárt, pa
naszdalt, siratóéneket, még csak nem is bűnbánati koráit pró
bál, hanem győzelmi himnuszt. Az előbbieket magától is tudná, 
csak az utóbbit kell a mennyre figyelve tanulgatnia.

A himnusz, amelynek be kell töltenie a földet, két
ségkívül a Bárány éneke /5,8kk/. Ez az az "új ének", amelyet 
Isten népe énekel majd a végső szabadítás idején /Zsolt 96,1; 
98,1; Ézs 42,9-10/. A menny lakói már látják a végső diadalt, 
ünnepük a Bárány győzelmét, és a földön küzdő egyház pedig 
belekapcsolódik énekükbe abban a reményben, hogy amiképpen a 
mennyben van, azonképpen lesz a földön is.
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Milyen hitet próbáló, merész látomás ez! Végül is az 
áldozatul esett, szelíd Bárányé lesz a győzelem, akinek "ere
je erőtlenség - türelem, áldozatvállalás és szeretet - által 
ér célhoz" /2 Kor 12,9/. Tapasztalataink mást sugallnak. Az 
erősek, az erőszakosak és a könyörtelenek kerekednek felül 
és ragadják magukhoz a föld javait. A nagy tülekedésben a 
szerények, a másokra tekintettel levők a tömeg peremére sod
ródnak, ha le nem gázolják őket. Isten népét is nem egyszer 
megkísértette az a gondolat, hogy ha kell fegyverrel, ha kell 
Kultúrharccal biztosítsa helyét a nap alatt, ahelyett, hogy 
tette volna dolgát csendben ott, ahol arra szükség volt. Csak 
a 3árányon tájékozódók mertek és mernek hinni abban, hogy 
"a szelídek öröklik a földet". Csak bennük oldódik fel a mél- 
tary/alanság keserűsége, s csak ők, akik a történelem felszí
ne mögé tudnak látni, énekelhetik felszabadultan a Bárány győ
zelmi énekét.

T i s z ta hangzás
Az egyház népinek még tanulnia kell az új éneket. Az

zá kell lennie, fel kell nőnie ahhoz, amit hitben felismert 
önmagáról. A nehéz sors önmagában még senkit sem igazít meg 
Isten előtt. Ha szenvedünk, ez még nem ok arra, hogy ártatlan
nak higgyük magunkat. A hamis hang nem a billentyűt leütő kéz
től, hanem az elhangolódott hangszertől származik. Előfordul, 
hogy Isten népe a történelem viharos eseményeire nem a Bárány 
énekével reagál. Ebben az esetben viszont fel kell hagynia a 
panasszal, önmagába kell néznie és meg kell térnie. Hajlamo
sak vagyunk arra, hogy a Jelenések könyvében csak a mártír
egyházat vegyük észre. Pedig mielőtt a nagy párviadal megkez
dődne a Sárkány és a napba öltözött Asszony között, a megdi- 
csőült Úr a gyertyatartók közé lép, és elmozdítja azokat, a- 
melyek nem világítanak tiszta fénnyel.

Isten népének mindenekelőtt a hazugságtól kell őriz
kednie . Élete nem cáfolhat rá vallástételére. Énekét kedvet
lenné, erőtlenné és disszonánssá sohasem a külső körülmények, 
hanem a belső meghasonlottság teszi. Nem hiszem, hogy a töké
letes életvitel "feddhetetlenségét" kéri számon rajtunk az Is
ten. De azt igenis, hogy ne nyugodjunk bele életünk kettőssé
gébe, hazugságába. Nem lehet egyszerre Istenhez is tartozni 
és bálványok oltáránál áldozni. Azok a célok - anyagi jólét, 
hatalom, érvényesülés, vágyaink kiélése -, amelyek elérésére 
konok dühvei pazaroljuk el életünket, nem ismernek kompromisz- 
szumokat. Olyan erők befolyása alá kerülünk, amelyek megakadá
lyozzák, hogy szabaddá legyünk Krisztus számára, a nevében 
végzett szolgálatra. Pedig ő drága áron vásárolta meg szabadsá
gunkat, és mentett meg a zsákutcába vezető, hiábavaló élet 
nyomorúságából. Az igazi élet "primőrjeinek" kellene lennünk 
és nem ellenreklámnak. Olyannak, aki kész belátni és megbánni 
hazug kettősségét, és kész megújulni őszinte és egyértelmű 
hitre és szeretetre.

Mit válaszol Isten népe a történelem kihívásaira? Ezt 
kérdezi ma tőlünk alapigénk. Kétségbeesik, vagy ellenséges in
dulat fogja el? A Bárány népéhez méltó válasz csak a Bárány 
éneke lehet, az áldozatos szeretet egy szívvel és teljes é- 
lettel vállalt győzelmi himnusza. Bárcsak egyszer el tudná 
nyomni a vajúdó világ jaját /Rm 8,22/!

Dr. Cserháti Sándor
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Húsvét utáni 5. vasárnap
Rm 8,24-27

Egzegézis-forgácsbk.
"Megváltattunk" - "ez valóság, megfellebbezhetetlen 

és megdönthetetlen tény, olyasmi, amin már nem lehet változtat
ni" /Karner K./ Reménység által van meg, ami nem "elvben" meg
lévő megváltást jelent, amit minden egyes esetben át kell ten
ni a gyakorlatba, vagyis megvalósítani. Az üdvösség Isten le
zárt cselekvése /Aor./, de a reménységre utalás is jelzi, hogy 
az nem lehet életünk múlt darabja, elfekvő készlet, amin miha
marabb túl kell adni, hanem a reménység embere számára nélkü
lözhetetlen kincs, amit még nem látunk, mert ha látnánk azt, 
amit remélünk, akkor látásban és nem reménységben élnénk. A 
reménység így szorosan kapcsolódik a hittel, ezért lehet a hit
ről mondani: "A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és 
a nem látható dolgok létéről való meggyőződés." /Zsid 11,1/ 
Reménységben élni két dolgot jelent: egyrészt bízni abban, 
hogy Isten a megtörtént megváltást rajtunk kiteljesíti; más
részt türelmes várakozást Isten tökéletes szabadításának el
jövetelére. A reménységhez, mivel nem tartozik hozzá a látás, 
feltétlenül csatlakoznia kell a kitartó várakozásnak. De a vá
rakozás ideje a sóhajok ideje is, mely a megváltottak életében 
imádságba torkollik. Az Istenhez közeledés azonban gyengesé
günk, erőtlenségünk /aszteneia/ miatt a Lélek segítsége nél
kül zsákutcába visz. "Oly gyengék vagyunk, mint az újszülöt
tek, azért nem tudjuk, hogyan kell helyesen közelednünk Isten
hez" /Karner/. Ezt a belső tehetetlenséget Nygren "imagyenge
ségnek" nevezi. A Léleknek kell jönnie, hogy imádságunk Isten
nek tetsző tartalmat kapjon. Így benne van az eszchatológikus 
megszabadulásért való sóhaj, melyben a keresztyének képvisel
nek minden gyötrődő teremtényt. A gyülekezet szolidaritásban 
él a várakozók, kínlódva sőhajtozők, egyszóval a reménykedők 
seregével. Valljuk, hogy a Lélek esedezik értünk, a görög ki
fejezés szerint közbelép javunkra, ami csak Pálnál fordul elő 
így. A Lélek szótalan sóhajai és esedezései mellett, - mivel 
Isten tetszése szerint valók -, eltörpülnek szép szavaink és 
mondataink /V.ő. Petőfi versével, szépet akart mondani rég 
nem látott anyjának, de megérkezéskor "csüngtem ajkán szótla
nul..."/ A szótlan imádság is imádság, ha a Lélektől indukált. 
Mivel ez kiszakíthatatlan része a theologia viatorumnak, ezért 
a Lélek munkálta Imádság a teremtettség, az embervilág remény
ségének döntő része.

Az igehirdetés lépései.
Egy gyermek a szivárvány-élmény hatása alatt ezt 

kérte édesanyjától: Ugye megajándékozol egy szivárvánnyal?
Az előbb olyan szép volt, mint egy nagy híd. Mennybe szalad
nék rajta. Istent megláthatnám, majd ismét visszatérnék. Mond
hatjuk: megvalósíthatatlan gyermeki kérés. De az imádságról 
szóló mai vasárnapon, nem az a vágyunk, hogy az imádság híd- 
ján eljussunk Isten színe elé? Hogy ne csak szavak kopogjanak, 
mint hídon a léptek, hanem magunk is közösségbe kerüljünk az
zal az Úrral, akihez bátran fordulhatunk, akit bizalommal kér
hetünk, mint gyermek a szülőt!? Nem az a vágyunk, hogy az A- 
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tyától, mint meghallgatott gyermekek térjünk vissza az imádság 
"szivárvány-hídján" családba, munkahelyre, egyházba és emberi 
közösségekbe? Ne feledjük: az élő Jézus élő gyülekezete imád
kozó gyülekezet! Imádsága nem lehet eltűnő szivárvány, de min
denkor az Isten felé közlekedés, kapcsolatfelvétel és kapcso
lattartás szilárd hídja.

Kérjünk imádságunkban!
Lehet mindent kérni és mindenért imádkozni. Isten nem 

akar korlátot állítani az imádság hídján kéréseink elé. Nem a- 
karja megszabni, hogy mit vigyünk eléje és mit nem. Ez Isten 
gyermekeinek szabadságához tartozik. De van kéréseinknek fon
tossági sorrendje és igénk szerint ez: az üdvösség, az örök 
élet! Első helyen kell álljon életünkben, úgy, ahogyan Jézus 
a Miatyánkban tanította: bocsásd meg vétkeinket, ami azt jelen
ti: ahol bűnbocsánat van, ott élet és üdvösség van.

1. Reménységgel kérjünk!
Tehetjük ezt, mert üdvösségünk van. Megalapozott te

hát imádságunk. Gyermekek fordulhatnak Atyjukhoz bocsánatért. 
Nem azért, hogy valamit vigyenek, teljesítményeket mutassanak 
fel. Földi szülők igazán akkor örülnek, ha a gyermekek segít
ségért és tanácsért kopogtatnak. A szülő nem a postán küldött 
ajándéknak örül elsősorban, hanem a bizalomnak, mellyel szemé
lyesen fordul hozzá reménységgel a gyermek, mert az eddigi ta
pasztalatok biztatóak. - Krisztus halála által Atyánk megvál
tott gyermekei vagyunk. Erre a tapasztalati tényre építhetünk, 
és erre alapozva fordulhatunk reménységgel kérésünkkel őhozzá. 
Jézus nevében! Reménységgel kérünk, mert még nincs itt a tel
jesség, üdvösségünk kiteljesedése. De ez a reménység nem labi
lis lelkiállapot, nem a kétségeskedő embernek "szalmaszálba", 
mint utolsó lehetőségbe kapaszkodó magatartása, hanem a Krisz
tusba kapaszkodó ember egyetlen helyes irányvétele, mely az i- 
mádsággal, mint a "lélek lélegzetvételével" jut előre, hogy 
elérje a végső célt és eljusson a kiteljesedett üdvösségre.
Ezért igaz az, hogy a keresztyén reménység nem váróterem, amely
ben még nem történik semmi. Ahol még zárt ajtó fogad és nem 
tudjuk, hogy mi lesz velünk, meggyógyulunk-e, vagy csak ide
ig óráig hosszabbodik meg életünk, mert netán elkéstünk... Mi 
úgy reménykedünk az ajtó kinyílásában, hogy már a döntő lépés 
megtörtént, üdvösségünkre Atyánk mindent előkészített és meg
tett Jézus Krisztus által. Ezért reménységgel bízhatjuk rá 
magunkat, mert a "műtét" eredményessége a legjobb kezekben 
van. Így a reménység "váróterme” az imádkozás helyévé is lesz! 
Igaz, hogy még az ajtón át nem látunk semmit. Lehet, hogy a 
"műtét" alatt sem fogunk látni, mert súlyos /a bűntől való 
szabadírás, mint legveszélyesebb góctól!/, de bizalommal he
lyezzük magunkat az Orvos kezébe, mert a kereszten győzelmesen 
megedzett kéz!

Reménység a mi hitéletünk, mert nem látásban élünk.
Ezért:

2. Állhatatosan várakozva imádkozzunk!
Legtöbbször imádságos életünkre is jellemző az, ami

a mindennapok küzdő emberének mentalitását meghatározza: nem 
várok! A fiatal azért nem, mert "most kell megragadnom a lehe
tőségeket, amíg erőm van". Az idősnek pedig, mivel meglazul
tak a várakozás "csapjai", sietnie kell, hogy el ne folyjon 
az életerő a naplemente előtt. Közben nem vesszük észre, hogy
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önmagunkat túlhajszolva földi céljainkat sem érjük el. Nem 
azért, mert Isten nem akarja megadni azokat, hanem mi nem 
tartjuk be az Isten adta legelemibb szabályokat /szívbe írt 
törvény minden ember számára adott!/ De mint megváltottak meg
feledkezünk a sorrendről: először a reménység, majd a látás.
A mindenáron való látni akarás elvágja a reménység kötelékeit 
melyekkel életünk hajója, de a gyülekezeté és egyházé is a 
parton biztonságban van, és belejutunk az örvénybe, melyre 
nem számítottunk, melyre nem készültünk fel, mert Urunk a hit 
"dioptriáját" adja most még és nem a látásét! Várjuk az üdvös
ség kiteljesedését állhatatosan, vagyis tudjunk ezért kitar
tóan imádkozni, könyörögni. Tehetjük ezt abban a reményben, 
hogy üdvösségünk kezdetét vette azáltal, amit Krisztus értünk 
tett. Így tudjuk, hogy aki elkezdte bennünk a jó dolgot, el 
is végzi, be is fejezi Jézus Krisztus napjáig. Ebben állhata
tosnak kell lennünk, ebben a bizonyosságban nem szabad meginog
nunk. Nem lehetünk szélingatta nádszálhoz hasonlók imádságos 
életünkben sem! De ebben saját erőnk, mit sem ér!

3. A Lélek erejével tudunk igazán jól, helyesen, re
ménységgel és állhatatosan imádkozni. Mert nyilvánvaló erőt
lenségünk , melyben szenvedések nyomait viseljük magunkon és 
ezzel világossá válik egyrészt az, hogy szolidaritást kell 
vállalnunk, mint a teremtett világhoz tartozóknak, az egész, 
sóhajtozva vajúdó teremtettséggel. Másrészt osztoznunk kell 
a romlandóság szolgaságában minden élőlénnyel, mely egyre 
hangosabban nyög és kiált közös bűnünk miatt /mérgezett le
vegő, szennyezett víz, pusztuló növényzet stb./. Közösségvál
lalásunk így kötelező bűnünk miatt és hordoznunk kell a követ
kezményeket. Ezért sóhajtozunk a teljes megváltás után a te
remtett világgal való bűnösségi-szolidaritás miatt is.

Akik ebben a közös szenvedésben a halálnak jegyesei
ként sóhajtoznak, a Lélek áldott eszközeivé úgy válhatnak, 
hogy a Lélek melléjük áll erőtlenségükben. Keserű tapasztalat, 
amikor gyengül az erőnk és a megterhelés fokozódik. Nemcsak 
nyugdíjasok panasza: nincsen arányban a feléjük irányuló i- 
génybevétel a fogyó erőtartalékokkal. Pál is érezte ezt, ami
kor betegség gyötörte, de kérésére mégsem gyógyulást, "tövis
elvételt" kapott, hanem ígéretet: erőm erőtlenség által ér 
célhoz /2Kor 12,9/. - Amikor a Lélek mellénk áll erőtlensé
günkben, akkor ez azt jelenti, hogy sóhajainkat, segélykiál
tásunkat Istennek tetsző imádsággá formálja. Nemcsak imádsá
gunk hogyanjával van a baj, hanem főként a tartalmával, mert 
töredékes az ismeretünk /1Kor 13,9/ azokról is, akikért imád
kozni akarunk. Közelebb kellene kerülni az emberekhez, hogy 
helyesen tudjunk értük imádkozni. A nemrég meghalt Hans Ro- 
senthal azért tudta szórakoztatni a közönséget, mert vallomá
sa szerint szerette az embereket. Mivel a Lélek egyik Ízes 
gyümölcse a szeretet, ezért ezt kérjük kitartóan, hogy konkrét 
lehessen az igazi, valódi imádságunk. Ha nem a szeretet szem
üvegén keresztül nézünk emberekre, csak általánosságban mozog
hat kérésünk, végül sablonossá és csupán szájmozgató, üresjá
ratú imamalommá lesz. Két évszázaddal ezelőtt a várkastélyok 
parkjaiban a fejedelmek ún. "Dísz-remetéket" alkalmaztak, fel
adatuk volt: úgy tenni, mintha imádkoznának, mintha bibliát 
olvasnának. Fontos volt a látszat: mozogjon a száj, legyen 
kézben a biblia. Nem hasonlítunk gyakran ezekhez a parkbeli 
díszremetékhez? Mozog az ajak és kézben a biblia, - ezért fi-
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zették is őket, több nem kellett... Ha szolgálatunkat nem kí
séri állandóan a Lélek indukálta imádság, csak "anyagmozgatók 
vagyunk és nem üdvösségért imádkozó "szívmozgatók"!

Szimon János

Mennybemenetel ünnepe
Rm 8,31-34

Gondolatok az ünnepről.
Mennybemenetel ünnepe a karácsonyi ünnep ellenpólu

sa. Jelentősége is csak ahhoz mérhető, mégis nagy különbség 
van még egyházi megünneplése terén is a kettő között. Karácsony
kor az Ige testté lett, mennybemenetelkor a test újra Igévé 
lett, az emberi dimenziót és sorsot magára vállaló Jézus ismét 
Isten dimenziójába tért vissza, miután szolgálatát teljesen be
töltötte. Az azonban, amit születése és mennybemenetele között 
elvégzett, döntő módon befolyásolja az ember életét és kitöröl
hetetlenül megmarad a hatása. Más lett a világ, más a jelen és 
a jövő az egész teremtettség számára. De ahogyan a születés 
csodáját is csak hittel lehet megragadni, úgy az elmenetel 
csodáját is csak hittel lehet felfogni és helyesen értékelni. 
Jézus nem a halál állapotából került Isten jobbjára, hanem 
feltámadása után még itt élt, az emberek között és a mi tér
és idő által meghatározott világunkból került át közvetlenül 
Isten világába. Ezzel egyúttal az "utat" is megmutatta, amelyen 
a halál valósága ellenére mi is eljutunk majd Isten világába, 
örök, Istennél való életre vagy örök, Isten nélküli életre, a 
kárhozatra.

Az a Jézus, aki "az Isten jobbján van", nem az in- 
karnáció előtti Isten Fia, hanem az, aki "szolgai formát vett 
fel, emberekhez lett hasonlóvá és magatartásában is embernek 
bizonyult" /Fil 2,7/, vagyis emberi természetünk, emberi le
hetőségeink és bűneink ismerője és a hiábavalóságok rabságá
ból való Szabadítónk lett. A sokak által már ismert "Lukács 
evangéliuma" című film a mennybemenetel jelenetét úgy ábrázol
ja, hogy a felemelkedő Jézus szemével láttatja az itt maradó 
tanítványi sereget és noha Jézus maga távolodik, hangja, utol
só mondatai tisztán és erősen hallhatóak, jelezve, hogy sza
vai és életműve itt marad, érvényes marad olyannyira, hogy övé 
már "minden hatalom, mennyen és földön!" Ennek komolyan vétele 
pedig a századok és ezredek során sok-sok nagy emberi kérdés
re ad feleletet!

Mennybemenetel ünnepén még azt is érzékeltetnünk 
kell, hogy az a Jézus, aki felemeltetett, újra el is fog jön
ni. Nem Isten ítélő angyalai, hanem a köztünk járt Megváltó! 
Megrázta az egész világot az amerikai űrhajósok tragédiája, a- 
kiket nagy ünneplések közepette búcsúztattak és boldog arccal 
néztek utánuk, de néhány másodperc múlva már nyilvánvalóvá 
vált, hogy élő emberekként soha nem térhetnek vissza. Jézus 
visszatér az időnek Istentől rendelt pillanatában. Addig pe
dig Isten dimenziójában végzi tovább egyedülálló szolgálatát 
az emberért.

Gondolatok textusunkról.
Pál apostol pozitív kicsengésű szavai mögött nagy 

lelki tusák, belsg viták érezhetőek. Amit cáfol, annak valóság- 
alapja kell, hogy legyen. Szavaiból kitűnik, hogy Jézus meg
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váltói szolgálatát lehet félreérteni is, semmibe venni is.
Úgy élni, mintha Jézus nem járt volna e földön, vagy elmene
telével elvégzett műve is lassan "ködbe és felhőbe" veszne...

1. Vele vagy nélküle? - A Krisztus-követő ember is át- 
éli, hogy támadásoknak van kitéve, sok minden ellene van. Ha 
őszinték vagyunk, akkor először is magunkba nézünk. Az ember 
legnagyobb ellenfele saját maga! Kísértések közötti gyengesége, 
állhatatlansága, rossz természete, feledékenysége. Az ezekkel 
való szembeszegülés a legnehezebb. De vannak kívülről támadó 
ellenfelek is. Más emberek, hatást gyakorló közgondolkodás, ne
héz helyzetek és csapdák, testünket és lelkünket megpróbáló 
szenvedések. Érdemes lenne egyszer végigkísérni Jézus életét 
abból a szempontból, hogy az őt ért támadások, kísértések és 
vádaskodások során milyen nyugodt marad! Nem lehet kihozni a 
sodrából", nem veszi át az őt támadók indulatát, vállalja őket 
és úgy válaszol, hogy az ellenfeleknek kell megszégyenülten 
visszavonulniuk. Mindezt csak azért volt képes megtenni, mert 
minden pillanatban tudta és hitte, hogy az Atya vele van. Nem 
történhet vele semmi, amiről az Atya ne tudna! Így szembe tu
dott szállni a kísértésekkel, a hamis vádakkal, még az Isten
re hivatkozó hamis állításokkal is.

János apostol írja: "Bár a szívünk elítél, az Isten 
mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud!" /1 Jn 3,20/ A- 
kár saját lelkiismeretünk, akár külső vádak és támadások ter
heljenek is, ha hiszünk abban, hogy Isten mentő szándékkal 
kíséri életünket, betegségben is, kudarcok között is, veszé
lyek idején is, még a halál küszöbére érve is, - akkor nem 
omlunk össze, sőt, még a legkritikusabb helyzetekben is fel
fedezzük ajándékait, amelyeket gyakran meglepetésszerűen és 
isteni leleményességgel kínál nekünk. Olyan jelek lehetnek 
ezek, amelyeket csak mi magunk fedezünk fel a szívünk mélyén.
Az előbb már idézett film keresztrefeszítési jelenetében is 
van néhány kép, melyben a már fölemelt kereszt magasából lát
tatja a rendező a lent nyüzsgő, síró vagy gúnyolódó sokaságot.
A néző szinte érzékelheti, hogy Jézus mennyire mást lát, mint 
a jelenlévők. A "ma velem leszel a paradicsomban" ennek a "más
képpen látásnak" csendes megvallása. Pedig Jézus még e földön 
van és nagyon is valóságosan szenved felfeszített állapotában.

Vannak támadások és vádak. Nehéz elviselni őket, ne
héz jól válaszolni rájuk. Még azt is nehéz vallani, hogy nyo
morult életünket Isten Jézusért igaznak tarthatja! De ez már 
végképp nem a mi érdemünk vagy teljesítményünk: Ő döntött 
mellettünk, ő pedig azt tesz az övével, amit akar /Mt 20,14- 
15/. Ez - és csak ez - tehet bennünket nyugodttá, bízóvá, a 
szeretet harcaira képessé.

2. Közösségben vagy magányosan? - Textusunk nem ti
pikusan "közösségi textus", két kifejezésben mégis ott ér
zem az apostol felelősségérzetét másokért, mindenkiért, akivel 
összehoz az élet: "mindnyájunkért odaadta" és "Isten válasz- 
tottait”. Aki e kifejezéseket komolyan veszi, az soha nem elé
gedhet meg saját lelki békességével, üdvösség-tudatával. Nem 
véletlen az, hogy Jézus éppen a mennybemenetelekor adja tanít
ványainak a missziói parancsot, ez cseng a fülükben akkor is, 
amikor visszetérnek az elmenetel helyéről. A megigazított ta
nítvány felelős a többiekért, akik még nem ismerik Isten szá
mukra is nyilvánvalóvá tett ajándékát, a Jézus Krisztusban 
nyújtott váltságot, üdvösségük útját. De ezen alapismeret mel
lett a tanítványnak Isten többi, ezerféle ajándékát is hirdet- 
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nie kell. amelyek arra valók, hogy szebb, tisztább, emberibb 
legyen az életünk, nagyobb sikerrel vegyük fel a harcot az ör
dög mesterkedéseivel, vádaskodásaival, kelepcéivel.

A közösség másrészt azt jelenti a tanítvány számára, 
hogy nincs egyedül, nem magányos farkas, hanem egyházban, gyü
lekezetben élhet, mások hite és szeretete által gazdagodhat és 
gyarapodhat. Isten ajándékainak széles skáláját ismerheti meg.
Az sem véletlen, hogy nagypéntek után szétszóródtak, mennybeme
netel után pedig közösséggé formálódtak a tanítványok. Aki pe
dig a közösséget rombolja és gyengíti, az Isten kiválasztó ke
gyelmét veszi semmibe és megoltja Isten összetartó és építő
Szentlelkét.

3. Jézus imádságának tárgyaként. - Ez az egyik legkülö
nösebb gondolat az Újszövetségben. Amíg Jézus együtt volt tanít
ványaival, addig természetesnek tűnt, hogy imádkozik értük. De 
mennybemenetele után, amikor az Atya közvetlen közelében, a Ve
le való teljes egységben van, akkor ez az imádság azt jelenti, 
hogy szinte nincs közbevetés a menny és a föld között, velük 
érez, velük lélegzik, velük él. Ez már majdnem valószínűtlen 
szeretet és megszégyenítő kegyelem. Bűneinkkel vívódó emberek 
vagyunk, szeretetlenségekbe bonyolódunk, az igazságot felcse
réljük a hamissággal - és Jézus eközben is velünk van, értünk 
esedezik.

Mi is szoktunk egymásért imádkozni, többnyire azokért, 
akiket szeretünk, féltünk, akikért aggódunk. De ilyenkor is 
gyakran megkísért minket a farizeus imádságának lelkülete: 
"Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi 
ember" /Lk 18.11/, jó, hogy nem én vagyok bajban, nehéz hely
zetben. Jézus pedig, aki egyszer már magára vette bűneink ter
hét, még ezután is újra meg újra felveszi azt és nem hagy ma
gunkra a "magasság és mélység, halál és élet, jelenvalók és 
eljövendők" /38-39.V./ útvesztőiben. Nagy méltóság és kiváltság 
ez i

Ha pedig hiszünk az imádság erejében, akkor különösen is 
tudnunk kell, hogy a mennybemenetel nem Jézus eltávozása, ha
nem a velünk való közösség vállalásának teljessége, tovább már 
nem fokozható valósága. Ezért nem szabad engednünk, hogy Jézus 
távolodjék tőlünk, mindennapi életünktől, hanem éppen legna
gyobb tusakodásaink, hit-harcaink, testi-lelki küzdelmeink kö
zepette juthatunk el az apostol felismeréséig: Vele élhetünk, 
és Vele élni jó!

Szirmai Zoltán

Húsvét utáni 6. vasárnap
Csel 6,1-7

Az első gyülekezet gyarapodott létszámában. A magunk 
többezres gyülekezeteiben ismerjük az áttekinthetetlenségből 
fakadó problémákat. Lehetetlen számontartani az egyháztagokat,
a betegeket, a bármiféle segítségre szorulókat. Csak a karto
ték ismeri őket, vagy nyilván sincsenek tartva.

Ha más formában is, mint a mi nagy gyülekezeteinkben, 
az első jeruzsálemi gyülekezet is eljutott oda, hogy a korábbi 
dszerek és megoldások elégtelenekké lettek. Az áttekinthetet- 

len helyzet az élet minden területén táptalaja a visszásságnak, 
sőt a visszaélésnek. Ezért hozható összefüggésbe a gyülekezet
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növekedése a görög nyelvűek közül való özvegyasszonyok mellő
zésével. I

Az "özvegyasszonyokról” 1 Tim 5,3-16 részletesebb fel
világosítást nyújt. Pál ebben a levélben a gyülekezeti tagok 
szívére helyezi a megöregedett saját családtagokról való gon- 
doskodást, hogy a gyülekezet "a valóban özvegyeket segíthesse
A segítségre szorulók közé való "bejegyzésiről is beszél Pál. 
Ennek a páli levélszakasznak segítségül hívásával tisztázottnál! 
látszik, hogy az özvegyasszonyokról textusunkban nem mint az 
asztalok körül szolgálókról van szó. ök helyet kapnak a megté
rített asztalnál. Szép számmal lehettek Jeruzsálemben egykor  
diaspórában született, aztán az óhazába hazatelepült emberek,  
az akkori élet struktúrája szerint egész családok, akik bár zsi- 
dók voltak, anyanyelvűk nem az volt. A pünkösd történetében sze- 
replők, akik ámuldozva a maguk anyanyelvén hallják beszélni a  
tanítványokat, ilyen hazatelepültek is lehettek, nemcsak az ün- 
nepre épp akkor Jeruzsálembe érkezettek. Textusunk pedig azt a 
helyzetet rögzíti, hogy a hazatelepültek között, akiket közös  
megjelöléssel görögöknek mondanak, már magukra maradott özvegy- 
asszonyok, támasz nélküliek is vannak. Ezek kerültek hátrányba 
a segélyezést, támogatást jelentő asztaloknál. Egy kicsit még  
mindig idegennek számítottak a helybeliekkel szemben?

A tanítványok olyan nyomósnak érezték ezt a kérdést,  
hogy megoldására az egész gyülekezetét összehívták. Gyűlést 
mond az 5. vers és az egyház történetének ez volt az első gyű-  
lekezeti plénuma. Két névvel is illetik egymás után a gyüleke
zet nyugalmát feldúló ügyet. A mindennapi szolgálat, a kathé- 
meriné diakonia, csupán egyszer, ezen a helyen előforduló ki-  
fejezés. Az asztalok szolgálata elnevezés közelebb visz minket 
a problémához. Ti. megkülönböztetik kicsivel utóbb az imádkozás 
és az ige szolgálatától. Csel 4,34-35 is segít: a közösség ér
dekében eladott javak árát "szétosztották mindenkinek úgy, aho
gyan szüksége volt reá." A mindennapi diakóniáról tehát azt is 
elmondhatjuk, hogy ez a szétosztás szolgálata volt.

Valószínűnek tarthatjuk, hogy ezt a szolgálatot eddig 
sem az apostolok végezték /de nem is az özvegyek!/, a zúgolódók 
viszont igényelték volna, hogy a pártatlanságot és tiszta keze
ket igénylő szolgálatot az apostolok végezzék. Ezért védekeznek 
és indokolnak így: "Nem helyes, hogy az Isten igéjét elhanya
golva mi szolgáljunk az asztaloknál".

Az új munkaerőkkel kapcsolatban igényesek. Jó bizony
ságuk legyen a gyülekezetben, és legyenek telve "Lélekkel és 
bölcsességgel”. A textus nem beszél arról, hogy a kiválasztás
nál a gyülekezet minden rétegét figyelembe vették volna. A ne
vek nem perdöntőek ebben. Egy személlyel, Nikolaosszal kapcso
latban hangzik el, hogy prozelita volt. A hét közül csak kettő
ről tudunk továbbiakat.

"Szabályos" elhívást kap a hét férfi, imádsággal és 
kézrátétellel állítják szolgálatba őket. De ez az elhívatás - 
a két nevesebb diakónuson látjuk - nemcsak a kezek evangéliu
mának szolgálatára szólt, hanem a szolgálat egészére vonatko
zott. Volt az apostoli szolgálatnak többlete, amiről Csel 
8,14-17 tudósít. Számunkra mindez azt jelenti, hogy a diakóniai 
szolgálat elhívott munkásai is Jézus Krisztus bizonyságtevői.

A diakóniai szolgálat végzője speciális területen mo
zog: anyagi javak kerülnek kezébe és ezekkel a rászorulók javá
ra cselekszik. Jó tájékozódás számunkra amit Pál ír a diakónu
sokról 1 Tim 2-ben: tiszteletre méltók legyenek, nem kétszínűek, 
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mértéktelen borivás rabjai, nem nyerészkedők, hanem olya- 
akikben megvan tiszta lelkiismerettel a hit titka. Fele

ltjükről, családjukról is szól Pál.
Pál levelei a gyülekezeti szolgálat különböző formái- 

nak kikristályosodását mutatják, s a velük kapcsolatos igénye
ket. A mi textusunkban a kezdet jelenik meg, de a szolgálat- 
tevők tekintetében ugyanaz az igény!

Az igehirdetés felé
Ki tudná feleleveníteni az emberi nyomorúságnak a hal- 

mazatát, aminek egyszer Jézus is tanúja volt!? Erre gondolva 
értjük meg, hogy az Ítélet nagy példázata ezekbe a mondatokba 
egyszerűsödik: "Éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom 
adtatok..." A szembeötlő, kiáltó nyomorúság eltűnt a mi utcá
inkról. Az emberi irgalmatlanság mégis újratermeli más-más 
körülmények között. És újságjaink, rádió és TV elénk hozzák 
a Dél éhezőit, háborúk áldozatait, s mennyien vannak, akiknek 
mindenük megvan, csak a szeretet és megértés hiányzik a körü
löttük élők részéről. Az újságokban keretes, nagy hirdetések 
kiáltják a vállalatok igényét: Keresünk... Felveszünk...! Ez 
a mai ige a mi gyülekezeteinkben megszólaló munkástoborzó. En
nek a toborzásnak azonban különleges hátteret ad Jézus egykori 
szava: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az ara
tás Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Szükség van 
rád!

Szükség van vállalkozásodra. Gyülekezeteinkben elvétve 
akad szolgálatra vállalkozó igehallgató. Még presbitériumaink
ban is legtöbb olyan, aki a gyűléseken ugyan részt vesz, de 
többet nem vállal. Érlelődnek-e elhatározások, születnek-e 
vállalkozások a gyülekezetek istentiszteletei során?

Azt kérdezzük: indít-e a Lélek? Így megfogalmazva ez 
nagyon keresztyéninek tűnik. Az apostolok azonban nem azt kér
dezték, hogy indít-e valakit a Lélek az asztalok közötti szol
gálatra. A gyülekezet tagjaival együtt felismerték, hogy kell 
valaki, nem is egy. Aztán körülnéztek és alkalmas embereket 
kerestek. Igényesek voltak: Szentlélekkel teljes emberek, még 
ehhez: bölcs emberek kerestettek. Akiket a gyülekezet alkalmas
nak talált, azokat imádsággal és kézrátétellel szolgálatba ál
lították. Azok pedig nem vonakodtak, vállalták a szolgálatot.
- A belső elhívás igen nagy dolog. Azt jelenti, hogy a hallott 
igét komolyan vettem és a küldetést vállalom. Csel 16,9 szerint 
Pál hosszas bizonytalanságát bizonyossággá változtatta a tu- 
úat: Macedóniában szükség van rám. - Milyen nagy a gyülekezeti 
és intézményes szeretetmunka végzőiben a hiány egyházunkban. 
Eljutunk-e a vállalkozásig?

Szükség van a kitartásodra. Igénk mindennapi szolgá
latnak nevezi az asztalok körüli szolgálatot. Minden nap - ez 

súlyos teher. Nem csupán akkor, ha kedvem van hozzá, nemcsak 
adig, amíg a lelkesedés lángja lobog. Elkötelezést jelent.

Olyan szolgálat ez, ahol nem a megtörténteket, hanem 
az elmaradottat veszik észre. Mint Jeruzsálemben az özvegyasz- 
szonyok. Vagy mint a család a háziasszony, az anya munkájában.
Míg minden megvan, oda se figyelünk. Ha tiszta a szoba levegő- 

je és nincs szag, és nincs panasz a bánásmódra, akkor minden 
rendben van. A mindennapi szolgálat észrevétlenné teszi magát! 
 Ezért mondhatjuk el, hogy a mindennapi szolgálat nem 

hálás munka. Csak hosszú távon lehet eredményt elérni, sikeréhez jutni. Egyszer csak észrevesszük, hogy hozzánk szok-
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Hiszek a Szentiélekben, egy keresztyén anyaszentegyhá- 
zat, szenteknek közösségét, bűnöknek bocsánatát, testnek fel-  
támadását és az örök életet. Mondjuk oly sokszor az Apostoli 
Hitvallással, felsorolva azokat a csatornákat, melyeken Isten  
szeretete a Szentlélek által hozzánk érkezik: az egyházban, 
közösségben, bűnök bocsánatában, feltámadással és az örök é- 
lettel. Mert a Szentléleknek éppen ez a műve: Isten szeretetét 
hozza hozzánk és olykor olyan túláradó módon viszi végbe ezt, 
ahogyan a jóeli prófécia meghirdeti. /E textusnak gondos exe- 
gézisét olvashatjuk az EPM 1974/75 kötetében a 184. oldalon, 
és Voigt: Der Rechte Weinstock-ban a 220. ol. Pünkösd homile-  
tikumát és egy friss és mindig aktuális meditációt Dr. Hafen- 
scher Károly tollából olvashatunk a Lp. 1979 májusi számában/ 

Isten szeretete áradt Izraelre a jóeli időkben. Az i- 
génk előtti szakasz és az azt követő versek elmondják, hogy 
természeti csapások, ellenség pusztítása, mint Isten ítélete 
zúdult a népre és még nem is ért véget, mert eljön az ÚR nagy 
és félelmetes napja is! Isten azonban közben, Jóelen keresztül 
meghirdeti szeretetének és megtartó kegyelmének jó hírét. És 
ez a felszabadító hír úgy vesz körül mindenkit, mint az ára- 
243

Tekus Ottó

Pünkösd 1. ünnepe
Jóel 3,1-2.

Merjünk élni a Lélekből!

tak, talán elhiszik már, hogy nem belőlük élünk, ránkvillan  
egy mosoly, a ragaszkodás bizalommá válik. Néha meg éppen az 
ellenkezőjét kell elviselni.

Szükség van a tisztességedre is. A diakónia szolgálata 
gyülekezetekben és intézményekben egyaránt olyan körülmények  
között bonyolódik, hogy a tisztességtelen haszonhoz jutás le
hetséges. Tehetetlen emberekkel van dolgunk, akiket nem lehe
tetlen megtéveszteni, megkárosítani. "Ne legyen nyerészkedő" 
mondja Pál a diakónusokról. "Segítsen rajtam... szívesen ál-  
dozok".

Ez a szolgálat a szétosztás szolgálata. Ne kerüljön e- 
gyik előnyös, a másik hátrányos helyzetbe. Nem véletlen, hogy 
Jeruzsálemben olyanokat kerestek, akikben bölcsesség van. Nem 
ravaszság!! A szeretet szolgálatához elengedhetetlenül szüksé
ges a tapintat is. Ne alázzam meg a másikat azzal, ahogyan se
gítek, és ahogyan viselkedem. Pál Thessz 3,2-ben így ír: Is
ten szabadítson meg az alkalmatlan emberektől'! A közmondásoknál 
iszonyú mélyre nyúló emberi tapasztalat a forrása. Bárcsak ne 
lenne a mi diakóniánkban helye ennek a közmondásnak: minden 
szentnek maga felé hajlik a keze.

Elmondhatjuk végül, hogy szükség van a névtelen munká
sokra. A Jeruzsálemben megválasztott 7 diakónusból kettőnek 
tudjuk további útját. István hamarosan vértanú lett. Fülöp Sa- 
mária evangelizátora és az etiópiai keresztyénség elindítója j  
volt. De a többi ötről semmit nem tudunk a nevükön kívül. És 
hányan vannak azóta, akik a diakónia csendes névtelen minden
napi szolgálatában álltak és állnak. "Annak örüljetek, hogy a 
ti nevetek fel van írva a mennyben."



dat.
Így zúdult feltartóztathatatlanul Isten szeretete Pün

kösdkor is a Szentlélek által. Megértjük Pétert, hogy amikor 
társaival megtapasztalta ezt, prédikációjában éppen Jóeit i- 
dézi, hiszen Isten szeretetének gátszakadása volt pünkösd, a- 
mikor a tanítványok nyomában háromezer "vadidegen" lesz Jézus 
követője és az áradat tovább hömpölyög.

Most, hogy azóta majdnem a kétezredik Pünkösdöt ünnepel
jük, csak ámulhatunk azon, ahogy Istennek ez a Jézusban adott 
jó híre bejárta az egész világot és ma sokszáz nyelven hívjuk 
a mi megbízható hullámhosszunkon, a "Lélek-hullámon": "Jövel 
Szentlélek Úristen..."

A Szentlélek Isten szeretetét hozza és nem valami olcsó 
lelkesedést, fantasztikus víziókat, sem pedig valamilyen önma
gunk körül forgó rajongást, ezért olyan felszabadító hír jóéi
nál, hogy a Lélek áradása el akar érni minden embert. Mert az 
ember nemcsak test, nem csupán faj és nemzet. Nemcsak vegetál, 
dolgozik, gondolkodik és művelődik. Az embernek nem csupán 
pszichológiája, hanem teológiája is van. Beszél Istennel és 
hallja Istene szavát. Az ember, sokkal inkább, mint bármely 
más teremtmény rá van utalva Isten szeretetére. Így van meg
alkotva és ezért vágyik is Isten szeretetére. De lehetősége 
is van reá, hiszen Jézusban Isten emberré lett, hogy szerete- 
téből egy ember se maradjon ki.

A Lélek így formálja az embert "másik emberré", akinek 
álmai és látásai vannak. Amint az álomban az ember ki tud 
lépni önmagából, úgy teszi a Lélek lehetővé, hogy az ember be
lemélyedjen Isten dolgaiba és részt kérjen embertársa küzdel
meiből. Sőt a Lélek az egyes embert még a teremtett világ ösz- 
szefüggéseibe is beállítja. Fr. Kebbel drámaíró: "Az álom az a 
köldökzsinór, mely összeköti az embert az egész világmindenség
gel”.

A Szentlélek Isten szeretetével gazdagítja meg az embert. 
Ezzel ajándékoz olyan többletet az embernek, hogy annak hite, 
reménysége és szeretete "emberfeletti" legyen. Kiléphet önös 
köreiből, hogy élete a másokért való szolgálat legyen. Legyen 
hát pünkösd ünnepe őrjárat, melyen felkeressük az embert ott, 
ahol Isten szeretete őt meggazdagította és felruházta őt a Lé
lek többletével.

Először ott találunk reá a családban, ahol jóéi is fel
fedezi a Lélek által megragadott gyermekeket, ifjakat, leányo
kat és véneket. Mert a család nem lehet csupán üzemanyag állo
más, ahol a családtagok csak "feltankolnak" és mennek tovább. 
"Nemzedékről nemzedékre" - ezt azért találjuk olyan sokszor 
a Szentírásban, hogy Isten szeretete legyen az a becses örök
ség, melyet átadnak egymásnak a nemzedékek. A Lélek elvégzi, 
hogy az öregek álmai és az ifjak látásai ne ütközzenek és ne 
keresztezzék egymást, hanem belesimuljanak abba a felelősségbe, 
mellyel kicsik és nagyok egyformán tartoznak Jézusnak, akinek 
szeretetéből egyformán élnek.

A Lélek áradása körülveszi az embert a munkahelyen is, 
ahol régen a rabszolgák és rabnők dolgoztak, de ahol ma is 
folynia kell a munkának. Ma már újból tisztán kezdjük látni, 

a becsületes munka nem jelszavaktól és mégcsak nem is az 
rabértől és fegyelemtől függ, hanem attól a lelkülettől, mely 

tudja, hogy az Isten az embert munkára teremtette, és hogy e- 
veszségünket, munkaképességünket megköszönve, felelősséggel
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kell végeznünk a reánk bízottakat.
Merjünk élni a Lélekből az egyházban is, ahol a leg

többet hallunk Isten szeretétéről. Olyan világban élünk kele
ten és nyugaton egyaránt, melyet csak úgy dobálnak a félelem
hullámok, mivel "begyűrűznek a válságok”. De maga az egyház is 
úgy van Jézussal, mint a tanítványok a csónakban, amikor kitört 
a vihar. Jézus mellett is féltek. Tekintse az egyház pünkösdi 
ajándéknak a jó hírt: Isten Szentlelke kitölti szívünkbe Isten 
szeretetét és az kiűz minden félelmet! Isten szeret! Ez a mi 
himnuszunk, mely előretekintő bátorsággal és a szolgálat örömé
vel kell hogy megtöltse egyházunk lelkészeinek, felügyelőinek, 
gondnokainak, presbitereinek, teológusainak, levelező teoló
gusainak, kántorainak és minden szolgálattevő szívét. Igen, i- 
lyen látásuk még az öreg nyugdíjasoknak is lehet!

Merjünk élni a Lélekből a gyülekezeteinkben! A Lélek 
Isten szeretetét a gyülekezetben osztja szét. Az igehiraetés- 
ben, a Szentírás olvasásában, keresztségben, úrvacsorában, ami
kor énekelünk és imádkozunk. Isten szeretete a Lélek által új 
meg új álmokat és látásokat fakaszt a gyülekezetekben. Siófoki 
kicsi gyülekezetünk álma egy templom. Más gyülekezetnek ez már 
talán évszázadok óta megadatott, de akkor legyen más álma és 
célkitűzése és ne nyugodjon! A költségvetés tételei a gyüleke
zetben nemcsak számokat, de a gyülekezet reménységét is kell, 
hogy hordozzák! De hogy is lehetne elnyugodni, amikor a gyüle
kezet jól összeszedett család is kellene hogy legyen és ele
ven test, melynek minden tagja törődik a másikkal, mivel az él
tető erő, a fő, Jézus Krisztus.

Merjünk élni a Lélekből, mi magyarok is! Az István, a 
király előadásból is sokan elgondolkodhattak azon, hogy a Lé
lek milyen különös úton-módon hozta el népünkhöz Isten szerete- 
tének jó hírét, hogy meggyökerezhessünk és ki ne téphessenek 
minket. Istennek ugyanez a szeretete viheti végbe azt, hogy 
ezer év múltán meg is maradhassunk ebben a hazában. Népünk fe
lelősei már régóta és sokféle módon jelzik, hogy népünk fennma
radása nem természetes. Ezért sokan sok mindent tehetnek, de a 
keresztyén magyaroknak is szolgálnunk kell, a leghathatósabb meg
tartó erővel; Isten szeretetével! A megtartó szeretet ragadja 
meg és tartsa vissza az életuntakat, adjon életvágyat minden 
családnak, mely nem akar gyermeket, ragadjon és józanítson ki 
mindenkit, aki itallal vagy kábítószerrel esik a gonosz csapdá
jába. Beszéljen a vagyonszerzés bódultjainak fejével arról, hogy 
miközben a pénz szerelmébe esnek, elmulasztják magát az életet. 
Az életet, melynek első moccanása is hazánkhoz köt, itt hangoz
zék hát a búcsúztatás áldása is.

Merjünk élni a Lélekből, a földgolyó lakói is. Oly ki
csi lett földünk, népessége pedig oly nagy, hogy úgy vagyunk, 
mint nagy család a kicsi kalyibában; mind együtt lélegzünk! A- 
míg lélegezhetünk! Milyen áldás, hogy a nagyvilág Hiób-hírei 
között ott van a jó hír Isten szeretetéről! Halld meg Föld! Is
ten szeretet! Egyszülöttét adta érted halálra bűneid bocsánatá
ra és harmadnap feltámasztotta Fiát, hogy legyőzze halálodat! 
Jézus győzelméért van jövője minden bátor hitnek és minden o- 
lyan álomnak, melyet a Lélek fakaszt. Olyan amilyen Martin 
Luther Ringnek volt, aki "Van egy álmom" jelmondatával életét 
is adta azért, hogy emberi faj a másikat meg ne gyalázza. Vagy 
olyan, amilyet a híres közgazdász, Fr. Baade álmodott, amikor 
az emberiség jövőjéről írt könyvét így fejezi be: "A szelídek
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gröklik e Földet!" A Szentlélek szeretetével készteti és szo
rongatja a Földet. Ne csak forogjon a Föld, ne csak teljen e- 
qyik nap a másik után, ne csak létezzetek, hanem legyenek me
rész álmaitok és látásaitok az Életről. Mert ha van "aranyigaz
ság", akkor az Adytól tanult színaranyből van: "Az Élet él és 
élni akar!"

Szilveszter napján a rádió reggeli elmélkedésében az 
évforduló alkalmából mondta egyik riporterünk: "Aki ma nem mer 
merészet álmodni, az holnap elalszik". Mert a Lélek szerinti 
álomnak és látásnak is rendelt ideje van!

Józsa Márton

Dsida Jenő 
PÜNKÖSDI VÁRAKOZÁS
Kész a világ,
Feszült, ünnepi várás 
Tereng felette.
Halotti csend. Csak néha néha 
Sóhajt az Isten lelke.
Kimérve minden pálya 
Megtöltve minden lélek-lámpa,
Ahol csak úr a lét...
De jaj, sötét van,
Mélységes iszonyú sötét!
A zordon tömeg-árnyék 
Némán zokogva kering útjain,
S csak egyet tud és egyet érez...
..Most váratlanul vágyón megvonaglik 
és felzúg Istenéhez:
Beltelt az idő!
Sugarat, fényt, színt adj nekünk,
Mert epedünk!
Fényesség nélkül oly sivár az élet!
Nagy Alkotónk, eh mondd lei szent igédet 
Legyen világosság! ...
És ismételik mindig erősebben 
A felviharzott étheren keresztül 
És felharsan az egek harsonája 
S a végtelennek zsolozsmája zendül 
Zsibongva, zsongva...
És nagy szavát az Úr - kimondja!
(1924)
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IDÉZETEK, GONDOLATOK 
Húsvét utáni 4. vasárnap

Fölemelő látvány ez! Sión hegyén. Isten menyasszo- 
nyi gyülekezetében a Bárány uralkodik és mind a 144 ezer az A- 
tyának kötelezte el magát, aki elfogadta és megszentelte őket. 
/ld.7.fejezet/.

Éneklésük tartalma pedig "új ének", mert valami ki
mondhatatlanul nagy, új dolog áll a küszöbön: Krisztus dicső
séges visszajövetele a földre. S nemcsak János hallja ezt a 
mennyei éneket. Mások is hallják a földön. Azok, akik a Krisz
tus vérében való szabadulást megtalálták és megragadták és így 
Krisztus vérén valóban megvásároltattak; csak azok tudják meg
érteni a mennyből aláhangzó új éneket. - Ők azok, akik nem fél 
nek e világban a kereszttől sem, követik a Bárányt, bárhova  
megy. /B. Keller/

+ + + + +

Az új énekről már 5,9-ben volt említés. Hogy azonban 
ki énekel, kiktől jön a hang, amelyet hall, azt nem mondja az 
író. Valószínű, hogy az angyalok, de ez nem is fontos. A fő az 
hogy a mennyországban Istent dicsőítik s a földi küzdelmeknek, 
nyomorúságoknak ott nyoma sincs. - A 144 ezret csak az üdvözül- 
tek zsengéjének tartja. - Nem kell glosszának tartani a bá- 
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Húsvét utáni 4. vasárnap 
Jel, 14,1-5.

A 12. fejezettel kezdődő képsor a 14. fejezetben zá
rul le. Benne mindvégig a földi gyülekezetről volt szó, ponto. 
sabban annak szolgálatáról és "sorsáról" ma neki küldött Meg- 
váltóról, Isten népének megtartásáról a Sátánnak és követeink 
az Antikrisztusnak és prófétájának támadásai, üldözései közepe 
te. A 14. fejezet ezt a sort hármas képpel zárja le: az első  
/1 —5. vers/ a Krisztus köré sereglett megváltott gyülekezetet  
mutatja, a második /6-13/ megtérésre való felhívással és az í- 
télét bejelentésével előkészíti a harmadikat /14-20 vers/: az  
Ítéletet.

Ez a tulajdonává választott választott nép - éspedig 
a maga teljes egészében /erre mutat a 144.000-es szám/ - való- 
bán a megváltottak serege, hiszen ők Istent dicsőítik az Isten 
trónját körülvevő mennyei seregekkel együtt. - Most ezt a vá
lasztott népet, mint "földi" egyházat látja a látnok, éspedig 
úgy, mint amely szembeszállt a fenevaddal. Itt is hangsúlyo- 
zottan 144.000-ről van szó: ez azt jelenti, hogy a megpróbálta 
tások és üldözések során Isten egyetlenegyet sem veszített el 
választottal közül, egyetlenegy sem vált hűtlenné a pecséttel 
megjelöltek közül.

A zenekar itt azonban csak kíséri az "új éneket",  
amelyet János lát. - A megváltottak megtanulják, sőt éneklik  
ezt az éneket - ez a kifejezés itt átöleli egész életbeli ma- 
gatartásukat, megújult életüket, mert "megváltattak a földről" 
Jézus követői tehát mint megváltottak szabadokká váltak a bűn
nek őket lenyűgöző bilincseitől és egész életfolytatásukkal  
Istennek szolgálnak és őt dicsőítik. /Karner Károly/

+ + + + +



rány betoldását a 4b-ben az Isten után, mert bár igaz, hogy 
annyira a báránynak, mint a bárány által váltattak meg, de 
viszont az is igaz, hogy őt az író s általában az őskeresz- 
tyénség mindenütt Istennel együtt említi, közöttük a különb
séget nemigen vonja meg. - A hazugság említésénél nem annyira 
az ÓT-ra kell gondolni, /Ézs 53,9 stb./, mint inkább János i- 
rataira. Arra az ellentétre, amely ezekben az igazság és hazug
ság, világosság - sötétség. Isten és a világ között van. /Muzs- 
nai László/ + + + + +

Azt is látjuk ezekből az igékből, hogy a gyülekezet 
ott van, ahol a Bárány van, a Bárány pedig ott, ahol a gyüle
kezet. A kettő egymástól elválaszthatatlan. Ahol a gyülekezet 
összegyülekezik azzal a vágyakozással, hogy Jézust akarjuk lát
ni, ott van a Bárány. Ha ott akarsz lenni, ahol a Bárány van, 
légy ott, ahol a gyülekezet van. -

A gyülekezet még nem ment be a mennybe. - A mennyei 
örömben azonban már e várakozás helyén is részük van. Énekel
nek, ujjonganak az angyali sereggel együtt. A mennyei öröm 
szava már idehallatszik hozzájuk és örvendezéssel tölti meg 
szívüket.

A megváltott élet mennyei dallamokat énekel. Amikor 
egyszer a megváltott néphez tartozol, akkor füleid megnyílnak 
és a mennyei hangokra figyelsz. Tanulja meg Isten népe a meny- 
nyei dallamokat és fordítsa el fülét a földi énektől és dal
lamoktól. /Szikszai B./

+ + + + +
A nagy nyomorúság végén csak azok énekelhetik az új 

éneket, itt a földön, akik a nagy nyomorúságokat az Úr iránti 
hűségben, győzelmesen élték át. Igaz, hogy a Jelenések könyvé
ben lesz még szó nagy nyomorúságokkal kapcsolatos ítélet-szen
vedésekről. De azért már itt is megemlíti a hívőknek azt a 
győzelmét, ami látomásának egyik legkiemelkedőbb pontja gyanánt 
magára vonta figyelmét, még mielőtt a mélyebb utakat teljes 
részleteiben áttekinthette volna. /Reichert Gy./

Húsvét utáni 5. vasárnap 
Róm 8,24-27

8,24: Ez az ige a legfelajzottabb feszültség kifeje- 
zése. A reménység ugyanis, mely a szeretet tárgya iránti vágy
ból fakad, a remélt dologtól való távolléttel egyre növeli a 
szeretetet. E felcsigázott reménységben a reménykedő és remény
ségének tárgya szinte eggyé válnak. A reménység így a remélőt 
reméltbe ülteti át, anélkül, hogy a reménység tárgya látha- 

tóvá válnék. Vagyis beleplántálja az ismeretlenbe és elrejtett- 
be, úgyhoz nem látja, remél s mégis jól látja, mit nem
 8,25: Helyes tanítás, de nem egykönnyű megtanulni.

Igaz prédikáció, de nehéz hinni. Nagyszerű tanács, de nehéz 
követni. Mert igen kevesen vannak, akik a boldog reménységet, 

Isten országának eljövendő, soha el nem múló örökségét várják, 
s olyan bizonyosan várják, hogy jobban magukéinak érzik, mint jelenvaló életüket.
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8,26: Mikor aztán már minden reménytelennek látszik, 
mert minden az imádságunkkal ellentétesen történik, akkor han 
zik fel ama kimondhatatlan fohászkodás. Itt jön segítségére a 
Lélek a mi gyengeségünknek. Mert a Lélek segítsége nélkül tel
jességgel lehetetlen volna kibírnunk Isten imádság-meghallgati 
bánásmódját. Akiben a Lélek lakozik, az kibírja. Isten műve u- 
gyanis mindig elrejtett s érthetetlen marad. /Luther Márton/

+ + + + + I

Állhatatossággal várni nem könnyű. Különösen ma, amikor 
a türelmetlenség jellemzi az életet. Ez az állandó türelmetlen 
ség a lélek mélyén lévő nyugtalanságból ered. 7|

A 26. vers vigasztaló szavából kiderül, hogy az állhata
tosság nem természetes jellemvonás, hanem eredmény, amiért meg 
kell küzdenünk - de ezért az eredményért Isten velünk együtt 
küzd. /H.Wagner/

+ + + + ♦ I
24.v.: Nem egyszerűen a jövő felé való nyitottságról van 

szó, hanem konkrétan a szenvedés, az aggodalom és a szükség 
végéről. Pál arra tekint, amire a reménység szól. A reménység 
a szabadulást követi, éppen úgy, mint a hit a megigazulást. 
Mindkettő Isten műve Jézus által. /J.Massner/

+ + + + +
Ki tudja ezt felfogni, hogy a Szentlélek is velünk együtt 

kiált, reménykedik és sóhajt?! A Szentlélek is aláalázkodik e- 
gészen az együttkiáltás szolidaritásáig. Így igaz lett az, amit 
Jézus megígért, hogy nem hagyja övéit árván, hanem a Szentlélek 
ben teljes pótlást küld majd. - Milyen gyakran mondjuk meggon
dolás nélkül: Ha semmi mást nem tehetek, akkor még mindig imád- 
kozhatom". Nem! - mondja itt az apostol; a keresztyén ember j 
gyengesége olyan nagy, hogy még imádkozni sem többé, igen gyak
ran. De: a Lélek segítségére van a mi erőtlenségünknek.

A keresztyén ember reménysége férfias dolog, szent er
jesztő anyag az eljövendő befejezésre tekintve. - Ebben a fe- j 
jezetben is, mint az egész Római levélben, szélesre tártan lát
juk a mennyet és abból előragyogni Isten dicsőségét. Lehetetlen 
hogy ez hiábavaló lett légyen. Ebből szent békétlenségnek kell 
támadnia. /W.Lühti/

+ + + + +
Pál látja, hogy bennünket általában oly gyengeség fog el, 

hogy nem tudjuk megtapasztalni a Lelket és nem tudunk helyesen 
imádkozni. És mégis bizonyosak lehetünk, hogy az ilyen alkal
makkor sincs messze tőlünk a Lélek. Bennünk van, még ha nem é- 
rezzük is. A lelkünk mélyében fogant sóhajtást, amely nem for
málható szavakba, Isten mint a bennünk lévő Lélek rezdülését 
fogadja. Gyakran épp akkor, amikor a Lélek távol van tudatos 
énünktől, amikor képtelenek vagyunk imádkozni vagy életünkben;! 
bármi értelmet találni, lelkünk mélyén csöndben ott munkálko
dik a Lélek. Nem vagyunk elhagyatva. Szószólónk a Lélek, aki 
bennünk esedezik s velünk együtt vágyakozik. Értésünkre adja, 
milyenek vagyunk valóban. A maga merész hite és mély misztiká
ja dacára Pál itt is teljesen emberi és valóságközeli. Rokonabb
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okhoz, akik gyengék, mint azokhoz, akik erősek. Tudja, hogy 
mi és valamennyi teremtmény a várakozás állapotában vagyunk. 
/P.TiHich/

+ + + + +
Rogate vasárnapjának az az üzenete, hogy imádkozzunk, 

az imádság és reménység egy. Az imádság azért győz minden vi
lági akadályon, mert a Szentlélek jön segítségünkre. Aki Isten
hez tartozik, az imádkozó ember. Ez a keresztyénség természetes 
velejárója. Az egész teremtett világ nyög és fohászkodik vált
ig után. De imádkozni csak az ember tud. Rogate vasárnapján: 
mögöttünk nagypéntek és húsvét megbízható tényével -, előttünk
a mennybemenetel és győztes dicsősé ges visszatérésének
reménységével: imádkozzunk. /Balikó Zoltán/

Mennybemenetel ünnepe 
Róm 8,31-34

A textus a kérdések sorával egy másik síkra tereli 
tekintetünket. Nemcsak az a kérdés, hogy mit ajándékozott ne
kem és mit fogadott el tőlem, hanem hogy hogyan ítél meg engem, 
vagyis hogyan állhatok meg őelőtte. Így egészen személyessé vá
lik az Ige üzenete. A megigazulásról szóló tanításokat csak ak
kor értjük helyesen, ha abból indulunk ki, hogy ez számunkra 
minden kérdések között a legnagyobb. Életünk minden óráját át
hatja még akkor is, ha nem őrizzük állandóan a tudatunkban és 
csak bizonyos határesetekben kezdünk el foglalkozni vele. Az 
ember azáltal emelkedik az összes teremtmény fölé, hogy Isten 
képmására teremtetett. Azt pedig, hogy így állhatunk meg Isten 
előtt, hogy Vele békességben és zavartalan közösségben élhetünk, 
ezt nevezi a Biblia megigazulásnak. /G.Voigt/

+ + + + +
Isten velünk van: ez azt is jelenti, hogy megadja a 

szabadságot önmagunk felülvizsgálatára is. /A. De Quervain/
+ + + + +

Ki lehet ellenünk? Szükséges, hogy ne tévesszük szem 
elől azt, hogy mit ért Pál ezalatt, hogy "ellenünk”. Ezeket a 
hatalmakat sorolja fel, 35.,38.,39.v. Minden egyes szónak meg
van a súlya és tekintetünket a földi világ múlandó tapasztala- 
tai felől azok felé fordítja, amelyek mindenek mögött állnak: 
lelki-szellemi hatalmak felé. Amit manapság a "sors" egyszerű 
és meglehetősen lapos fogalma jelöl, azt Pál nagyon határozott 

és éles kontúrokkal rajzolja meg. Ő ismer olyan hatalmakat, a- 
melyek megsemmisülésre várna*. Az evangélium éppen az, hogy is- 
ten jelenvalósága és hozzánk forduló szeretete megszabadít min- 

ket a hamis félelmektől és szorongásoktól. /0. Weber/
+ + + + +

 Hogyne ajándékozna Vele együtt mindent nekünk! Min- 
dent, ami az életet valóban életté teszi. Mégpedig úgy, hogy 
Vele együtt a  bennünk rejlő és kihasználatlan lehetőségek és 
erők aktivizálódnak, lendületbe jönnek. Vele együtt - sokkal 
több tellik tőlünk is, mint azt el tudjuk gondolni. Micsoda le- 
lehetőségek rejle1enek ebben, hogy "Vele együtt", csak nem élünk 

e lehetőségekkel. /Gyökössy Endre/ 250



+ + ♦ + +
Az Isten velünk! - Az, aki itt beszél, nem higgad- 1 

tan jelent ki egy nagy igét. Pál tudta, mit mond ezzel, s bi
zonyára ismét majdnem torkán akadt a szó. Az egyébként nagy 1 
szóbóséggel rendelkező embernek most nyilvánvalóan küzdenie jfl 
kell e kifejezésért, ld. 31.v. Isten velünk. A legnagyobb és 
legvégső dolog kerül ezzel a szellemi látómezőbe. Mit fűzhe- 1 
tünk még ehhez? Mindennel csak gyengítenénk ezt. Itt csak hall. 
gatás és imádság a helyénvaló. Mint amikor egy csoport ember 
a hegytetőn a napkeltében gyönyörködik. Az Isten velünk! - im. 
már felkelt a Nap.

A Szentírás valamennyi tanúja szerint egyáltalán nem 
csodálkozhatnánk, ha Isten ellenünk lenne. Istennek nagyon sok 
oka van arra, hogy ellenünk legyen. Hogy velünk van, azt való
ban nem érdemeltük meg. Velünk van, mert Isten tulajdon Fián I 
töltötte be az igazságot. Krisztus halt meg helyettünk. - Fia 
nem-kímélése számunkra kíméletté lett. Pál úgy beszél itt Krisz. 
tus kereszthaláláról, mint valami kíméleti területről, mint va~ 
lami menedékhelyről. IV. Mózes 35. - Isten az ő Fiának kereszt
jét a világ egyetlen menedékhelyévé tette. - És itt most aján
dékozás indul meg. Páratlan ajándékosztás. Istennek ebből a 
"menedékvárosából" bízvást nevethetünk és diadalmaskodhatunk I 
mindenkin, aki még most is ártani akar nekünk. /W.LÜhti/

+ + + + +

A mennybemenetel központi mondanivalója, hogy Jézus 
mindig velünk van. Krisztus mennybe ment. Most már nem vagyunk! 
kiszolgáltatva a bűn és halál hatalmának. Az, hogy ő átment a 
most még láthatatlan, megfoghatatlan világba, nem veszteség, J 
hanem minden hívő számára a legnagyobb nyereség. - Isten egye
dül a Krisztusért van velünk, ő az, akiért Isten jelenléte kö
zöttünk valóságos. Ennek két vetülete van: földi és égi. A 
földi vetülete az, hogy sohasem vagyunk egyedül. Az égi pedig 
az, hogy immár nem kell félnünk az odaáttól. - Az ő mennybeme
netele biztosíték arra, hogy valaki állandóan imádkozik ér
tünk, védelmébe vesz minket, velünk van és soha nem hagy magunk
ra bennünket. /Balikó Zoltán/

Húsvét utáni 6. vasárnap 
ApCsel 6,1-7

Az ősgyülekezetben bekövetkezett zavar a formáját te
kintve nem hasonlít a mi gyülekezeteinkhez. Gazdagsági értelem
ben vett szegények ma kevesen vannak közöttünk. De ki törődik 
a túlterhelt anyákkal, a magukra maradottakkal? Ki törődik a 
távoli, idegen, ún. fejlődő országokkal és az éhezőkkel szerte 
a világon? A gyülekezet éppen ebben az összefüggésben gondolhat
ja azt, hogy ezek "kívülálló" emberek és problémák. De ki áll 
valóban kívül, amikor Jézus Krisztus mindenkihez jött?! Itt 
vetődnek fel azok a kérdések, melyek ebből a textusból a pré
dikáció irányába mutatnak. /O.Weber/

+ + + + +
Nem törődtek vele, elfelejtették, kihagyták. Ez tör-
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tént egy csoporttal Jézus gyülekezetében, bizonyára nem alap- 
vető okból, hanem egyszerű hanyagságból. De vajon tényleg csu- 
pán egy egyszerű szervezeti hiba ez vagy mélyebbre nyúlnak a 
gyökerei? Ennek a háttérbe szorításnak az oka a szeretetlenség- 

ben keresendő. Nemcsak a szegények ellátása szenvedett kárt ez
által, hanem az egész evangélium került veszélybe! Minden azon 
múlott, hogy kiderüljön, hogy ez a gyakorlati zavar a hit alap
jából adódott-e vagy sem. Ezeknél az asztaloknál kellett eldől
nie annak, hogy a keresztyénség csupán egy zsidó szekta lesz-e 
vagy Jézus Krisztus egyháza? /H.Wagner/

+ + + + +
Nem azért vagyunk mi Jézus Krisztus egyháza, mert az 

ilyen kényes helyzetektől és problémáktól mentesek vagyunk.
Nem a tökéletesekből válogatott élcsapat az egyház. Mi bűnö
sök vagyunk, akiknek Isten kegyelmet adott. Csak Isten igéje 
által vagyunk egyház, azért, mert ezt az igét valljuk és pró
báljuk megtartani. És keresztyén gyülekezet vagyunk azért a 
módszerért is, ahogyan ezeket a problémákat megpróbáljuk le
győzni, hogy engedjük Isten igéjét munkálkodni. /Er ist unser 
Friede/

+ + + + +
"Azokban a napokban": ez a kifejezésmód nemcsak egy a 

Bibliában bevett bevezetése egy új perikópának, hanem rend
szerint ünnepélyes hangsúlya is van. - Ha egy feladatot közpon
tinak és fontosnak mondhatunk, akkor az bizonyára az imádság és 
az ige szolgálata! Lukács az imádságot még a szolgálatnál is 
erősebben hangsúlyozza. - Napjainkban figyelemreméltó, hogy 
már az ősegyházban is volt "kategoriális lelkipásztorkodás", 
/vagyis nem a területi elv alapján/ határozott irányulással 
különböző munkakörökre. /G. Geiger/

+ + + ♦ +
Úgy jártak el az apostolok, mint Mózes a pusztában, 

aki az egész nép terhét vállain viselte, s ezért 70 vént vá
lasztott, hogy a munkában segítsenek neki. /2 Mózes 18,13;
4 Mózes, 11,16. Az Isten gyülekezetében mindenkinek segítenie 
kell a terhek viselésében, hogy így valósuljon meg a királyi papság.

Íme, a hívők közti első egyenetlenség anyagi okokból 
származott. Az ótestamentumban is az első veszekedés Ábrahám 
pásztorai és Lót pásztorai között szintén anyagi természetű

volt. - Zúgolódás támadt. Ez volt a baj a pusztában is. - Hét 
diakónust választottak. Ez a választás sok tekintetben példa- 
adó. Ma egy hasonló választásnál mind a két félből választa- 

nánk, de ott a zúgolódóknak adták az elsőséget! 
 Szentlélekkel teljeseknek kellett lenniök. Azt lát

juk, hogy nem azok feleltek meg a vezetés követelményeinek, a- 
kik az anyagiakban járatosak voltak, hanem akikben a Lélek la- 
kozást vett. a gyülekezet sokszor mellőzi ezeket az alapigaz- 
ságokat.- Bölcsességre is szükségük volt. Sok bölcsesség és 
belátás szükséges ahhoz, hogy a befolyt pénzzel Istennek tet- 
sző módon bánjanak, hogy a tisztán anyagi természetű dolgokat 

is lelki módon, lélekkel, hittel kezeljék. /G.R.Brinke/
♦ ♦ + ♦ +
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Valakiknek nem jutott elég! Valakik az Úr asztalánál  
szükséget szenvednek! El sem tudjuk képzelni, mit jelentett 
az apostoloknak ez a látszólag jelentéktelen közbejött eset,  
amelyen gyorsan lehetett volna segíteni. - Íme, Isten asztala  
mellett zúgolódók vannak. És az éhezők, özvegyek. Ez riadót je
lent a fiatal gyülekezetnek, mert a gyülekezet egy test. - A  
nagy létszámnak mindig megvan a veszedelme, a keresztyén gyű-  
lekezetben is. Sőt, ott igazán. - Az apostolok rájönnek, és 
nemcsak ők!, mit szükséges és üdvös felismerniük. Felismerik  
a határokat, elsőben a maguk személyes korlátáikat. A Szentlé-  
lek ereje határtalan, ámde nem lehet ezt elmondani a Szentlé- 
lek edényeiről. Ha mindjárt apostoloknak hívják is őket, képes- 
ségeiknek, erőiknek korlátjai vannak. Ami az emberi tényező-  
két, vonatkozásokat illeti, a technika századában is "rövid 
pórázon futunk". Mindenki ma emiatt sóhajt, panaszkodik; orvos, 
bíró, tanító, ápoló stb.

Igei közösség és asztali közösség összetartozik. Egyik 
a másik nélkül elképzelhetetlen. /W.Lühti/

Pünkösdvasárnap 
Jóel 3,1-2

/Korábbi fordításoknál: Jóel 2,28-29/
Kitöltöm majd lelkemet minden emberre -, így van mind  

a mai napig az egész világon. Az egyház hétköznapjaiban, a gyü
lekezethez hívek kicsiny táborában gyakran mégis megfeledke
zünk erről az igazságról és túl könnyen vesszük szánkra a "lel
ki energiaválság" kifejezést és más hasonló, lemondást tartal
mazó szókat. Ha azonban egy gyülekezeti körben, istentisztele
ten együtt éneklünk, imádkozunk, Igét hallgatunk és beszélge
tünk, akkor el kell hogy tűnjön a kétség és megérzünk valamit  
mindig a Szentlélek erejéből. /Er ist unser Friede/

+ + + + +
A textus legfőbb nehézsége az üdvüzenet behatároltsá- | 

gában rejlik. A minden "test" kifejezést természetesen érthet
jük teljesen átfogó értelemben is. A 2. személyű fogalmazás a- 
zonban egyértelműen Izrael fiaira és leányaira vonatkozik. - A 
textushoz hasonló nehézségekkel többé-kevésbé az ŐT összes esz- 
chatológikus szövegében találkozunk. Ezeket az ŰT-i gyülekezet
re való egyszerű átértelmezéssel aligha lehet megoldani. Nem 
lehet a Jézus Krisztusban adott kinyilatkoztatásban élő gyüle
kezet várakozását az őelőtte élő gyülekezet várakozásaira re-  
dukálni. A Jóel 3 aktualitása nem azt jelenti, hogy újra a 
jövőbe helyezzük azt, ami a keresztyén gyülekezet számára Jé
zus Krisztusban már jelenné vált. Szükséges tehát, hogy meg
lássuk textusunk nemzeti és üdvtörténeti határait és úgy kö
zelítsünk a témához, mint az ÓT Isten-élményének egyik fejeze
téhez. /K.H.Bernhardt/

+ + + + +
A napjainkban élő generációt érte az a kiváltság, hogy 

ennek a jóeli ígéretnek a beteljesedését átélje. - Az ötve
nes évek közepétől sokan kezdték a pünkösdieken kívül is az 
ígéretet magukra nézve felismerni: baptisták, presbiteriánusok, 
episzkopálisak és a lutheránusok. Mint egy futótűz vette útját 
ez a "Karizmatikus megújulás" a történelmi egyházak felé, hi"



szen Isten így ígérte: "...minden testre!" Ez az "évekre 
terjedő Pünkösd" átlépte a felekezeti és nemzeti határokat, 
míg végül a katolikus egyházban is elindult a nagy Szentlélek- 
megújulás, viharosan lefoglalva nemcsak a vallásos irodalmat, 
hanem a világi sajtót is. - A katolikus egyházban pünkösdiz- 
mus van... nyugodt és szelíd, kevés látványossággal. A Szent- 
lélek-keresztség és az ajándékok megjelenése azonban nem hagy 
kétséget aziránt, hogy ugyanaz a Szentlélek munkálkodik itt is, 
mint a világ más tájain". /Edward O Connor/

♦ + ♦ + ♦
A Lélek nem tesz egyebet, mint jobban -jobban kibontva 

előhozza azt, ami a Krisztus személyében elrejtve egyszer s 
mindenkorra adva volt és folytonosan alkalmazza ezt a változó 
viszonyokhoz. Ezért az evangélium mindig újság, meglepetés és 
örök frissesség. Akit a Lélek vezet, örök hajnalban vándorol. 
Meglepetés várja minden útfordulón. Nyitott a kilátás minden 
irányban. /Stanley Jones/

♦ + + + ♦
A próféta olyan ember, akinek közvetlen isteni megvilá- 

gosítás nyomán olyan áttekintése van, amely másoknak nem ada
tott meg. A prófétának nemcsak az a dolga, hogy jövendöljön; 
meg kell világítania az egész történelmet: múltat, jelent és 
jövőt. Amit a próféták mondanak, azzal mindenekelőtt a jelenre 
vannak tekintettel. - A próféták látása nem okkult természetű 
erőkből származik. Mindig azzal a nagy erkölcsi érzékkel van 
kapcsolatban, melyet ajándékképpen kapnak s a nép vagy a gyü
lekezet sorsáért való tusakodásból vagy belső küzdésből szü
letik. - Ahol a prófécia kialszik, ott a gyülekezet nélkülö
zi a felülről való tájékozódást. Péld.29,18. /L.Ralf/

♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Amint a prófétai reflexió megkülönbözteti az igazi 

prófétát a hamistól, ugyanúgy elutasítja a hazug álmokat is.
Jer 23,25-32; Zak 10,2. De az a tény, hogy a Biblia Salamon 
és Zakariás közötti századokból nem említ álmokat, tehát az 
egész nagy prófétai korszakból: azt sugallja, hogy az álmot a 
kinyilatkoztatás másodlagos formájának tekintették csak, me
lyet egy személy kap. Ezzel ellentétben a prófétai Szó a nép
nek adott kinyilatkoztatás különleges formája. /Augustin George/

+ + + + +
Textusunk nem mond el mindent pünkösdről, de a leglé

nyegesebbet közli; az ünnep értelméről, tartalmáról beszél: a 
jelenlévő Isten életárasztó, megfrissítő Lelkét ajándékozza, 
segítségével prófétáinak, álmokat álmodnak és látásokat látnak 
sokan. /Hafenscher Károly/

Pünkösdhétfő
Ez, 36,25-28

M a  E z é k i e l  ajkán csendül fel az ígéret pünkösd aján- 
déka a fogságban  élő nép között. Mivel pünkösdről van szó,
ezért a cselekvő személy maga az Isten. Pünkösdkor nincs sem- 

mi emberiténykedés, nincs semmi, amit szemünk látna és fülünk
254



hallana. Itt a teremtés csendje uralkodik. Isten az ő Lelkét 
közli, ide nem szárnyalhat fel senki, ezt az ajtót egyedül Is
ten nyithatja meg. De vajon ez olyan munkája-e Istennek, amely 
mellett nekünk tétlen várakozásban kell élnünk? - Isten azokra 
önti ki Lelkét, akik belátják nyomorult, elveszett voltukat, 
akik Hozzá kiáltanak félelmükben. Ezekből veszi ki a kőszívet 
és ad nekik hússzívet. Ez a fordulat megfoghatóvá válik az em
ber életében. Ettől kezdve elkezd mindent másképp látni, el
kezd hallani olyan dolgokat, amelyeket eddig nem hallott; el-  
kezdi szeretni az igazságot, gyűlölni a hazugságot és minden 
megváltozik életében. - Vajon rajtunk, akik a megérkezett pün
kösd korszakában élünk, végbeviheti-e Isten az Ő megtisztító 
munkáját? Kiveheti-e belőlünk a kőszívet és adhat-e nekünk hús
szívet? /Balikó Zoltán/

+ + + + +
Isten nem tudja szövetségét megújítani az emberrel, 

nem tud vele hangulat-szövetség helyett örök szövetséget köt
ni, ha meg nem újítja az egész embert. Ezt a megújítást a lé
leknek a bűn ellen való fellázításával kezdi. Nem megy ez köny- 
nyen, hogy "elveszem a kőszívet testetekből és adok nektek hús- 
szívet. Gyötrődések, tépelődések, nyomorúságok, remény össze
omlások, keserű csalódások, könnyel áztatott keresztek, álmat
lan, átvirrasztott éjszakák állnak mögötte. És csak úgy tud 
megtörténni, ha engeded, hogy a kőszívet maradék nélkül elve
gye tőled az Isten. /Fábián Imre/

+ + + + +
Az új szívvel és új lélekkel megajándékozott ember nem 

félelemből, nem külső kényszer hatása alatt, hanem mintegy be
lülről, önként, szabadon, Istenért és szent akaratáért cselek- 
szi a jót és jár azon az úton, amelyen megnyugszik Isten jó
tetszése. - Ez a prófécia is Jézus Krisztusban teljesedik be, 
Őbenne és Őáltala teljesedik be ma is. Őáltala válik újra Is
tenhez való viszonyunk gyermeki viszonnyá. Az új szív és új 
lélek emberén megújul Isten képe. /Ottlyk Ernő/

+ + + + +
Jörg Zink nemcsak fordítja, hanem értelmezi is a "hús

szívet" azzal, hogy azt "emberi" szívvel fordítja. Igaza van, 
mert így lesz örömhírré ez az Ige. /Józsa Márton/

+ + + + +
Ezek a versek szorosan összefüggnek a megelőző 16-25 

versekkel. - A 26-27 versek a megszentelődés folyamatát tár
ják elénk. Éspedig annak alapját: a kőszívnek hússzívvé terem
tése; eszközlőjét: Szentlélek; és következményét: új, szent é- 
let. /Gyarmathy Dénes/

+ + + + +
Láthatja-e rajtunk Lelkének munkáját a világ és annak 

láttán ismeri-e meg Urunk szeretetét? Bizonyítsuk erejét fele
barátunkat is szolgáló szeretetünk ereje által. /Sólyom Károly/

+ + + + +
A kés nélküli, de nem vér nélküli szívműtét első szaka-
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az volt, hogy Isten kivette a szívét és Jézusban nekünk 
Sjta, és aki találkozott Vele, míg itt járt ezen a Földön, s 
aki találkozik Vele azóta is, mert szüntelen lehet Vele talál
kozni: valamiképp megérezte és megérzi, hogy Isten Szívével 
találkozott. És azt is megérzi, mert egy ilyen találkozásban 
e„ kell, hogy érezze: baj van a maga szívével.

A pünkösdi lélekcsere, lélekátömlesztés után két érzés 
árad el rajtunk: az öröm és az Istenben való biztonság érzése. 
/Gyökössy Endre/

+ + + + +

Isten az egész élet kicseréléséről beszél, hiszen az 
ÓT népe számára a szív mindig az egész embert jelentette: ér
zelmi, értelmi és akarati életével együtt. - Hogy miképpen 
történik az új szív adása, egy egészen új élet elnyerése, az 
titok a számunkra, minthogy titok a testi születés is, akár
milyen sokat is tud ezen a területen a tudomány. Titok az új
jászületés is. De azt tudjuk, hogy ahol Isten igéje hirdette- 
tik és a szentségek kiszolgáltatnak, ott jön a pünkösdi Lélek, 
hatalmába veszi az embert és elkezdi benne az újat. Ez történt 
azokkal a milliókkal, akik két évezreden keresztül és a mi i- 
dőnkben is új életet nyertek a pünkösdi Lélek által. Ennek az 
új életnek legfőbb sajátossága, hogy abban az ember új viszony
ba kerül Istennel. /Káldy Zoltán/

Szentháromság ünnepe 
Mt 28,16-20

Ez az üzenet vagy prédikáció arra emlékeztet engem, 
amikor egy követ vízbe dobunk: hullámokat ver, köröket indít 
el és azok csak mennek, amíg csak partot nem érnek. Ha a közé
pen már csönd van, a hullámok akkor sem nyugszanak meg, hanem 
mindig tovább gyűrűznek. Így történik ezzel a prédikációval is: 
az apostolokon kezdődött és ment, ment a prédikátorokon keresz
tül szerte a világba: miközben üldözték őket, puszta eretnek
ségnek bélyegezték prédikációjukat, végül azonban mégis elju
tott azokhoz, akik addig nem hallottak róla. /Luther Márton/

+ + + + +
Ez egy feltétel nélküli parancs: menjetek el! Nem azt 

mondja, hogy várjatok, míg a dolgok folyása magával ragad ben
neteket, vagy míg az új jelek el nem igazítanak. Nem. Egész 
egyszerűen ez hangzik: menjetek el! Természetesen minden kö
tött menetrend nélkül. Csak az van megadva, hogy a Föld végső 
határáiq. Maqából a küldetésből értődik: az Emberfia azért 
jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. /M.Káhler/

+ + + + +
 Nincs értelme annak, hogy olyan bizonyítékot keressünk 

a feltámadott hatalmának  és uralkodásának igazolására, ami min-
denkit meggyőz. Itt hittételről van szó; pontosabban egy olyan 

kiejelentésről, amely a bizalom légkörébe tartozik. A bizalomra 
nem tudunk másokat rábeszélni, még az ember és ember közötti 
bizalomra sem. A bizalmat csak ígérni lehet, mégpedig szavak- 
kal. A kimondott szavak tartalmának pedig tettekben kell meg- 
mutatkoznia Ez így  van az emberek között, de így van Krisztusés miközöttük is.
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A belénk vetett krisztusi bizalmat úgy tapasztalhatjuk 
meg, hogy teljesen reáhagyatkozunk. Nem kérdezzük, mi a felté
tele, hanem vállaljuk a küldetést. Ez az Ő hatalmának "magyará
zata" számunkra és azok számára is, akik rajtunk keresztül ta
pasztalják meg, hogy lehet és van értelme feltétel nélkül bíz. 
ni. /Er ist unser Friede/

+ + + + +

Vigasztalónak tűnhet számunkra ma, hogy az első húsvé-  
ti gyülekezet azon a bizonyos galileai hegyen egyáltalán nem 
olyan volt, amilyennek mi az ősgyülekezetet el szoktuk kép
zelni: lelkesedéstől, belső erőtől és lelki hatalomtól átfű
tött és győzedelmes gyülekezetnek. Éppúgy mint ma, ott is egy
más mellett élt az erős hit és a kishitűség, a lelkesedés és a 
kétely. Ez vigasztaló lehet számunkra, de egyúttal meg is erő
síti a Jézus előtti fejhajtásunkat. Függetlenül a tanítvány! 
gyülekezet lelki állapotától, a kezükbe adott egy ügyet és el
küldi őket -, nem azért, mert rá volt utalva közreműködésükre, 
hanem éppen azért, mert nem volt ráutalva. "Nékem" adatott min
den hatalom mennyen és földön. Épp ezért: menjetek! Ez az egyet
len magyarázata a kiküldésnek. /H. Gollwitzer/

♦  + ♦  ♦  +

Máté tanúságtételének célja az volt, hogy Jézusban meg
mutassa a Királyt. Ebből az evangéliumból hangzik legteljeseb
ben, hogy Jézus a Király, övé a hatalom mennyen és földön. - Kü
lönös, hogy Jézus, akinek olyan fontos volt az "egy", ebben az 
igében 3-szor használja a "minden" szót. Ez azt jelenti, hogy 
totális igényt jelent be az egész világra. - Az ember azt még 
tudomásul veszi, hogy a mennyben övé a hatalom, de hogy a Föl
dön is övé legyen, azt nem. - Jézus hatalma húsvét óta valósá
gos teljhatalom, de nem testi vonalon mozgó, hanem láthatatlan. 
Az ő uralma mindig láthatatlan és elrejtett uralom. Csak a hit 
feltétele alatt lehet nekünk érintkeznünk az Ő uralmával. Is
ten valósága csak hittel hozzáférhető. - Ma az szól hozzánk, A- 
ki nem kér, mint egy bukott vallásalapító. Szolgáihoz fordul 
és parancsot ad: tegyetek tanítványokká minden népet! A tanít- 
ványság teljes életközösség, nem korlátozható egyes órákra. Az 
egyház hivatása azok között élni a világban, akik egészen más 
úton járnak. /Balikó Zoltán/

+ + + + +
Az evangéliumok nagyon világosan beszélnek arról, 

hogy a tanítvánnyá tétel és a tanítványság Jézus szuverén el
határozásán alapszik, nem pedig egyének szabad döntésén, aki
ket esetleg Jézus személye nagyon megragadott. - A tanítvány
ság ugyanakkor döntést jelent. Elsősorban úgy, hogy Jézus dön
tött bizonyos emberek felől. De azután semmivel nem kevésbé 
azt is, hogy ezek az emberek döntöttek Jézus mellett. - Isten 
királyságának közelségét hirdetni s ennek gyógyító, már most 
jelenlévő erőit tanúsítani, ez a tanítványi szolgálat. /G.Born- 
kamm/ + + + + +

A mi nyomorúságunk, emberi engedetlenségünk miatt bi
zony nagy válságban van ez az ügy, hogy "tegyetek tanítványok
ká minden népeket". Ebből a háttérből válik ki most a mi re
ménységünk: tanítványokká tenni legalább némelyeket. /Farkas 
József/257 Győr Sándor és Zügn Tamás
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