
LELKIPÁSZTOR

EVANGÉLIKUS 

LELKÉSZI SZAKFOLYÓIRAT
6 2 .évf. VII. sz. 
1987. július



TARTALOMJEGYZÉK

Lelkipásztor 1987. július hó 
TANULMÁNYOK

"Tiszteld atyádat és anyádat!"
(Seben István) .................................  335
Jézus emberképe igehirdetéseiben (II. rész)
(Tamásy Tamás) .................................   393
Mikael Agricola
(Tuula Pohjalainen) .............................. 402
Vigasz gyógyíthatatlan betegségben
(Iréné Gilbert-Loh - Fordítottá: Göllner Pál) ......... 407

AZ IGE TESTTÉ LETT
Karácsonyesti versek, elbeszélések
(Válogatta: Kinczler Irén) ........................  409

AZ IGEHIRDEK) MŰHELYE
"Hiszekegy - evangélikus szívvel"
(Havasi Kálmán) ..........  426
Szentháromság utáni 7. vasárnap
(Pintér János) ................................... 431
Szentháromság utáni 9. vasárnap
(Fabiny Tamás) ...................................434
Szentháromság utáni 10. vasárnap
(Táborszky László) ...................   436
Szentháromság utáni 11. vasárnap
(Balikó Zoltán) ...............................  439
Szentháromság utáni 12. vasárnap
(Bencze Imre) ................................... 441
Szentháromság utáni 13. vasárnap
(Bárány Gyula) ................................. 442
Gondolatok az igehirdetésekhez
(összeállította: Győr Sándor és Zügn Tamás) .........   446

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

Puskin u. 12.
Tel.: 142-074 

Eng.: EL/11/1976
Készült az Evangélikus Teológiai Akadémia offset gépén
Eng.sz.: 4335
Felelős: Dr. Nagy István
Előfizetés havi 42.- forint, fél évre 250.- forint, 
egy évre 500.- forint.

ISSN 0133-2821



t a n u l m á n y o k

„Tiszteld atyádat és anyádat! ”
A 4. parancsolat ótestámentumi értelme és mai magyarázata

A 4. parancsolat többszörösen is rendhagyó a Tízparan
csolat sorozatában. Pozitív megfogalmazású a 3. parancsolattal 
együtt azaz nem tiltás, nem elhatárolás, mint a többi, a dön
tő többség. Azonkívül ez az első parancsolat - ígérettel: "hogy 
jó legyen dolgod és hosszú ideig élhess a földön...". Helye is 
sajátos ezenfelül: "első a második törvénytáblán" - szoktuk meg
fogalmazni; az ember legközvetlenebb környezete felé irányít, 
nem a "felebarát" felé.

Értelmezése távolról sem kézenfekvő, sem nem olyan 
könnyű, mint az első pillantásra gondolnánk.

Ószövetségi értelmét igyekszem megtalálni az I. rész
ben. A II. szakaszban értelmezés és magyarázat - a mindenkori 
magyarázatok - különbségére szeretnék rámutatni. Végül mai ma
gyarázatához kívánok néhány szempontot és adalékot hozzáfűzni. 
/III-/

I. Ótestámentumi értelme
A jelenleg elérhető, legújabb jó összefoglalás e kér

désben - új érvekkel -, Rainer Albertz tanulmánya. /Lásd: Iro
dalom/ Először ezt szeretném viszonylag részletesen ismertetni.

I./1. Értelmezések a mai ószövetségi kutatásban.
A 4. parancsolat "eredeti" értelme nem tisztázott vég

érvényesen. Ma 3 eltérő értelmezési típus áll lényegében egymás
sal szemben. /A továbbiakban: A, B, C - típusok./

Az A-típus: Ez a parancsolat, "Tiszteld atyádat és a- 
nyádat",, általános értelemben véve a szülői tekintélyt akarja 
biztosítani, amivel szemben kötelező a gyermeki engedelmesség.
Az izráeli patriarchális társadalmi rend hátterén kell értel
mezni. /Ennek az értelmezésnek a képviselői: H.G.Reventlow, H. 
van Oyen, ószövetségi etikájában; a fiatal L. Köhler és sokan 
mások./ Érvelésükben különösen szívesen hivatkoznak 5 Móz 21,18- 
2 1 -re, a szófogadatlan fiú megkövezésére utasító törvényre; 
másfelől ún. "apodiktikus jogmondatok”-ra, melyek a szülők meg- 
átkozását büntetik halállal: 2 Móz 21,17; 3 Móz 20,9. A paran
csolat szerintük bármilyen életkorban lévő fiúra vonatkozik, 
őt szólítja meg: gyermektől a vénig, minden fiút.

A B-típus: Ezt a félfogást K. Barth fejtette ki dogma
tikájában"! /KD,III/4, 1951, 269-281./ Egzegetikailag H. Kremers 
szélesítette ki alapját ennek az értelmezésnek. Idézzük Barthot: 
"... a gyermekektől szüleik iránt követelt tisztelet nem a fia
talabb generáció akaratának külsőséges és formális alávetése 
az idősebb generáció akaratához képest, hanem az idősebb gene
ráció megbecsülése /respektálása/, mivel az a nép létezésére 
adott ígéret hordozója és közvetítője." /KD III/4,271k./ úgy 
is megfogalmazódik ez az értelmezés, hogy a szülőket azért il
leti tisztelet, mert ők Isten helyettesei, mint igehirdetők, 
tanítók és papok. Érvként említhetők az ún. "gyermekek kérdé
sei" -szakaszok: 2 Móz 12,26; 13,14; 5 Móz 6,20; stb; ".. ha 
majd megkérdezi/k/ tőled /tőletek/ fiad /fiaitok/, hogy mit je
lent ez, miért teszitek ezt..", "akkor így válaszolj/atok/"



Más érvek is felhozhatók, ezeket most nem részletezem. Ebben a 
szemléletben a 4. parancsolat elsőrenden a kicsiny, felnövekvő 
gyermekekre vonatkozik, valláspedagógiai funkciója van.

A C-típus: A 4. parancsolatot kizárólag a felnőtt gyer
mekek és az idős szülők viszonyára vonatkoztatják. Ennek az ér
telmezésnek a képviselői: H. Gressmann, 1913!; M. Noth, ATD-Exo- 
dus; J.J. Stamm és mások. Legfőbb érv az, hogy a Tízparancsolat 
a felnőtt, nagykorú, szabad izráeli férfiakat szólítja meg. ú- 
jabb kutatások nyitva hagyják a kérdést, vagy pedig időben egy
más után helyezik el a különböző értelmezéseket: pl. először C, 
azután B; vagy sorban C, B végül A-típusú értelem.

I./2. Megfogalmazásai az ÓT-ban
Lehet-e új érveket találni, amelyek lehetővé teszik a 

döntést az értelmezési típusok valamelyike javára? Ehhez elő
ször a 4. parancsolat előfordulásait, textusait kell megvizsgál
ni. Az Ószövetség 3 helyén szerepel:
2 Móz 20,12: Tiszteld atyádat és anyádat, /Kabbéd/

hogy hosszúra nyúljanak napjaid 
azon a földön, amelyet az ÚR, 
a te Istened ad neked!

5 Móz 5,16: Tiszteld apádat és anyádat, /kabbéd/
ahogyan megparancsolta neked 
az ÚR, a te Istened, 
hogy hosszúra nyúljanak napjaid, 
és jó/1 / legyen dolgod 
azon a földön, amelyet az ÚR, 
a te Istened ad neked!

3 Móz 19,3: Mindannyian anyátokat és
apátokat /ki-ki apját és anyját/ féljétek! 
/tiszteljétek/ /járé'/

R.Albertz ezután összehasonlítja a különböző megfogal
mazásokat. Megállapítja, hogy két eltérő tradícióról van szó, 
az egyik a kábád ige Piél alakját használja, a másik a járé i- 
gét. A közöset vizsgálva: "tiszteld/jétek/ apádat és anyádat"; 
arra az eredményre jut, hogy nem lehet egy közös "előformát” 
találni. /V.ö. 2 Móz 21,15.17 és 5 Móz 27,16./ A héber igék 
vizsgálatának eredménye: az értelmezési típusok egyikének sem 
mondanak ellene. Bármelyik helyes lehet a szavak jelentése alap
ján, bár az engedelmeskedni szava a héberben: sáma. Két eset le
hetséges: vagy nyitva kell hagyni a kérdést; vagy pedig az ak
kori kulturális háttérből következő egyértelmű jelentést kell 
kikutatni és megérteni.

I./3. ókori - vallástörténeti - háttér
Ezt a kultruális hátteret kutatja fel a tanulmány a to

vábbiakban. Ebből a szempontból úttörő jelentőségű, jóllehet 
Mezopotámia és környéke ékírásos szövegeit vizsgálja "csak".
/Az akkád nyelvben a kábád megfelelője kabáru, a járé párhuza
mosa a paláchu. Ezeket kutatja családjogi, adoptálási és böl- 
csességi szövegekben./ - Áttekintése a C-típus értelmezését e- 
rősiti és teszi nagyon valószínűvé. Nuziban például egyenesen 
szakszó /terminus technicus/ volt paláchu, felnőtt gyermekek 
idős szüleikhez való viszonyát jelölte meg. /Bizonyítását lásd: 
Albertz, 356-364. o./
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I./4. ótestámentumi háttere
A Példabeszédek könyvéből vett mondások támogatják ezt 

az értelmezést. /Saját fordításaim:/
péld 19,26: "Apját elnyomó /elűző/ és anyját elkergető

- szégyenletes és gyalázatos fiú."
28,24: "Apját és anyját megrabló -

és azt mondja, nem vétkezett - 
cinkosa /haverja/ ő a pusztítónak."

30,17: "Egy /olyan/ szem, mely apát gúnyol ki,
és az anya korát megveti, 
kivájatik a folyami hollóktól, 
és megeszik azt a sasok /sasfiókák/.
/Bizonytalan szöveg./

A kisgyermekekre vonatkozó mondások és jogszabályok 
más terminológiát használnak: Péld 1,8; 5 Móz 21,18-21; és a 
Példabeszédek sok más helyén, /nevelés, fenyítés, engedelmesség, 
utasítás, tanítás, intés, stb./ Más értelmezések érvei nem meg
győzőek és nem egyértelműk. Mai 1,6 is a C-típusú felfogást 
támogatja.

Legrészletesebb kommentár Jézus, Sirák fia bölcsessé
gében olvasható a 4. parancsolathoz. A könyv 3. fejezete 1-16. 
versében. /Lásd a Septuagintát! Magyarul a katolikus bibliafor
dításokban olvasható, erősen katolikus fordításban./

Kiemelendő a 13. vers: /az apáról/ "Ne értékeld le 
/ne becsüld le/ őt, amikor erőd teljében vagy!" Az itt vázolt 
ókori és ószövetségi háttéren szemlélve nem csupán lehetséges, 
hanem igazán valószínű is, hogy a 4. parancsolat a felnőtt gyer
mekek idős szüleikhez való viszonyát jelöli meg.

I./5. Élethelyzet /Sitz im Leben/
Az általános társadalmi háttér világos: az izráeli 

családjogi és örökösödési szokások, jogok és később törvények 
biztosítják az idős szülők gondozását. Az egész Rúth-történet
ből ez tűnik ki, de utalhatunk a József-történetre /I Móz 45, 
10k/ és arra, hogy az ősatyák történetében középponti szerepe 
van a gyermek-ígéreteknek. A speciális élethelyzetet Albertz a 
következőkben határozza meg: eredetileg a család életszituáció
iban két helyen jutott szóhoz e parancsolat: 1 . a "ház" fiúra 
történő átruházásában /és/ a szülőknek az aktív munkától való 
visszavonulásakor; 2 . valamelyik haldokló szülő végrendelkezé
sében. - a nők általában túlélték férjüket, illetve gyakran fia
tal nőt vettek feleségül a /megözvegyült/ férfiak.

A parancsolat izráeli sajátossága az, hogy a Tízpa
rancsolat részévé és ezzel az ÚR alapvető parancsainak egyiké
vé vált. Mint családi norma más népek kultúrájának is része.
Ezt nem elemzi tovább a tanulmány, csak teológiailag értékeli: 
a szülők iránti hála most már a szabadító és földet /áldást/ 
adó ÚR iránti hálával, hálaadással azonosult.

Konkrétan ez a tisztelet az öreg, idős szülők táplá
lását, ruhával és lakással való ellátását jelentette, halálukig, 
meltó bánásmódot és temetést. /C-típusú értelem./

I./6 . Megjegyzések az eddigiekhez
Jó, hogy R. Albertz maga is tudja érvei gyengeséaét 

az élethelyzetre vonatkozóan. A 4. parancsolat a maga egészében, 
rövid formájában sokkal jobban illik egy "kívülálló" szájába: 
Tiszteld apádat és anyádat"; ezt így nem mondhatja sem az apa,



sem az anya. De mondhatja, hagyományozhatja valamelyik nagyszü
lő - halálakor, végrendeletként - az unokának, a legidősebb fi
únak. Vagy más kívülálló, a családhoz nem tartozó; így használ
ták a Tízparancsolatban, a 'kultusz" ünnepein. Pap vagy lévita, 
mint beszélő mondhatta a laikusoknak, a felnőtt férfiaknak - 
pl. hazaindulásukkor.

A kábád és a járé igék jelentésváltozásainak vizsgála
ta egzegetikailag még jobban megalapozná az így is valószínű 
értelmezést. /'Ehhez adalékokat ad Pálfy Miklós disszertációja./

A parancsolat negatív, tiltó megfogalmazása valahogy 
így hangzana: Ne vesd meg /el/ apádat és anyádat!; vagy ne át
kozd meg, ne űzd el, ne kergesd el! A pozitív megfogalmazás vi
szont nyilvánvalóan egyértelműbb volt, mint ezek. Mai megfogal
mazása így hangozhatna: Tartsd /el/, honoráld, becsüld meg, is
merd el a neki megfelelő helyen apádat és anyádat! A mai magyar 
népnyelv így használja a megbecsülni, megtakarítani szavakat. A 
honorálás pedig teljesen fedi az eredetit.

Új fényben láthatjuk ezután a parancsolathoz kapcsolt 
ígéreteket is: az egészséges család tradíció - amelynek alapja 
az idősek "megbecsülése"; a legdöntőbb egy nép és az egyén hosz- 
szú élete számára. A mindenkori öregek éltetésén túl, a viszon
zás törvénye alapján: azt kapod vissza idős, erőtlen életkorod
ban, amit te adtál szüleidnek... És ezzel példát gyermekeidnek.. 
Ezenfölül egy nép identitásának - ez a hagyomány átvételét, de 
átadását is jelenti - is ez az alapja.

II. Értelmezés és magyarázat
II./1. Értelmezés és magyarázat különbsége
Ritkán hangsúlyozzuk és nem mindig tudatosítjuk, hogy 

értelmezés /egzegézis/ és magyarázat, legyen az tanítás vagy 
az igehirdetés része, két különböző folyamat. Úgy érzem, szük
séges most itt hangsúlyoznom, hogy értelmezés magyarázat két, 
módszerében eltérő, egymással ellenkező irányú, mégis egymást 
kiegészítő cselekvési folyamat. Ha ezt nem tudatosítjuk, gyak
ran és könnyen összekeverjük a kettőt. Mindezt így értem: Ér
telmezés = bibliai szövegek megértésének folyamata. /Lehet szó 
persze bármilyen szövegről, sőt kommunikációs megnyilatkozás
ról./ Én megyek vissza, mi megyünk vissza, mi helyezkedünk be
le a szöveg világába, vagy ezt próbáljuk meg legalábbis. Mivel 
meg akarjuk érteni a szavak jelentését, a szöveg tartalmát és 
akkori üzenetét. Ebben persze segítenek mások, tudásunk, sokfé
le módszer. Sokfélét figyelembe kell vennünk, a cél azonban min
denképpen az, hogy megtudjuk: Mit akar/t/ mondani a szöveg? Mit 
mond, mondott ki?

A magyarázat ennek az ellentétes irányú folyamata. Az 
a legfontosabb kérdésünk ilyenkor, hogy: Kinek, kiknek akarjuk 
/és hol, mikor/ elmondani, mit jelent egy bizonyos szöveg a szá
mukra?! Mit üzen nekik? Itt is segíthet sok bennünket. Mégis 
a magyarázatnál az a döntő, akinek mondom, akire vonatkoztatom 
a szöveget.

A 4. parancsolattal kapcsolatban mindez azt jelenti, 
hogy ha meg is állapodom egy értelmezésnél, lehet másra hasz
nálni, sőt kell, szükséges is másképpen magyaráznom. Egyrészt 
mert új üdvtörténeti helyzetben vagyunk Jézus Krisztus miatt, 
másrészt meg a mindenkori hallgató szituációját, személyét 
kell tekintetbe vennem. De hátha éppen az "eredeti" értelem
mel gazdagabbat és aktuálisabbat tudunk mondani mai hallgatók-

389



nak? Vagy legalábbis "színesíti" magyarázatunkat!?
TI./2. Példák a Tízparancsolatból
Régtől furcsállotta az ószövetségi kutatás, hogy a Tíz- 

arancsolatban a 7. parancsolat. Ne lopj! mellett ott van a 9. 
és a 10. is, a két Ne kívánd...! Miért van így? Mi van emögött?
A Alt úttörő és jól ismert kutatásai óta más fényben látjuk 
ezt a kérdést is. /L.: Irodalom/

A Ne lopj! igazi jelentése: Ne rabolj /embert, férfit/! 
vagy Ne légy emberrabló! A mondat hiányos, ! hiányzik a tárgy. 
Ezt*várnánk: Ne lopj semmit! /V.ö. 2 Móz 21,16-tal!/ Ebből azon
ban az is következik, hogy - valószínűleg - a 9. és 10. paran
csolat vonatkozott arra, amit mi lopásnak hívunk. A kívánság
nak itt olyan vagy hasonló értelme van, mint a latin concupisco 
igének, vagy concupiscentia főnévnek. Ez annyit tesz, mint "mo
hó megkívánás". Luther is gyakran használja. /Vessük össze Mik 
2 ,2-vel ezt a jelentést!/

Talán nem lesz érdektelen a 4. parancsolat fentiekben 
valószínűsített értelmével együtt az egész Tízparancsolat "ere
deti” értelmének mai parafrázisát adni:

A Tíz Ige utasít - 3. és 4. -; és gátakat /gátlásokat/ 
emel; mindezzel óv -

óvja 1. - Isten "személyiségét"
/a képtilalom - láthatatlanságát/
2 . - óv nevének rossz, gonosz használatától
3. - nyugalomnapja megszentségtelenítésétől

4. - óvja a nemzedékek folytonosságát
5. - a felebarát életét /és a saját életet/
6 . - a felebarát nemiségét
7. - /személyes/ szabadságát
8 . jogi egyenlőségét
9. és 1 0 . javait /örökségét és munkája eredményét/.
A 4. parancsolat ezt az idősek, az öreg, munkaképtelen 

szülők éltetésével óvja, tisztességes generációváltást kíván.
III. Mai magyarázatához
III./I. Újszövetségi és evangélikus magyarázata
Az Újszövetség többnyire az akkori értelmezésnek megfe

lelően használja a 4. parancsolatot. Mindig pozitívan! Jézus 
maga Mk 7,10-14 és Mt 15,3-7 szerint az előbbiekben kifejtett 
értelemben alkalmazza a farizeusokkal szembei}: az idős szülőt 
köteles a felnőtt gyermek segíteni, éltetni - minden kultuszi 
cselekvésnél előbbrevaló ez a tisztelet! A gyermek Jézus enge
delmeskedett szüleinek, úgy, hogy a nagyobb Családra és Atyá
ra is utalt: Lk 2,41-52.

Ebben a szellemben értendők tanítványságra hívó szavai 
is később: Lk 9,57-62; Lk 14,25-27; v.ö. Mt 10,34-39.

A kereszten mondott utolsó szavai közt gondoskodik any
járól, Máriáról: összeköti életét a szeretett tanítványéval.
Jn 19,26k. Csak utalhatok itt most a többi igehelyre, főként 
az ún. "házitáblák"-ra, több újszövetségi levél végén.

Külön tanulmányt igényelne, akárcsak a 4. parancsolat 
keresztyén magyarázatának története. /L.: Irodalom, B. Reicke/ 
Luther zseniális módon ad tanítást kora számára. Mindenekelőtt 
kátéi használhatók és használtak is mindmáig. Úgy gondolom, 
erről nem szükséges többet szólnom.

Mai magyar katechéziseink egyházunk hagyományai szerint
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interpretálják a 4. parancsolatot, a Tízparancsolatot. Szenzá
ciós mectfogalmazásokat találhatunk "Az evangélium igazságá"- 
ban: 84-86.o. és 102.o./ Ugyanez a Hitiink-életünkben is./

A szintén gyermekek és konfirmandusok oktatására szánt 
Élet-jel viszont nem használja ki jól lehetőségeit. A 3. és 4. 
parancsolatot "Utasítást adó, vagy útmutatást, útbaigazítást 
adó jelzőtábla"-ként kellett volna ábrázolni.

Felnőtt katechézisünk, "Az ember védelmében" rövid, de 
hasznos tanítást nyújt. A generációs probléma minden vonatko
zására alkalmazza a 4. parancsolatot. /50-58.O./

III./2. Új színek, új aktualitások az "eredeti értelem'
bői"

Mai életünkben szinte minden másképpen van, mint a 
Tízparancsolat ószövetségi megszólalásakor volt. Ami akkor 
természetes volt: a szülői - főleg az apai - tekintély és a 
gyermeki engedelmesség kötelessége /az engedetlenség egészen 
kivételes volt/; a nagycsalád; ebben a szülőnek, szülőknek ter
mészetes kötelessége volt gyermekeiket eltartani, nevelni, 
mégpedig a hagyományok szerint, az atyák hitében nevelni; az 
örökösödési jog szabályozta a javak elosztását és bizonyos ér
telemben a társadalombiztosítás szerepét töltötte be, - amely 
különben teljesen hiányzott, /özvegyek és árvák/

Ma a megbomlott családi, nagycsaládi közösség a jellem
ző. Az idős szülőket öregotthonba igyekeznek bedugni, vagy még 
azt sem kapják meg a gyermekektől. Mindennaposak a tartási 
szerződések. Már saját szüleikkel is kötnek ilyet a felnőtt 
gyermekek. Mivel nincs egészséges nagycsalád, nincs egészséges 
tradíció-átvétel sem, nem hagyományozódik az unokákra a szülői 
tisztelet. /Mert azt nem kapja meg a nagyszülő./

Mindezekben van és lehet üzenetünk és mondanivalónk a 
4. parancsolat mai magyarázatával. A tiszteletet a honorálás 
értelmében felfogva a nyugdíjrendszer és a nyugdíjasok egész 
világa tárul elénk. Anyagi és szellemi vonzataival együtt. 
Végül gondoljunk még csak arra, hogy a felsőbbség - különböző 
szinteken - választott; tehát az "apáktól és anyáktól” ráru
házott módon kormányoz, és így illeti meg a tisztelet.

Mindenképpen jó lenne, ha a Tízparancsolat - s benne 
a 4. - egyházunkban és gyülekezeteinkben a felnőttek tanításá
ban is szerepet, nagyobb szerepet kapna. Van üzenete.

Jézus mondja: "Tehát minden írástudó, aki tanítványá
vá lett a mennyek országának, hasonló ahhoz a gazdához, aki 
ót és újat hoz elő éléstárából." Mt 13,52

IRODALOM
Albertz, T.: Hintergrund und Bedeutung des Elterngebots im 

Dekalog. ZAW 90/1978/, 348-374.
Alt, A.: Kleine Schriften I-III.
Barth, K.: Kirchliche Dogmatik, III./4.
Boecker, H.J.: Redeformen des Rechtslebens im AT 
Koch,K.: Was ist Formgeschichte?
Liedke, G.: Gestalt und Bezeichnung atlicher Rechtssatze 
Pálfy Miklós: Istenfélelem az Ótestámentomban 
Reicke, B.: Die Zenn Worte in Geschichte und Gegenwart 
Stamm, J.J.: Dér Dekalog im Lichte dér neueren Forschung 
THAT - Theologisches Handwörterbuch zum AT /Jenni/Westermann/ 
Vaux, R. de : Das AT und se iné Lebensordnungen I-II.
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/Ezekben további irodalom. Lásd az óT-teológiákat is./ 
Az ember védelmében. Ebben Dr. Hafenscher Károly: /2./

A család védelmében, 
prőhle Károly: Az evangélium igazsága.

Luther négy hitvallása.
Seben István

H I R D E T M É N Y

Augusztus 24. és szeptember 5. között ebben az évben is 
rendezünk héber-görög nyelvi tábort a Teológiai Akadémián a Baptista 
Teológiai Szemináriummal és a SZET Lelkészképző Intézetével közösen. 
Ezen szívesen látjuk az érdeklődő lelkésztestvéreket is. A tanfolyam 
ingyenes, de ellátásáról mindenkinek magának kell gondoskodnia. Mivel 
az I. és II. évfolyam hallgatóinak kötelező a részvétel, a kevés hely 
miatt szállást se tudunk biztosítani. Kérjük, hogy aki részt tud ven
ni ezen a tanfolyamon /az első héten héber, a másodikon görög lesz/, 
lehetőleg augusztus 15-ig jelezze ezt a dékáni hivatalba küldött le
vélben.
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Jézus emberképe igehirdetéseiben
II. rész

6. JÉZUS KÖVETÉSE
Láthattuk, hogy Jézus nem tesz különbséget ssn zsidó és pogány, 

sem jó és rossz között. A következőkben arról lesz szó, hogy 
Jézus szerint ebből a szétválaszthatatlan, egységesen bűnös em
beriségből kik lehetnek az ö követői.

Meqhasonlás az evangélium miatt /Mt 10,34-39 - Lk
12,51-53/

Ez az egyik legkeményebb és legnehezebben érthető jé- 
zusi igehirdetés. Jézus saját küldetéséről beszél, de ez még- 
inkább megvilágítja a tanítványok helyzetét és feladatát. Azért 
tettem a gondolatmenet elejére ezt a szakaszt, mert itt alap
vetően megmutatja Jézus, hogy mire számíthat az, aki az ő kö
vetését választja. Legelőször is az ember legszűkebb életkö
rében, a családjában támadnak ellentétek Jézus miatt. De az el
lentétet nem Jézus szeretetlensége, hanem éppen a szeretete és 
megtérésre hívó szava idézte elő. Természetesen nem lesz ellen
sége az ember a családtagjainak. Máté itt Mik 7,6-ot idézi, de 
csak a párhuzam kedvéért. Hiszen Mikeásnál az emberiség rom
lottságának a jeléről van szó, Jézus esetében pedig nem a rossz, 
hanem az egyedüli jő, az ő evangéliuma miatt következik be a 
meghasonlás. Jézus sem tekintette ellenségeinek azokat, akik 
nem hittek az evangéliumban. Fontos vonása ez Jézus emberképé
nek, hogy még azokat sem tekinti ellenségeinek, akik az ő ü- 
gyének kerékkötői, mert még belőlük is válhat tanítvány. Hogy 
milyen úton, arról szól a következő történet.

Jézus követése /Mt 8,18-22 - Lk 9,57-62/
Ezen a címen Máté két történetet hoz, Lukács pedig 

hozzátold még egy harmadikat is a Q forrásból. Mindhárom törté
net arról szól, hogy Jézus követése válaszút elé állítja az em
bert. Jézus egyik esetben sem a szereplők részigazságát utasít
ja el, hanem a bennük rejlő tagadást. Jézus a három történetben 
nagyon igaz képet fest az ember bensejéről.

Az első történet azért meglepő, mert egy ember saját 
maga ajánlkozik, hogy követi Jézust. Emberi megítélés szerint 
Jézusnak örömmel kellett volna fogadnia ezt az embert, ehelyett 
azonban kijózanító választ ad. Azért, mert meglátja, mi is en
nek az embernek a valódi szándéka. Ha a mátéi szövegre figye
lünk, mi is jobban megérthetjük. Máté egy írástudóról beszél. 
Tehát ez az ember egy olyan írástudó lehetett, akit filozófiai- 
lag megfogott Jézus igehirdetése. Ez az írástudó részigazsága. 
Jézus ezt nem is vonja kétségbe, csak felvázolja előtte, hogy 
mivel jár az ő követése. Megmutatja, hogy aki Jézussal aktívan 
akar járni a szeretet útján, annak az otthontalanság lehetősé
gével is számolnia kell. jézus követése tehát nem üres lelke
sedésből, hanem józan döntésből kell hogy fakadjon, és Jézus 
követése nem önző élvezet, hanem magunk odaadása. Jézus ember
képébe szervesen beletartozik, hogy ő felismeri a megalapozat
lan rajongást, de nem ezt utasítja el, hanem szeretettel megmu
tatja, milyen nehézségek és megpróbáltatások várnak azokra, 
akik ilyen indíttatásból próbálják meg követni őt.

A második esetben nem önként jelentkezőről van szó,
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hanem Jézus hív el valakit. Az ember azt válaszolja, hogy sze
retné előbb apját eltemetni. Erre nagyon megdöbbentő Jézus vá
lasza: "Hadd temessék el a halottak halottaikat, te pedig menj 
el és hirdesd az Isten országát!" Jézus nem vonja kétségbe, 
hogy a halottaknak meg kell adni a végtisztességet, de a ha- 
lottsiratás helyett az evangélium örömhírének hirdetésére szó- 
lít fel. Aki Jézust követni akarja, annak egészen új módon kell 
értékelnie az életet és a halált. Jézus szemében ugyanis a ha
lál, amit az emberek életnek mondanak. Jézus az emberek élet- 
szemléletével szembeállítja az evangéliumot, amelyből új élet 
támadhat. Ennek az új életnek a célja pedig az embertárs szol
gálata, amelyben nem kereshetjük a kifogásokat.

A Lukács-féle harmadik történetben ismét egy önkéntes
sel találkozik Jézus. Ennek is van kifogása, és ennek is van 
részigazsága. Jézus nem is a részigazságot kérdőjelezi meg, ha
nem ismét a kifogást utasítja el. Egy hasonlatot mond a szán
tásról, amellyel megmutatja, hogy az ő követése új irányvételt 
jelent. Ez az új irányvétel pedig nem kombinálható az ellenke
zőjével. Nem tekingethet hátra az, aki egyszer az ő követése 
mellett döntött. Jézus tudja, hogy az ember szeret "kétszínű
én" élni, de megmutatja, hogy őt csak akkor követheti az ember, 
ha felszabadul minden más kötöttség alól.

Ezekből a történetekből világossá válik, hogy ahogy Jé
zus minden embert megtérésre szólít fel és minden embernek fel
kínálja a bűnbocsánatot, úgy minden embert a követésére is hív. 
De Jézus ismeri az ember korlátáit is. Ezért figyelmeztet, hogy 
aki őt akarja követni, annak azt mindennél előbbre valónak 
kell tekintenie. Ezzel nem veszi ki a világnól Követőit, hanem 
a szolgálatra szabadítja fel.

Hogy mit jelent a szolgálat szabadsága, azt később vizs
gáljuk meg. Előbb azonban fordítsuk figyelmünket arra, hogy 
mit mond Jézus az emberek egymáshoz való viszonyáról. Az em
berek egymáshoz való helyes viszonya ugyanis a szolgálat alap
ja.

7. FELEBARÁT ÉS ELLENSÉG SZERETETE
A gonosz szolga /Mt 18,21-35/
Azért Kezdem ezzel a példázattal, mert az emberekhez 

való viszonyunk elsőrenden az Istenhez való viszonyunkon for
dul meg. Ezt remekül érzékelteti Jézus a gonosz szolga példá
zatával. Jézus megmutatja, hogy az ember Istenhez való viszonya 
olyan, mint a nagy adósé. Isten azonban az ember kérésére kö
nyörül rajta.

Ezzel szemben áll a szolgatárs csekély adóssága. A két 
szám közötti nagy különbség szemlélteti egyrészt a szolga mér
hetetlen adósságát, másrészt pedig a szolgatárs adósságának 
csekélységét. És amilyen a különbség a két adósság összege közt, 
olyan a különbség a két hitelező eljárása között is. Az adós 
szolga ugyanis - hiába engedték el szinte kifizethetetlen adós
ságát -, szolgatársát az adósok börtönébe juttatja pár dénárért.

Ezzel a két párhuzamos képpel külsőleg teljesen befe^e-
zetnek tekinthető a példázat, de Jézus a tanulság levonása ér

dekében a további fejlődését is elmondja. A szolgatársak tanúi 
voltak a király kegyelmének, ismerték a két adósság különbsé- 
gét is. Nem bosszúból mondják el a királynak az esetet - hi- 
szen jogilag nem eshet kifogás alá a szolga cselekedete -, ha
nem hogy ismerje meg ezt az embert. A király ugyanazt teszi ve
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le, amit Ő cselekedett szolgatársával. De büntetése nagyobb, 
hiszen az adósság mértéke miatt élete végéig börtönben ülhet, 
méghozzá kínos rabságban /baszanisztész = kínzó, börtönőr/.

Jézus ebben a példázatban a maga igaz valóságában állít
ja elénk az ember jellemét. Az ember maga iránt elnézést köve
tel, de másokkal szemben könyörtelen. Jézus arról beszél, hogy 
az Istenhez való helyes viszonyhoz mennyire elengedhetetlen a 
mások enyhe megítélésének és a megbocsátásnak a gyakorlása.

Felvetődhet a kérdés, hogy amikor Isten a hasonlót ha
sonlóval fizeti, nem beszélhetünk-e a "szemet szemért, fogat 
fogért" megtorló alapelvéről. Természetesen nem, hiszen a kiin
dulópont Péter kérdése volt: "Uram, ha vétkezik ellenem az a- 
tyámfia, hányszor bocsássák meg neki? Még hétszer is?" Jézus 
ezzel a példázattal azt akarja megmutatni Péternek, hogy Is
tennél nem lehet szó a megbocsátás határáról. És ha Isten nem
csak megbocsát, hanem büntet is, azt nem azért teszi, mintha 
elfogyott volna a türelme és a szeretete, hanem mert a kegyel
mét megtapasztalt emberrel szemben saját, jogosnak vallott el
járását engedi érvényesülni. Ha ez az ember a törvényre hivat
kozva nem megbocsát, hanem megtorol, akkor Isten ráhagyja, hogy 
ő is a jog alapján ítéltessen meg. Tehát ha Isten büntet, akkor 
az nem azt jelenti, hogy fogytán van kegyelme, hanem csak áten
gedi az embert a saját felfogása szerint gyakorolt tettei ter
mészetes következményeinek.

Jézus jól látja, hogy az ember hajlamos az ilyen tör
vényszemléletre. Ezért akarja megértetni az emberrel, hogy a 
megbocsátás a felebarát felé nemcsak jog és kötelesség, hanem 
egyúttal az a mérték is, amelyet maga szab meg a vele való el
bánás törvényéül. Az ember Isten felé való tartozása mérhetetle
nül nagyobb az embertársak vele szembeni adósságánál. És ha Is
ten végtelen szeretetével elengedi ezt a megfizethetetlen tar
tozást, akkor természetes, hogy az ember elengedje felebará
tai adósságát. Ha az Isten megbocsát az embernek, természetes, 
hogy ő is megbocsásson embertársainak.

Tehát a megbocsátás törvény olyan értelemben, hogy nem 
bújhat ki alóla az ember, de inkább a nagy lehetőség örömhíre: 
Isten megbocsátott, most már az ember is tud megbocsátani.

A bolond gazdag /Lk 12,16-20/
Jézus ezzel a példázatával arra mutat rá, hogy az ember 

nem szolgálhat két úrnak, hanem vagy Istennek vagy a mammonnak 
/Mt 6,24/. Gondolatmenetünkbe azért tartozik bele, mert Jézus 
az Istennek és az embertársnak a szolgálatával állítja szembe 
az anyagiak "szolgálatát". Itt tehát egymás mellett áll Isten 
és az embertárs szolgálata. Ennél a példázatnál erre a kettőre 
mindig együtt kell gondolni.

A gazdának az okozott gondot, hogy a gazdagon termő föld 
gyümölcsét nincs hová betakarítania. Ezért épít nagyobb csűrt a 
régiek helyébe, hogy oda hordhassa az egész termést. Ez az el
járás természetes, és Jézus nem is ezért a cselekedetéért mond
ja bolondnak. A balgaság bizonyítéka a gazdag ember további o- 
koskodásában rejlik: "Én lelkem, sok javad van sok évre élté
vé, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál!" Ezzel a gondolattal vét 
a gazdag ember, mert javainak bőségében nem Isten áldását, ha-_ 
nem saját életének biztosítékát is látja. Kihagyta Istent a szá
mításaiból, mert azt nitte, hogy a javakban való gazdagságtól 
függ az élete.

Arról is megfeledkezett, hogy az ember a földön sohasem
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a maga, hanem az örökösei számára gyűjt. Nem a gyűjtés hely
telen tehát, hanem ha az ember azt gondolja, hogy ezzel min
dent megtett. A javakban való gazdagság lehet örömök forrása, 
de sohasem az élet biztosítéka.

Jézus azt szemlélteti ezzel a példázattal, hogy az a 
helyes, ha az ember nemcsak kincset gyűjt, hanem Istennen is 
gazdag. A halál tehát azért tragédia a példázatbeli gazdag 
embernek, mert csak a halálon innen volt gazdag, és elfeled
kezett arról, hogy gazdagságát átmentse Isten elé. Hogyan le
hetséges ez? Már az ótestamentumból ismeretes az a zsidó gon
dolkodás, hogy az ember azzal szerez "vagyont" Isten előtt, ha 
másokat megsegít javaiból. Tehát a gazdag embertársairól is 
elfeledkezett. így válik világossá újra, hogy Jézus szerint ho
gyan is kapcsolódik össze az Istenhez való viszony az ember
társhoz való viszonnyal. Az ember akkor lesz helyes viszonyban 
Istennel és embertársaival, ha Istentől kapott életét és ja
vait nem a maga létének biztosítására használja föl, hanem rá
szoruló embertársai megsegítésére.

A nagy parancsolat /Mt 22,34-39 - Mk 12,28-31 - Lk
10,25-287

Témánk szempontjából csak a mátéi és a márki változa
tot tárgyalom. Lukácsnál ugyanis nem azt kérdezik Jézustól, 
hogy mi a nagy parancsolat a törvényben, hanem arról van szó, 
hogy mit kell tenni az örök élet elnyeréséért. Lukácsnál a foly
tatás fontos számunkra, az irgalmas samaritánus példázata.

Jézust megkérdezi egy írástudó: "Melyik a nagy paran
csolat a törvényben?" /Máté/, ill. "Valamennyi parancsolat kö
zül melyik a legfőbb?" /Márk/. Máté szerint a kérdező ezzel kí
sérteni akarta Jézust. Azért, mert egy zsidó ember számára le
hetetlen volt a sok nagy és kicsi, nehéz és könnyű parancsolat
ra fölosztott Tórát egyetlen parancsolattal helyettesíteni.
Ha Jézus nem felel meg jól, nem ismeri a törvényt.

Jézus válaszának első felét jól ismerte az írástudó, 
hiszen ezt minden zsidó férfinak naponta kétszer el kellett 
mondani. Jézus szavával megerősítette Isten törvényét. A máso
dik feleletre azonban már nem számított az írástudó, hiszen az 
első, a legfőbb parancsolatról kérdezett. Jézus hozzáfűz egy má
sodikat is, ugyancsak a Tórát idézve /3Móz 19,18/. A rabbik is 
kiemelték a felebaráti szeretet fontosságát. Jézus válaszában 
az az új, hogy összeköti a kettőt, és így együtt emeli őket 
minden parancsolat fölé. Isten szeretete és az emberszeretet 
tesz együtt Isten gyermekévé. Ez az egymás mellé helyezés egy
úttal azt is jelenti, hogy az ember Isten iránti szeretetét a 
felebarát szeretetének gyakorlásával mutathatja ki.

A mérték mindig kéznél van az embernek: saját maga. Er
re nem kell senkit tanítani. Az önszeretetre építve már Rabbi 
Hillel is megpróbálta egy mondatban összefoglalni a törvényt, 
úe csak az aranyszabály negatív formájáig jutott el: "Ami ne
ked nem tetszik, azt ne tedd mással sem." Jézus viszont már a 
pozitív formulát mondja ki aranyszabályként: "És amint szeret
netek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is úgy bánja- 

velük". /Lk 6,31/ A kétféle formula között lényeges különb
ség van. A negatív elhatárol, a pozitív közösséget teremt. A 
negatív válaszvonalat húz az emberek közé: egyik se bántsa a 
másikat, a pozitív elindítja az embert embertársa felé. Az em
ber tudja mit kell tennie, hiszen csak önmagára kell gondol
nia, hogy mit kívánna önmagának.
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Jézus a nagy parancsolattal nemcsak azt mondja ki, 
hogy az Istenhez való viszonya az embernek szorosan összefügg 
az emberekhez való viszonyával, hanem megfordítja, és egyene
sen azt mondja: az emberekhez való viszonyból meglátható az 
ember Istenhez való viszonya.

Az irgalmas samaritánus /Lk 10,29-37/
Miután Jézus megfelelt az írástudó kérdésére a szeretet 

kettős nagy parancsával, a Lukács-féle szerkesztés szerint az 
újabb kérdést tesz fel neki: "De ki a felebarátom?" A zsidó em
ber csak a zsidót tekintette testvérének. Jézus ebben a példa
történetben /Prőhle/ kitágítja a felebarát fogalmának a körét 
úgy, hogy azt egy zsidó gondolkodású ember is megérthesse.

A samaritánus a zsidók szemében megvetett volt, tehát 
senki sem csodálkozott volna, ha a pap és a lévita módján ő 
is otthagyta volna a félholt zsidót. A meglepő az, hogy éppen 
a pap és a lévita megy el a sebesült mellett, pedig ezeket nem
csak a nemzetiségük, hanem a foglalkozásuk is segítésre köte
lezné, és éppen a megvetett népből áll meg segíteni valaki. A 
samaritánus sem többet, sem kevesebbet nem tett annál, amit kel
lett. Egyszerűen magáévá tette egy embertársa ügyét.

Az írástudó Jézustól a felebarát fogalmi meghatározását 
várta. Jézus ebbe nem megy bele, nem állít határokat és azt sem 
mondja, hogy minden ember felebarátja, hanem az elméleti kér
dést gyakorlati térre irányítja. Nem az a kérdés Jézus szerint, 
hogy kicsoda az ember felebarátja, hanem az, hogy kivel szemben 
tartozik felebaráti szeretettel. Tehát az embernek nem a vilá
got kell felosztania felebarátok és nem felebarátok tömegére, 
hanem tisztáznia kell a saját lelkiismerete előtt, hogy vajon 
minden alkalommal teljesítette-e felebaráti kötelességeit. Mert 
az embernek csak annyiban vannak felebarátai, amennyiben mások 
felebarátjának bizonyul.

A példatörténet másik mondanivalója úgy foglalható ösz- 
sze, hogy az ember mindenkivel szemben egyaránt tartozik fele
baráti szeretettel. De nem azért kell segítenie másokon, mert 
hajlandó azokat kegyesen felebarátjának tekinteni, hanem mert 
az ember természettől fogva mindenkinek a felebarátja. És nem 
is a rászorulók szükségén fordul meg a felebaráti szeretet igé
nye, hanem az emberi együttérzés természetes, magától értődő 
kényszerűségén. Ezért mondja Jézus: "Menj el, te is hasonlókép
pen cselekedj". Mert nem azon kell okoskodni, hogy kicsoda a 
felebarát, hanem minden alkalmat megragadva ki kell mutatni a 
testvéri együttérzést, az emberszeretetet.

Az ellenség szeretete /Mt 5,38-48 - Lk 6,27-36/
Nemcsak az Ótestamentumban, hanem más népek írásaiban 

is találunk olyan kijelentéseket, melyekből kitűnik, hogy az 
ellenség iránti nagylelkűség hozzátartozik az igazi emberség
hez. Az ellenség szeretete azonban sehol sem kap olyan mély 
tartalmat, mint Jézusnál.

Jézus a példák mesteri fokozásán keresztül mutatja meg, 
hogy a gyűlölet minden megnyilatkozására szeretettel kell vála
szolni. Olyanokat sorol fel itt Jézus, akik a rosszat nem akar
ják rosszal viszonozni, és a jótetteik után tapasztalt hálátlan
ság ellenére sem húzódnak vissza csalódottan. Azokat állítja 
követendő és követhető példákul az ember elé, akik nem akarnak 
megfizetni a megszégyenítésért, a megkárosításért és az erő
szakoskodásért. Sőt, nemcsak tűrik és elhordozzák bosszúállás 
nélkül a sérelmeket, hanem száz százalékosan túl is teljesítik 
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a kívánalmakat. Igaz, hogy Jézus itt is rendkívüli mértékben 
kiélezi mondanivalóját. De ezt azért teszi, hogy a tanítvá- 

nyok megértsék tanítását. Azt, hogy a gonoszság továbbterje- 
dését nem lehet gonoszsággal megakadályozni, hanem csak jóval, 
még akkor is, ha ez személyes áldozatokat is kíván az embertől. 
Tehát nem türelemre, passzivitásra tanít Jézus, hanem az átla
goson is túlmenő aktivitásra.

Jézusnak a felebaráti szeretetre vonatkozó tanításai
ból azt láthatjuk, hogy feltételezi az emberről, hogy az a jó- 
zan emberi belátás és az emberszeretet egyetemesen szívbe 
írt parancsolata alapján el tudja dönteni, mit kell tennie, ho- 
gyan kell viszonyulnia embertársaihoz. Tanítványaitól viszont 
azt kívánja, hogy ezen túlmenve, cselekvésükben ne mások maga
tartásához igazodjanak, hanem menjenek elébük. Így szólít fel 
az ellenség szeretetére, és erről beszél a következő tanításá
ban is.

Vendéglátás viszonzás nélkül /Lk 14,12-14/
Jézusnak ez a tanítása álljon itt most a felebaráti 

szeretetről és az ellenség szeretetéről mondottak összefogla
lójául.

Jézus itt is szándékosan túloz. Természetesen nincs 
ellene a családi és baráti kapcsolatok ápolásának, hiszen a 
társas együttlét kiemelkedő alkalma volt akkor is és ma is a 
rokonok és ismerősök találkozása a terített asztal mellett. Jé
zus ezzel a tanításával először is a szeretet önzetlenségére 
figyelmeztet. Az igazi szeretet soha nem számolhat sem anyagi, 
sem erkölcsi ellenszolgáltatással, sem a viszontszeretet ju
talmával. Másodszor Jézus a szeretet határtalanságára is rá
mutat. Az embernek túl kell lépnie azok körén, akiket vérségi 
vagy rokonszenvi alapon szeret. Túl kell lépnie a vallási, 
népi és faji korlátokat, sőt világnézeti korlátok sincsenek a 
Jézus-tanítvány számára. Hiszen az emberiség közös kérdései
nek megoldásához nem foghatnak hozzá olyanok, akiket béklyóba 
vernek az ilyen maga- vagy társadalomszabta határok. A harma
dik, amire Jézus figyelmeztet az, hogy a belső korlátokat dön
tő szeretetet a segítés szándéka mozgatja. Az igazi szeretet 
tettre való készség azok iránt, akik rászorulnak: "szegénye
ket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál". Végül Jézus a 
szeretet örök jövendőjére is rámutat, hogy a szeretet ma még 
elképzelhetetlen formában és módon az örökkévalóságban fog ki
teljesedni, hiánytalanná válni.

8 . MUNKA ÉS SZOLGALAT
Jézusnak a szeretetre vonatkozó ezen követelései mö

gött azonban Isten cselekvése van, aki megelőzte az embert az 
igazi szeretettel, mert nem azt nézte, hogy az ember mennyit 
tud viszonozni belőle. Isten határtalan szeretetével nemcsak 
megbocsát a megtérő bűnösnek, hanem gondoskodik igazakról és 
hamisakról egyaránt.

Isten gondviselése /Mt 6,25-33 - Lk 12,11-31/
Ez a példázat szoros kapcsolatban van a bolond gaz

dag példázatával. Jézus ebben fejti ki, hogy hogyan találhat
ja meg az ember a helyes viszonyt az anyagi javakhoz. A bo
lond gazdag példázatából már láthattuk, hogy az ember élete 
nincs a kezében, mert az élet egyedüli Ura Isten. És ha Is
ten az ember életét a kezében tartja, akkor értelmetlen a táp
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lálékért és az öltözetért való aggódás.
Jézus a hollót és a liliomot hozza példának. A holló 

tisztátalan volt a zsidók szemében, a mezei liliom pedig ér
téktelen, mert elhervad egyik napról a másikra. Isten mégis 
olyan színpompásan öltözteti a mezők füvét, "hogy Salamon tel
jes díszében sem öltözött úgy". És ha Isten így gondoskodik e- 
zekről az értéktelen liliomokról, mennyivel inkább gondoskodik 
az emberről. Ez a példázat egyik mondanivalója.

Gondolatmenetünk szempontjából a példázat másik vonat
kozása inkább figyelemre méltó. A hollók nem vetnek, nem arat
nak, csűrbe sem takarnak - de az ember igen. A mezei virágok 
nem szőnek, nem fonnak - de az ember igen. Mert az embernek 
Isten megadta az ezekhez szükséges értelmet és ezáltal az ezek
hez szükséges technikai készséget. Ezért különb az ember az égi 
madaraknál és a mezei virágoknál.

Ezért tartozik bele szervesen Jézus emberképébe a munka. 
Mert azt mondja, hogy az ember az állattól és a virágtól el
térően termel, dolgozik és alkot. Hogyne élhetne meg akkor Is
ten világában! Isten mindent megadott és megad az ember élet- 
feltételeihez, ezért ha valami zavar támad, nem a gondviselő 
Istenben kell keresni a hibát, hanem az emberben, aki nem meg
felelően él és dolgozik a kapott anyagi javakkal. Ezért tehát 
nem az anyagi javak megszerzése az ember célja, hanem - ahogy 
Jézus mondja -: "Inkább keressétek Isten országát, és ezek is 
megadatnak nektek." Ez pedig azt jelenti, hogy az embernek már 
ebben a világban keresnie kell Isten akaratát, és igyekeznie 
kell megvalósítani azt. Hogy hogyan, azt mondja el Jézus a kö
vetkező igehirdetésében, melyet Lukács közvetlenül a hollók és 
liliomok példázata után kapcsol.

Az igazi kincs /Mt 6,19-21 - Lk 12,33-34/
Ez a tanítás tulajdonképpen a bolond gazdag példázatá

val is nagyon jól kapcsolódik, annak mintegy folytatása. Jézus 
itt azt a vonalat folytatja, hogy a gazdag nemcsak Istenről fe
ledkezett el, amikor magának gyűjtött, hanem embertársairól is. 
Mert aki Isten szerint gazdag és aki Jézus követője akar lenni, 
annak az embertársak segítése a feladata.

Ezért Jézus azzal a kijelentésével, hogy "szerezzetek 
magatoknak elfogyhatatlan kincset a mennyisen", arra inti az 
embert, hogy földi javát és jövedelmét Isten előtti felelősség
gel kezelje. Jézus nem akarja megszüntetni az ember viszonyát 
az anyagi javakhoz, hanem arra szólítja fel, hogy az a viszony 
Isten jó tetszésére és az emberek boldogulására rendeződjék. Te
hát Jézus azt mondja, hogy a mennyei kincs gyűjtése nem égy vi
lágtól elzárkózó életstílust jelent, hanem munkálkodást és 
szolgálatot az emberek javára, és felelősséget az embertársak 
iránt.

A munkálkodás és szolgálat azonban időhöz kötött. Ezt 
mondja el Jézus a terméketlen fügefa példázatában.

A terméketlen fügefa /Lk 13,6-9/
A példázat képanyaga könnyen érthető: a szőlő Izráel, a 

fügefa a nép, a gazda Isten, a kertész /ampelurgosz/ pedig Jé
zus. A gazdát nem vádolhatja senki hirtelenkedéssel, mert há
rom év elegendő a fa gyümölcstermő képességének megfigyelésére. 
Mivel meddő a fa, a gazda ki akarja vágatni, mert a jó és hasz
nos növénytől veszi el a kert egy részét.

Ekkor jön a példázat fordulópontja, mely egyúttal a
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végső mondanivalót is magában hordozza. Jézus közbelép, és
kérleli a gazdát, hogy ha eddig tűrt, várjon még egy keveset, 

amíg ő az utolsó kísérletet is megteszi, hogy gyümölcstermés- 
 re bíria a meddő fát. Ez jelenti Jézus messiási munkáját a 
földön, és Isten ezért adja a kegyelem esztendejét ma is né- 
pének. Ezért élhet, gyűjthet javakat, munkálkodhat és szolgál

hat ma is az ember, mert Jézus ma is könyörög értünk a mennyei 
Atvához, hogy adjon még haladékot /"az Atya jobbján ül" - Ni- 
ceai Hitvallás/.Az Isten adta kegyelmi idővel viszont senki sem élhet 
vissza. Mert Isten Jézusnak a "hátha” szavára adja a halasz
tást. Ha az ember nem használja fel a megtérésre adott időt a 
munkálkodásra és az embertárs szolgálatára, akkor következik a 
másik lehetőség: "ha pedig nem, akkor vágd ki".

Jézus emberszemléletének ez a csúcspontja, hogy érde
mesnek tartja az ő közbenjárására és fáradozására. Hiszen ő a 
kertész: ő ássa körül a meddő fákat, ő táplálja és ő erősíti 
meg azokat a gyümölcstermés reményében. Mert meg akarja men
teni az embert. Hátha - ez a sző az ember számára egyrészt 
tartozást, másrészt reménységet jelent.

9. REMÉNYSÉG
Boldogmondások /Mt 5,1-12 - Lk 6,20-23/
A boldogmondásokból megtudhatjuk, hogy Jézus kiket te

kint üdvös állapotban lévőknek, kik vannak reményt keltő hely
zetben. Jézus a rászorulókat mondja boldognak. De az ígéret 
nincs feltételhez kötve, hogy azoké lenne Isten országa, akik 
képesek a felsoroltakat teljesíteni.

A lelki értelemben szegény jelentheti azt is, hogy alá
zatos, magát kicsinek tudó, mások fölé kerekedni nem akaró, 
de azt is, hogy Isten Lelke vonatkozásában szegény. A sírók a- 
zok, akik nemcsak a maguk veszteségét siratják, hanem Isten 
teremtett világának állapota miatt gyászolnak. A szelídek azok, 
akik nem erőszakkal akarják magukhoz ragadni a hatalmat. Az 
igazságot éhezők és szomjazók Isten igazságos tetteit várják.
Az irgalmasok azok, akik megtapasztalták és meg is becsülik 
Isten irgalmát, mert levonják az <5 irgalmasságának következmé
nyeit, és nem érdem szerint bánnak az emberekkel, hanem meg
bocsátanak. A tiszta szívfiek őszintén nyitottak Isten iránt, 
elfogadják szeretetét és kegyelmét, mert teljes belső világuk
ban, gondolataikban, életük centrumában tiszták. A békét terem
tők azok, akik a békességért fáradoznak, és ezzel a messiási 
korszak fő lehetőségén munkálkodnak. És akiket az igazságért 
üldöznek, azok annak ellenére végzik a szolgálatot, hogy Jézus 
nem adta kezükbe az önvédelem és a támadás hatalmát.

Jézus szemében tehát azok boldogok, azok vannak üdvös 
állapotban, akik valamiben hiányt szenvednek, de tudatában 
vannak hiányuknak és gyötrődnek. Gyötrődésük közben azonban 
Istenre tekintenek, és tőle várják a hiány megszüntetését, 
Boldogok azok, akik levonják a konzekvenciát és készségesen 

cselekszik Isten akaratát.
A boldogmondások kulcsa Jézus, mert általa cselekszik 

Isten az ember javára. Ha nem így lenne, a boldogmondások so- 
rozata nemhogy reménységet, hanem egyenesen kegyetlen tréfát 

jelentene. Azok a boldogok tehát, azok vannak reményt keltő 
helyzetben , akik felismerték, hogy Isten Jézusoan cselekszik,

és akik ezért készek mindenki javára cselekedni.
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Jézus egész emberképét össze is lehetne foglalni a 

boldogmondásokkal, hiszen annak szinte minden mozzanata meg
található bennük. Az alapvető az, hogy Jézus lehetőséget lát 
az emberben. Ő azért jött, hogy ezt a lehetőséget valósággá vál
toztassa .

Az eltévedt juh /Mt 18,11-14 - Lk 15,3-7/
Dolgozatomat azzal kezdtem, hogy elveszett az ember. 

Azután annak kifejtése következett, hogy Jézus hogyan tekint 
erre az elveszett emberre, hogy segít neki megtalálttá lenni és 
hogyan próbálja ebben megtartani. Egész működését pedig az öröm 
hatja át. Erről beszél ez a példázat.

Jézus örömöt hozott a világba, mert megtérésre hívásá
val megmutatta, hogy Isten milyen szeretettel fordul az elve
szett ember felé. Ez abban mutatkozik meg, hogy Isten nem mond 
le az emberről, hanem a megmentésében leli örömét.

Jézus ezért jött a bűnös emberek közé, ezért a bűnö- L  
sök barátja, mert amit ő tesz, az Isten szándékának a végrehaj
tása, hogy megkeresse és megmentse az elveszettet. Ezért az A- 
tya öröme Jézus öröme is.

A példázat harmadik vonása pedig az, hogy együttörü- 
lésre szólítja fel az embert. Mert aki nem tud Istennel és Jé
zussal együtt örülni és együtt munkálkodni elveszett embertár
sa megmentésén, az nem ismeri sem Jézust, sem Istent.

"Jézus Isten szeretetéről akarja meggyőzni az embert. 
Szeretné, ha összetalálkozna az elveszettet kereső Isten, a 
bűnösökkel közösséget vállaló Jézus és az embertársát szerető 
ember öröme." /Prőhle/

Tamásy Tamás

401



Mikael Agricola (1510 - 1557)

finn reformátor

I. Reformátor a halászfaluból
Mikael Agricola Torsby nevű faluban, a Finn-öböl part

ján, 1510 táján született. Viszonylag keveset tudunk a családi 
hátteréről, mert az apja állítólag eléggé korán meghalt, ami 
után pedig az édesanyja újra férjhez ment. Az otthon kétnyelvű 
volt /finn és svéd/ és a család nyilván halászatból és földmű
velésből élt.

Agricola már iskolás korában, Viipuriban nagyon tehet
ségesnek bizonyult. Mikor az akkori rektora, Johannes Erasmi, 
Turkuban püspöki kancellár lett, magával vitte Agricolát is.
Ott a püspöki írnok lett, majd Erasmi halála után kancellár is. 
A fiatal, tehetséges Agricolához - aki 1529-ben lett kész pap - 
nagy reményeket fűztek, hiszen nagy hiány volt jó igehirdetők
ben.

Turkui tartózkodása alatt váltak számára ismertté a 
reformáció eszméi, Pietari Sarkilahti /egyike a lutheri tanok 
hirdetőinek/ prédikációinak és Luther könyveinek közvetítésével. 
Reformátorrá válásának útján legfontosabb tapasztalatokat mégis 
a három wittenbergi ösztöndíjas év jelentette, 1536-tól kezdve. 
Ezekben az években hatalmas indíttatásokat és ismereteket ka
pott az ottani reformációból. Az előadások, prédikációk és a 
gazdag teológiai irodalom őt magát is irodalmi munkásságra in
dították. Már Wittenbergben elkezdte az Újszövetség fordítását.

Agricola 1539-ben magisterként tért vissza Finnország
ba mind Luther, mint Melanctthan ajánlólevelével. A következő 
9 év alatt a turkui iskola rektoraként működött. Számára nem 
volt könnyű feladat a jövendő lelkészek nevelése. Állandó gon
dot jelentettek a fegyelmezési problémák, ő maga pedig folyto
nos anyagi gondok között élt a kis fizetés és az állandó kia
dói tevékenység miatt. Ezen gondok között több alkalommal for
dult Gustav Vasához, akit 1523-ban a pápa beleegyezése nélkül 
megkoronáztak svéd királynak. Végül is a király felmentette Ag
ricolát rektori hivatalából 1548-ban és Martti Skytte püspök 
segítőjévé nevezte ki. A változás a kedvére volt, mert megszaba
dította a fárasztó iskolai teendőktől, és új perspektívákat és 
indíttatást adott a reformátori munkához. A canonica visitatiok 
és az egyházkerület egyéb ügyeinek intézése közben aggasztó ta
pasztalatokat szerzett a nép műveltségi színvonaláról. Az egy
szerű nép nem ismerte a keresztény tanítást és nem nagyon szí
vesen járt templomba. Ezért Agricola szívügye lett a népnyelvi 
irodalom^megteremtése a keresztyén hit alapjairól. Mértékadó 
kiadói működése /pl. ABC-könyv, Imakönyv, Újszövetség, Agenda 
stb. következtében okkal nevezték őt a finn irodalmi nyelv meg
alapítójának és a finn irodalom atyjának.

1544 tavaszán a király Svédországba hívta a legfonto
sabb egyházi személyeket és bejelentette, hogy Finnországot két 
püspökségre - turkui és viipuri - akarja osztani. Ennek követ- 
eztében Agricolát kinevezték turkui püspöknek és fel is avat



ták. Az a néhány év, amit Agricola püspöki statusban töltött  
nagyon nehéz és nyugtalan volt.

A király sokszor önkényesen gyakorolta a hatalmát, pl, 
mindig újabb egyházi javakat vett el az állam számára és kor
látozta a püspökök jogait. A következő orosz háború is beár
nyékolta Finnországot. De a viipuri püspökkel, Juustennei, 
nagy erővel együtt dolgoztak. Ezekben az években a reformáció 
mélyebb gyökeret vert a finn nép körében.

1555-ben a vitás svéd-orosz határvonal kérdése miatt 
kitört a nagyon fájdalmas háború, aminek a végén Gustav Vasa 
már béketárgyalást kért. Agricola is tagja volt annak a kül
döttségnek, amelynek 1557-ben Moszkvába kellett utaznia béke
tárgyalásokra. Azok sikeresek voltak, de a hazautazás során 
Agricola súlyosan megbetegedett. 1557. április 9-én, amikor 
a küldöttség éppen visszaérkezett a finn határokon belülre, 
meghalt. Agricolat Viipurioan temették el, de sírhelyét ké
sőbb nem találták meg.

Mikael Agricola talán kétszer nősült, özvegye maradt 
Olavilánya Birgitta. Egy fia is volt, Kristian, aki később tal- 
lini püspök lett. Agricola művelt, szívós, buzgó ember volt, 
akiben nagy érdeklődés élt a humanista tudományok iránt. Ha
talmas házi könyvtárának szakkönyvei különösen történeti, 
földrajzi és filozófiai érdeklődéséről tanúskodnak. Mégis úgy 
tudjuk, hogy az első könyve Luther latinnyelvű posztillája 
volt. /15 31-ben/

II. Wittenbergi évei
Már jóval Agricola előtt tanultak finnek a wittenbergi 

egyetemen. Azok közül éppen Pietari SSrkilahti volt az első. 
Majdnem minden évben egy vagy több finn is tanult ott. Akkor 
Wittenberg az európai szellemi központ volt. Az 1502-ben meg
alapított egyetemre jöttek a hallgatók Németország és Cseh
ország különböző részeiből, Lengyelországból, a Balti orszá
gokból, Skandináviából és még Magyarországról is. A magyar 
hallgatók között például Dévai Bíró Mátyás, a magyar reformá
ció első nemzedékének egyik legjelentősebb személyisége volt. 
Első alkalommal 1529-ben járt a wittenbergi egyetemre.

Eredetileg Agricolának is már jóval korábban el kel
lett volna indulnia, de ez nem sikerült, mert éppen akkor - 
1553-ban - Svédország és Lübeck között az úgynevezett "gróf
háború" tört ki. Csak a békekötés után, három év múlva, in
dult el Agricola Martti Teittivel együtt Wittenberg felé.

Akkor Luther Márton szabadságon volt professzori állá
sában, de Agricolának mégis volt lehetősége őt meghallgatni, 
mert Mózes első könyvéről latinul adott elő. Ezenkívül még 
a lutheri könyvek, prédikációk és az asztali beszédek, amelye
ket otthonában tartott, mély benyomást tettek a fiatal Agri- 
colára. Abból a meleg ajánlólevélből, amit Luther Gustav Va
sának írt Agricoláról, következtethetünk arra, hogy személye
sen is jól ismerték egymást. Luther pl. ezt írja róla levelé
ben: "Még fiatal, de kiváló ismeretei, adottságai és jó erköl
cse van, jól kipróbált ember".

Dévai Bíró Mátyás második tanulmányi szakaszában 1537 
elején jött Wittenbergbe, Luthernél lakott és étkezett. Ott, 
Luther házában, valamilyen közös esti alkalomkor, valószínű
leg találkozott egymással ez a két testvéregyházi, jövendő 
reformátor is: Mikael Agricola és Dévai Bíró Mátyás. A továb” 
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bi és a személyes kölcsönhatásról sajnos egyelőre megbízható 
nVag nem található. Ehhez egy nagyon alapos kutatásra lenne 
3zükség, mindkettőjük baráti köreiről, wittenbergi kapcsola
ta’ ról- Főként reformációi irataikat kellene összehasonlíta
ni* s megállapítani, hogy mi a közös vonás bennük a lutheri 
tanokon kívül. Ehhez persze azt is meg kellene vizsgálni, hogy 
léteznek-e ilyen témájú iratok. Végül is mindketten Melanchthon- 
nal tartottak szorosabb kapcsolatot, Luthernál inkább érezték 
őt szellemi rokonuknak. Agricolának ez igen természetes volt, 
mert éppen a bölcsészeti karon tanult. Melanchthon személyisé
ge valószínűleg hatással volt Agricola széles humanista látás
módjára és antik filozófiai érdeklődésére.

Nyilván már indulásakor a finn püspök bátorította Agri- 
colát, hogy Wittenbergben egyházi könyveket fordítson le. A 
népnyelvű miséhez azok már nagyon szükségesek és sürgősek vol
tak. Agricola hozzálátott ehhez a feladathoz, az Újszövetség
nél elkezdve. Azt svéd nyelvre már 1526-ban legfordították, az 
Ágendát pedig három évvel később. Ezeket már Svédországban 
használták is, sőt Finnországban is addig, amíg finn fordítás 
nem létezett.

III. Irodalmi működése
A reformáció alapjaihoz tartozott, hogy a nép a saját 

nyelvén hallgathassa Isten igéjét és a prédikációt. Agricola 
szerint úgy, hogy "mindenki saját szemével lássa, mi az, amit 
Isten tesz és mi az, amit az ő szent igéjében kér és követel".

A korához képest Agricolának nagyon gazdag nyelvtudása 
volt /finn, svéd, latin és német, a görögön és a héberen kí
vül/, aminek a fordító munkában közvetlen haszna volt. így neki 
nyitva volt az út a sok forráshoz. De az mégis gondot okozott 
számára, hogy eddig még nem létezett semmi finnnyelvű irodalom. 
Elejétől, az abc-től kellett kezdenie. Ez az első finn ABC- 
könyv 1543-ban jelent meg. Ebből csak 16 oldalnyi töredék ma
radt ránk. Az elején van az abc és a ragozási gyakorlat, ezu
tán következik a katekizmus rész. Valószínűleg ez latin példa 
szerint született, mert a diftongusok hiányoznak. De a hiányos
ságoktól függetlenül ez egyedülálló segédeszköz volt az olvas
ni tudás elterjesztéséhez. Ezt az ABC-könyvet követhette még a 
külön katekizmus "Alcu pista wscoon" /A keresztény hit kezdete/, 
amiből azonban egy darab sem maradt meg.

Agricola harmadik könyve "Rukouskiria Bibliasta" /Ima
könyv a Bibliából/ volt /1544/. Ez a 875 oldalas mű leginkább 
papok számára íródott, akikkel Agricolának komoly gondjai vol
tak, mivel "lusták voltak és nem készültek előre a prédikáció
val". Ezt kérdezte a papoktól: "Hogyan felelsz meg Isten ítéle
tének, ha ellustálkodtad az idődet?" A könyv bevezetésében 
^ztrológiai kalendárium található és tanácsok az élet külön
böző területeire, közmondások, egészségügyi tanácsok stb. El
mondja az olvasónak például, hogy milyen napokon alkalmas la
kodalmat tartani, adósságot fizetni, körmöt levágni stb. A ka
lendáriumot imádságok követik, ezek közül több a Bibliából va
ló. Például szolgált Luther imakönyve /Betbüchlein/, valamint 
Ottó Brunfels imakönyve 1531-ből. Forrás volt még a katolikus 
és a humanista irodalom.

A nyomtatott Újszövetség fordításra 1548-ig kellett 
várni, a fordítás legalább 6 éve készen volt, de a kinyomtatás
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anyagi okokból késett. Akkor jelent meg a 350 oldalas, illuszt
rált "Se Wsi testamenti" /Az újszövetség/. A fordítás görög, 
latin, német és svédnyelvű Biblia alapján készült. Agricola 
saját műve volt a két előszó, kb. 500 magyarázat és a könyvek 
bevezetése. Noha a példát Luther magyarázatai adták, Agricola 
sok esetben nagyon önállóan dolgozott. Ezért ezek jól tükrözik 
az ő teológiai irányát. Agricola elkezdte az Ószövetség finn
re fordítását is, de ebből csak egy negyed rész készült el 
/Zsoltárok, egy rész a Genesisből, több próféta könyve/. Sür
gősségi sorrendben következtek az egyházi kézikönyvek, 154 9- 
ben jelent meg végre az Agenda, a Mise és a Passió.

Agricolának nagy szerepe volt az énekek megújításában 
is. ő 30 éneket fordított latinról finnre, bár ezek közül több 
lírai és formai szempontból kevéssé sikerült. Csodálkozhatunk 
viszont azon, hogy ezek között egyetlen német éneket sem talá
lunk.

Agricola kiadói működése kb. egy évtized után, 1552 
táján fejeződött be. Ennek oka lehetett a nehéz püspöki szol
gálat, a könyvek rossz kereslete és az ebből következő anyagi 
ráfizetés. Nem csoda, hogy a termékeny irodalmi időszak után, 
maga az író is belefáradt a munkába.

IV. Teológiai irányzata
Agricola írói termése kevésbé volt önálló, mert legin

kább a hivatalos egyházi könyveket és fordításokat tartalmazta, 
ű Luther és Olaus Petri szövegein tájékozódott biztonságosan, 
de mégis mindenütt megtalálhatók az ő sajátos hangsúlyai is.

Agricola világosan meghúzza a reformáció két alapelvé
nek vonalát: az alap Isten igéje és a krisztusi megigazulás. E- 
zek védelmében küzdött a pápaság és a pogány babonaság ellen, 
ami még élt a nép körében.

Elutasította a szentek tiszteletét, de óvatosan. Máriá
ról például többek között azt mondja: "ez a szent, magasságos 
szűz, akit csak emberként tisztelhetünk". Nem utasította el 
teljesen a katolikusok tisztítótűz tanítását és a halottakért 
való imádságot sem. Luther szövegeiből is kihagyta az élesebb 
támadásokat a katolikus egyház ellen.

Agricola finomsága és nagyvonalúsága a katolikus egy
ház iránt több okból eredhet. Ez az óvatosság alapulhat az ő 
nyitott humanista neveltetésén és tanítómesterének, Melanch- 
thonnak hatásán is. De közrejátszhatott bizonyára csendes ter
mészete és türelmes meggyőződése is.

A hit és a cselekedetek az élő, erős és komoly hit kö
vetkezményei és ismertető jelei. A hívő nem élhet vissza az e- 
vangélium szabadságával, mivel az erkölcsi élet a hit gyümöl
cse, hiszen "ahol nincs hit, ott a parancsolatokat sem köve
tik". A Zsoltárok bevezetésében Agricola ezt mondja: "Vajon a 
papi hivatal nem az-e: studírozni, prédikálni és imádkozni".
Az imádság a tanításának egyik tartóoszlopa és elmondja magá
ról, hogy aktív imádkozó volt. Imakönyvének a darabjai is az 
átéltség hatását keltik. Mindebből jól látszik, milyen komoly 
munkát végzett a reformáció terjesztése érdekében.

Tuula Pohjalainen 
finn ösztöndíjas
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Vigasz gyógyíthatatlan betegségben

Isten alkalmassá_tesz_bennünket,_hogy_haldokló
mellé álljunkLassú mozdulattal tettem le a kagylót. Most tudtam 
meg a súlyos igazságot. Férjem betegsége gyógyíthatatlan. Re
megni kezdett térdem, megbénított a leírhatatlan érzés és ó- 
lomnehézzé tette testemet.

Az eljövendőtől való félelemAz elkövetkezendők miatti felelem, a most kapott hír 
minden következménye villámlásként hatolt belém, özvegy leszek 
nemsokára, harminc évi boldog házasság után; de ezt még megelő
zi férjem egyre nehezebbé váló gondozása, aki fokozatosan fog
ja elveszteni mozgásképességét. Hogy fogom ezt végig bírni? És 
a gyerekek - hogyan fogok nekik erőt adni, mikor az én bensőm 
is csupa seb?

Két teljes napon és éjszakán át kínoztak ezek a kér
dések és a véget nem érő fájdalom. Amikor egyedül voltam, ke
serű könnyekkel sírtam az én Uram előtt és könyörögtem Hozzá, 
hogy legyen velem irgalma. Férjem még nem tudta, hogy nincs 
gyógyulás betegségéből. De talán sejthetett valamit, mert rész
véttel és szeretettel nézett rám, amikor egyszer észrevette 
könnyektől fénylő szemem. Meg is kérdezte: "Nagyon nehéz neked?" 

Uram igent akarok mondaniEzt a választ várta az Úr hogy kivezessen saját 
szenvedésem gondolatköréből. Ekkor döbbentem rá, hogy itt nem 
én vagyok a fontos, hanem sokkal inkább a beteg, a szenvedő, 
akit hazahívnak. Neki van szüksége gondoskodásomra, arra, 
hogy teljesen feléje forduljak, hogy erőmet és vigasztalásomat 
adjam neki. Az Úr megnyitotta szememet a feladatra, amely azt 
követelte, hogy saját énem és fájdalmam a háttérbe szoruljon 
és szabad lehessek arra, hogy férjem földi életének utolsó sza
kaszán gondoskodó kísérője lehessek.

A kétség újra feltört bennem: hogyan tudom ezt végig
csinálni? Nagyon kevés volt ehhez az én erőm, és imádkoztam: 
"Uram, mindenre igent akarok mondani, amit küldesz nekem, de 
adj hozzá erőt!” Az Úr meghallgatta ezt az imádságot. Ettől az 
órától kezdve mindent megkaptam, amire szükségem volt a beteg 
testi és lelki gondozásában.

Elrejtve_az_igazságba,
Az első nem könnyű feladatom az volt, hogy férjemnek 

és gyermekeimnek megmondjam az igazat. Az Úr erőt és belső bá
torságot adott, hogy imádság, vigasztalás és ölelő szavak kísé
retében kimondjam azt az igazságot, amely annak idején engem is 
olyan nagyon szíven talált. Ez az őszinteség még jobban össze
kapcsolt bennünket, még ha először nagyon súlyosan nehezedett 
is ránk.

Ettől kezdve férjem biztonságban, az igazság sajátos 
védettségében érezte magát, hiszen tudatában volt helyzetének, 
nem pedig magára hagyatva, állapota körüli kínzó kérdésekkel. 
Semmiféle titkolózás nem emelt falat közénk. Teljes nyíltság
gal tudtuk együtt megszólítani az Urat. Együtt beszélhettünk 
a jövőről és mindenről, amit még meg kellett oldanunk.

A_hallgatás_most_több_volt_a_beszédnél
Aztán észrevettem, hogy az Úr testi erőt is adott ne-
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kem. Annak ellenére, hogy gyakran talpon voltam éjjel és nap
pal, alig éreztem fáradtságot. Nyugodt és higgadt lettem, pe
dig nem ilyen a természetem. Az Úr adta ezt nekem, hogy a má
sikon segíthessek.

Egy reggel, amikor férjem már nem tudta szájához emel
ni a fogkefét, segíteni akartaim neki. Észrevettem ekkor belső 
tiltakozását, sőt kétségbeesett kiáltás is elhagyta ajkát. 
Csendben tudtam kimenni. Imádkoztam és sírtam. A szavak most 
nem segítettek volna a betegnek. A hallgatás ekkor több volt 
a beszédnél.

Nagy vonakodással tanultam meg beadni a napi injekciót. 
Újra és újra így kívánta ezt férjem. Egyre jobban megértettem, 
hogy a szenvedő ember különösen azok között szeretne lenni, a- 
kik szeretik és megértik őt, segítenek neki és együttéreznek 
vele. Végül megköszöntem az Úrnak ezt a szolgálatot, amelyet 
tehettem, de már nem tudtam sokat tenni férjemért.

"Miért?"
Annak tudatában, hogy férjem el van rejtve az Úrban - 

amit ő is tudott, nemcsak én -, mégis újra és újra elkövetkez
tek benne a félelem és kísértés órái. Kérdések gyötörték. "Mi
ért kell ilyen korán meghalnom?" "Miért nem olyan betegségben 
szenvedek, amivel még tovább élhetnék?"

Aztán önmagát vádolta. "Nem dolgoztam eleget az én U- 
ram ügyéért." "Betegségem Isten büntetése."

Nagyon fájtak nekem ezek a kínlódások. Mit kellene vá
laszolni rájuk? Végül tudatosult bennem, hogy komolyan kell 
venni ezeket a kérdéseket, mert ezek a beteg nagyon is komoly 
problémái: kifejezik a beteg belső küzdelmét, amelyet nem sza
bad lekicsinyelni.A bűnök beismerését komolyan_kell_venni

Elérkezett az az óra, amikor férjem miggyónt nekem, és 
kérte, bocsássák meg neki. Segíteni akartam rajta, mégis nagy 
hibát követtem el. Ugyanis azt mondtam neki: "Ugyan, ez az e- 
gész nem nagy ügy, én is bűnös ember vagyok."

A beteg ember minden bűnvallását komolyan kell vennünk. 
El kell fogadnunk azt és konkrétan kimondani a megbocsátást. 
Szüksége van a hazakészülőnek a megbocsátásra, hogy megszaba
duljon kínzó terheitől. Szüksége van megbocsátásra, hogy semmi 
se zavarja kapcsolatát Jézussal és az Atyával.

Nyolc hónapon It kísérhettem súlyos beteg férjemet, az
tán ott álltunk sírjánál. Sokan nyilvánítottak részvétet. Egy
szerre megvilágosodott bennem, hogy ami itt és most történik, 
az már személyesen engem érint. Egészen eddig az óráig megad
ta nekem az Úr, hogy magamat és szenvedésemet egy bizonyos tá
volságból szemlélhettem. A magányban sem hagyott el kegyelmé
vel.

Ha szeretteink mellett kell lennünk beteg napjaikban, 
vagy a hazafelé vezető úton, csak abban az esetben tudunk va
lóságos segítséget adni nekik, ha megtanuljuk magunkat felad
ni a mi Urunk Jézus Krisztus javára, aki az igazi vigasztalás 
és erő forrása. Tapasztalataim alapján egyedül Neki adok hálát 
és dicsőséget.

Irene Gilbert-Loh 
Fordította:
Göllner Pál
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Az Ige testté lett

Karácsonyesti versek, elbeszélések

Kinczler Irén gyűjtötte össze ezt az anyagot, a- 
mellyel a gyülekezet karácsonyesti ünnepét meghittebbé tehet
jük.

Gyülekezeti tagok, ifjak és gyermekek szolgálatá
val Jézus szeretetét, megváltói szolgálatát közvetíthetjük a 
karácsonyi gyülekezetnek.

Sokak kérése volt az, hogy időben jelenjen meg 
ilyen karácsonyt előkészítő anyag, hogy a szolgálatban részt
vevők felkészülhessenek a szolgálatra.

Szerkesztő

Albrecht Goes:
JÉZUS ÉRKEZÉSE
Soha ne kereslek 
s nem talállak Téged 
Te keresel - s rám talál 
örök fényed.
Oly gyatrán szeretlek 
s nem szolgállak soha.
Te szeretsz s szolgálsz nekem 
örök Szolga.
Rútul önző vagyok 
s nem megyek semmire 
Te mindent értem tettél 
örök Ige.
Betlehemi Gyermek 
ész nem ér fel Téged, 
de adj erőt, hogy éljem 
szent igédet.

AFRIKAI IMÁDSÁG
Úr Jézus Krisztus,

Te, aki héber anyától születtél, 
de örvendeztél egy szíriai asszony 
és egy római katona hitén.
Te, aki a téged kereső görögöket 
szívesen fogadtad és megengedted, hogy 
egy afrikai vigye a keresztedet, 
segíts, hogy a minden fajból való 
embereket örökösökként 
országodba gyűjtsük.

Ámen



BETLEHEMI KENYÉRCSODA

Letekintett az éhező világra 
Ő , aki minket öröktől szeret, 
s a betlehemi jászol szalmájára 
odatett ínségünket szánva, 
irgalmasan - a Kenyeret.
Azóta évszázadok telnek, 
s az a Kenyér ezernek meg ezernek, 
éhezők millióinak elég... 
neked, nekem!
Mindenkinek, aki a pásztorok 
nyomában eltalál oda, 
ahogyan ők azon a csendes éjen... 
hogy ínsége örökre végetérjen, 
s másokat is boldogan hívogasson 
osztozni az égi Kenyéren.
Betlehemi kenyércsoda!

Túrmezei Erzsébet
BETLEHEMNEK PUSZTÁJÁBAN
Betlehemnek pusztájában.
Pásztorok vigyázatában 
Nagy öröm hiröettetett.
Mert a barmok pajtájában, 
ökör, szamár jászolában 
Krisztus Urunk született.
Eljött, úgymond, a Messiás,
Kit megjövendölt az Írás,
Sír a kemény hidegben.
Szállást nem talált magának, 
inkább rendelték azt másnak 
az egész Betlehemben.
ó, te József, mit gondoltál, 
hogy istállót választottál 
Ilyen kemény hidegben?
Szállj be hozzánk Máriával,
Született kis Jézuskával,
Hadd lakjék mi szívünkben.

Karácsonyi népének
MOSTAN KINYÍLT EGY SZÉP RÓZSAVIRÁG
Mostan kinyílt egy szép rózsavirág, 
kit régente várt az egész világ. 
Betlehemben kibimbódzott zöld ág, 
király mennyben méltóság, 
király mennyben méltóság.



De nem talált szállást a városba, 
maradása lészen a pusztába, 
ökör, szamár állanak a jászlon, 
csudálkozván Jézuson, 
csudálkozván Jézuson.
Bőcsőd vónék, gyengén ringatnálak, 
a hidegnek csípni nem hagynálak, 
bétakarván úgy ápolgatnálak 
szógálnék mint uramnak, 
szógálnék mint uramnak.

Karácsonyi népének
Ég és föld vigadj.
Nagy hálákat adj 
Menny s föld Istenének!
Angyali seregek glóriát zengnek, 
Így zeng az égi ének:
Krisztus született, minket megmentett, 
Pásztorok dalolnak, királyok hódolnak, 
Éneket mondnak, sípot, dudát fúnak, 
csuda-csuda jó hírt hoznak.
Anyja ölében, anyja ölében 
Kicsi fiú-gyermek.
Állati pára lehel reája 
Ő az ős ígéret.
Krisztus született, minket megmentett, 
Pásztorok dalolnak, királyok hódolnak, 
Éneket mondnak, sípot, dudát fúnak, 
Csuda-csuda jó hírt hoznak.
Dicsőség, áldás, 
örök imádás
Menny s föld Istenének!
Zengjen az ének, ifjak és vének 
Vígan énekelnek:
Krisztus született,
Ő a szeretet!
Világ reménysége, életünk békéje,
Fő gyönyörűsége, egyetlen reménye: 
Életünknek üdvössége!

Lengyel karácsonyi ének

Mikor Betlehemben 
Jézus megszületett 
Fényes csillag gyúlt ki, 
Űzött sötétséget. 
Angyalkarok énekelnek, 
Dicsőítő, víg dalt zengnek: 
Glória, glória, glória 
In excelsis Deo.



Pásztorok a mezőn .
Nagy csudálkozással
Ámulattal nézik
Mit zeng az angyalkar.
Szól az angyal:
Siessetek Betlehembe,
Ne késsetek!
Glória, glória, glória 
In excelsis Deo.
Pásztorok a nyájuk 
Ott hagyják, indulnak.
Betlehembe érve 
Földre leborulnak.
Síppal, dobbal, furulyával,
Muzsikálnak citerával:
Glória, glória, glória 
In excelsis Deo.
Betlehemi csillag,
Járj előttünk, kérünk.
Tűnjön a sötétség 
Szívünkből. Dicsérjük 
Jézus Krisztust 
Isten Fiát
Ki érettünk adta magát.
Glória, glória, glória 
In excelsis Deo.

Lengyel karácsonyi ének

IMÁDSÁG KARÁCSONYKOR
Urunk, Istenünk! Ha félelem szorongat, ne engedj két

ségbeesni! Ha csalódunk, ne engedj megkeserednünk! Ha elesünk, 
ne engedd, hogy a földön maradjunk! Ha elhagy értelmünk és e- 
rőnk, ne engedj tönkrejutnunk! Sőt, éppen ilyenkor éreztesd 
közelségedet és szeretetedet, amint ezt meg is ígérted az alá
zatosoknak és töredelmes szívűeknek, azoknak, akik félik igé
det. a te kedves Fiad az embereket mindig bajukban kereste fel 
S mert mindnyájan bajban vagyunk, azért született meg istálló
ban, azért halt meg kereszten. Urunk, rázz fel mindnyájunkat, 
hogy éber tudattal tartsuk magunkat ehhez a felismeréshez és 
bizonyságtételhez.

Hadd gondoljunk most Urunk, korunk sötét foltjaira és 
szenvedéseire; arra, hogy hány embernek kell vigasztalanul ne
héz sorsot hordoznia; a világunkat fenyegető veszedelmekre, a- 
melyekről sokszor nem is tudjuk, hogyan hárítsuk el. Gondolunk 
az igazi szülőket nélkülöző gyermekekre, betegekre és lelki be 
tegekre, szegényekre és hontalanokra. És gondolunk mindazokra, 
akiknek hivatásuk, hogy segítsenek, amennyire ember csak segí
teni képes: hazánk és valamennyi ország kormányférfiaira, a 
bírókra és a tisztségviselőkre, a tanítókra és nevelőkre, az 
írókra és újságírókra, az orvosokra és a kórházi ápolónővérek- 
re, igéd hirdetőire a különféle egyházakban és közösségekben,
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közelünkben és a távolban. Mindnyájukra azzal a kéréssel gon
dolunk, hogy karácsony fénye előttük is és előttünk is feíra- 
gyogjon, hogy fénye az eddiginél mélyebben hatoljon belénk, 
hogy így ők is és mi is segítségben részesüljünk. Mindezt a 
Megváltó nevében kérjük, akiért már meghallgattál és ezután 
is meghallgatsz minket.

Ámen.
Barth Károly

SZTÁLINGRÁDI LEVELEK 1942 KARÁCSONYÁN
1943 januárjában hagyta el az utolsó repülőgép Sztálin

grádot. A vezérkari főnökség utasítása szerint a repülőgépen 
lévő hét postazsákot lefoglalták. A leveleket felbontották, 
címzett és küldő nevét eltávolították róluk. Ezután tartalom 
szerint csoportosítva lettek és az információs részlegnek az
zal adták át őket, hogy "Hangulat Sztálingrádban" címmel sta
tisztikai kiértékelést készítsenek róluk. Ez a dokumentuma
nyag azonban a propaganda-minisztérium parancsára nem kerülhe
tett nyilvánosságra, csupán a háború után vált olvashatóvá.

Kevés megrázóbb dokumentum lehetséges, mint a Sztálin
grádban körülzárt katonák karácsonyi levelei. Egy hadnagy ezt 
írta: "Semmi szentimentalizmus. Kézszorítás Lídiának és Helén- 
nek. Csók a mamának, és mindenkinek üdvözlet. Kéz a csákóhoz:
... hadnagy tisztelettel lejelentkezik". A Hitlerjugend tag
jai kétségbeesetten kiáltanak. Egy lelkészfiú szemrehányóan 
ír az apjának: "Te neveltél, mert anyám nem volt, és te min
dig szemem és lelkem elé állítottad Istent. Te lelkész vagy, 
apám, és azt mondják az utolsó levélben az ember csak azt ír
ja, ami igaz. Én kerestem Istent minden tölcsérben, minden le
rombolt házban, minden sarokban, minden baj társamban, amikor a 
lövészárokban feküdtünk és az égen. Isten nem mutatkozott, hi
ába kiáltott a szívem utána. És ha mégis van Isten, akkor 
csak az énekeskönyvekben és imákban, a papok kegyes szavá
ban és a harangok bongásában van, de itt Sztálingrádban nincs!"

Vannak azonban más levelek is. Egy ismeretlen katona 
ezt írta: ”... Karácsony előestéjén 11 bajtársammal voltunk 
együtt egy még félig ép kunyhóban. Sajátságos gyülekezet volt, 
akik szentestére összejöttünk. Sok régibb gyülekezet van a 
széles világon, de szegényebb mint ez nem lehetséges. A ládá
ban tegnap még gránátok voltak, ma egy halott bajtársunk kö
penyét terítettük rá. Ez az oltárunk. A pogánvkeresztyén Lu
kács evangéliumából a karácsonyi történetet olvastam, majd a 
kemény fekete kenyeret adtam nekik, mint Krisztus valóságos 
testét és irgalomért könyörögtem. Az ötödik parancsolatról nem 
szóltam. A katonák keskeny priccseken, deszkákon ültek, nagy 
szemükkel, kiéhezett arcukkal meredtek rám. Mind fiatalok vol
tak, csak egy volt 51 éves. örültem ezeknek a perceknek. Vé
gül kezet fogtunk és megígértük, hogy aki életben marad, az 
híradással lesz a hozzátartozók felé, azok elmondják, mint 
töltöttük 1942 /karácsonyát/ szentestéjét. Most Isten legyen 
veletek, Szeretteim, mert az este közeledik. Mi biztosan az 
estében és az éjszakába megyünk, ha az Úr így akarja. De ez 
az éjszaka sem vég nélküli. Isten kezébe adjuk vissza életünket, 
ő legyen irgalmas hozzánk".
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Egy másik levél:
"Szenteste van. Alig bírom ezt a levelet megírni. /50 

g kenyér és 20 g hús, ezt kaptuk enni/. Az éhhalál küszöbén 
állunk. A kör lassan bezárul és nem lesz többé repülőgép, a- 
mely élelmet hoz és amely a postát és a súlyosan sérülteket 
elviszi. Ilyen szomorú még nem volt egy szenteste sem életem
ben. Az egyetlen, ami egy kis enyhülést adott; a mai Losung volt: 
a 27. zsoltár: "elhagyhat apád és anyád, de az Úr irgalma nem 
távozik el tőled".

1964 KARÁCSONYÁN
Eleinte bántott, hogy túlzónak bélyegeztek. De amint 

gondolkozni kezdtem rajta, lassan elégtételt kezdtem érezni 
fölötte. Vajon Jézus is nem volt-e túlzó a szeretetben? "Sze
ressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket át
koznak, jót tegyetek azokkal, akik gyűlölnek és imádkozzatok 
azokért, akik üldöznek titeket!" Ámós próféta nem volt-e túl
zó, meg Pál apostol, Luther Márton és Lincoln Ábrahám? Nem 
is arról van szó, hogy túlzók vagyunk-e vagy sem, hanem arról, 
hogy a gyűlöletben vagy a szeretetben legyünk-e túlzók? Az 
igazságtalanság konzerválásában, vagy az igazság terjesztésé
ben legyünk-e túlzók? Azt hiszem a Déli Államoknak, a nemzet
nek és a világnak vészesen szüksége van alkotó egyéniségű túl
zókra.

Ha valaha olyasmit mondtam, ami túlment az igazságon 
és értelmetlen türelmetlenségről tett tanúságot, kérem, bo
csássák meg nekem. És ha olyasmit mondtam, ami alatta maradt 
az igazságnak és azt jelentette, hogy türelmes lágyságommal 
elárultam a testvéri szeretetet. Isten bocsássa meg nekem.

Martin Luther King 
Nobel-díjas békeharcos

Iván Turgenyev
KRISZTUS
Ott láttam magam fiatalkori, szinte kisfiús alakomban, 

egy alacsony falusi templomban. A régi szentképek előtt piros 
foltokban karcsú viaszgyertyák égtek.

Szivárványos kis koszorú övezett minden kis gyertya
lángot. Homály és sötétség volt a templomban... Előttem em
berek sokasága állt.

Szőke parasztfej egytől egyig. Néha-néha megmozdultak, 
leborultak és felemelkedtek újra mint az érett kalászok, ami
kor lassú hullámmal végigfut rajtuk a nyári szél.

Egyszer csak a hátam mögül egy ember lépett elő és 
megállt mellettem. Nem fordultam feléje, de rögrön éreztem, 
hogy ez az ember - Krisztus. Meghatottság, kíváncsiság és fé
lelem egyszerre fogta meg a lelkem. Erőt vettem magamon... és 
rápillantottam a szomszédomra. Az arca: mint a többié. Ez az 
arc minden ember arcához hasonlított. A szeme egy kicsit fel
felé nézett nyugodtan és figyelmesen. A két ajka csukott, de 
nem feszül egymásra; felső ajka mintha csak pihenne az alsón. 
Nem nagy szakálla ketté van választva. A két keze összefogva, 
egyik sem mozdul. A ruha is olyan rajta, mint akárkié.
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Ez volna Krisztus!? - gondoltam magamban. Egy ilyen 
egészen egyszerű ember! Nem lehet!

Elfordultam. De alig vettem le a tekintetemet erről az 
egyszerű emberről, ismét úgy rémlett nekem, hogy Krisztus ma
ga áll mellettem.

Megint erőt vettem magamon... és megint ugyanazt az ar
cot láttam, azt a minden ember arcához hasonlót, ugyanazokat 
a megszokott, de egyben ismeretlen vonásokat.

S egyszerre elszorult a szívem - s felocsúdtam. Csak ak
kor értettem meg, hogy éppen ez az arc, ez a minden ember ar
cához hasonló - ez a Krisztus arca.

KARÁCSONY IGAZI ÖRÖME
Assisi Ferenc idejében /XII. sz./ az emberek már nagyon 

elfelejtették mi is a karácsony igazi öröme. Az ünneplést a 
jó és sok evésben látták.

Egyszer Assisi Ferenc rendházát egy előkelő egyházi sze
mélyiség látogatta meg. Éppen karácsony ünnepe volt. A barátok 
a vendég tiszteletére szentestén gazdagon megterítették az asz
talt. Amikor Ferenc cellájából kilépve látta az előkészülete
ket, kimentette magát és azt mondta, hogy ő később érkezik a 
vacsorához.

Vacsora közben kopogás hallatszott az ajtón. Amikor ki
nyitották az ajtót, a barátok legnagyobb ámulatára rendfőnö
kük, Ferenc lépett be kopottan, mint egy vándor, botjára tá
maszkodva, szákkal a hátán. Odalépett az asztalhoz és így szólt 
"Adjatok az Úr nevében éhező felebarátotoknak". A barátok a 
csodálkozástól nem tudtak megszólalni, a vendég, aki nem is
merte Ferencet, egy tányér ételt nyújtott át neki.

Ferenc az asztal mellé a földre ült, majd a néma csen
det feddő, de szelíd szavával törte meg:

- Testvéreim, ti megfeledkeztetek. arról, hogy az Úr 
ezen a napon jött a világra. Alázatosan jött, hogy a vakok 
szemeit megnyissa, a betegeket meggyógyítsa és a szegényeken 
segítsen. Úgy gondoljátok, hogy a követei lehettek, ha nem így 
cselekszetek?"

Assisi Ferenc rendtársait elmélyültebb karácsonyünnep
lésre akarta rávezetni. Felelősséget érzett Isten minden te
remtményéért, emberért, állatért egyaránt.

Karácsony ünneplésünk nem lehet olyan önfeledt, hogy 
megfeledkezzünk az emberré lett Isten Fiáról és azokról, a- 
kik a világon kenyérre és a közelünkben szeretetünkre éheznek.

IMÁDSÁG
Végy Uram békéd eszközéül,
hogy szeretetet munkáljak gyűlölködők között, 
hogy megbocsássak, ahol sértegetik egymást, 
hogy összekössek, ahol széthúzás van, 
hogy reménységet keltsek, ahol csüggeaés gyötör, 
hogy világosságot gyújtsak, ahol a sötétség az úr, 
hogy örömet vigyek, ahol bánat honol.
Uram, hadd igyekezzem 
nemcsak a vigasztalódásra, 
hanem a mások vigasztalására,
nemcsak a magam megértetésére, hanem hogy én is 
értsek másokat.
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nemcsak, hogy szeressenek, hanem hogy én is
szeressek másokat,
mert csak az adakozó kap,
aki magáról megfeledkezik, az talál,
a megbocsátó nyer bocsánatot,
s aki így tud meghalni, az támad fel örök életre.

Ámen
Assisi Ferenc

Uram, tégy engem békességed eszközévé,
hogy szeretni tudjak ott, ahol gyűlölnek, 
megbocsássak ott, ahol sértegetnek, 
összekössek ott, ahol széthúzás és harc van, 
reménységet ébresszek ott, ahol kétségbeesés gyötör, 
világosságot gyújtsak ott, ahol sötétség uralkodik, 
örömöt vigyek oda, ahol bánat van.
Uram, add, hogy ne arra törekedjem, 
hogy engem vigasztaljanak, hanem, 
hogy én vigasztaljak,
ne arra, hogy engem megértsenek, hanem, 
hogy én legyek megértő, 
ne arra, hogy engem szeressenek, hanem, 
hogy én szeressek.
Mert aki ad, az kap, 
aki magáról megfeledkezik, 
az talál,
aki megbocsát, az nyer bocsánatot.

Assisi Ferenc imája

Mese a pásztorkutyáról
A betlehemi pásztorok között volt egy pásztor, aki a 

bárányokat nyírta. Nyírás előtt szeretettel megsimogatta az 
állatokat, majd vigyázva, óvatosan vágott bele a puha bundába, 
nehogy kárt tegyen bármelyikben is. A bárányok nyugodtan tűr
ték a nyírást és szívesen adták oda puha gyapjúkat. Ha kis bá- 
ránykák kerültek sorra, a pásztor az anyaállat mellé ült és 
csendesen addig beszélt hozzá, amíg a bundácska le nem került 
a kis állatról. A pásztor szerette a nyájat, de nem őrizhette 
azt, mivel vak volt.

Ezért nem láthatta a szent éjszaka fényességét sem. Ba
rátai nagy izgalmukban nem közölték vele a látottakat. A vak 
pásztor csak a mennyei hangokat hallotta és azután azt, hogy 
a többiek elfutottak. Egyedül maradt a nyájjal... Egy követ ta
pogatott ki magának, ráült és tenyerébe hajtotta a fejét. Na
gyon elhagyatottnak érezte magát. "Megtartó született ma nék- 
teki" - mondta az idegen olyan hangon, amilyet még nem hallott 
soha. Így hát az ő Megváltója is megszületett! Lám, a többiek 
nem vitték magukkal a Megváltó elé. Ó, bárcsak lenne valaki,
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ki őt is odasegítené a kisgyermekhez, aki jászolban fekszik 
pólyába kötve, ahogy az idegen mondta.

Hideg, nedves érintést érzett a kezén, egy puha nyelv 
végignyalta az arcát. Bosszúsan tolta félre a pásztorkutyát.
A kutya azonban nem hagyta magát eltolni. Türelmetlenül és 
erőszakosan nyüszített és idegesen csóválta a farkát. Valame
lyik báránnyal történt baj? - gondolta hirtelen a pásztor.
Fogta az övét és rákötötte a kutya nyakára, az öv másik végét 
pedig kezében tartotta. Már sokszor hagyta magát így vezetni 
a mezőn át. Amint mentek, egyszerre csak nem érezte a nyáj kö
zelségét, az út egyre ismeretlenebb lett. Néha-néha megbot
lott a kiálló kövekben. Rángatni kezdte a kutya nyakán az ö- 
vet, meg akarta állítani az állatot. A kutyát azonban nem lehe
tett visszatartani, húzta a pásztort előre. Mintha házak közé 
jutottak volna. A lépések zajáról egy udvar bejáratára lehetett 
következtetni. A kutya hangos, örvendező hangot adott, mint a- 
hogy akkor vakkantanak a kutyák, amikor gazdájukat köszöntik.
De tovább húzta a pásztort. Fejek érintéséből érezte, hogy tér
delő emberek között lépked, arcát friss széna szaga csapta meg. 
A kutya ekkor hirtelen megállt és hosszan, éneklő hangon ugat
ni kezdett. Azután a nagy, erős állat lefeküdt a földre és 
csendben, mozdulatlanul maradt.

A vak pásztor előrenyújtotta a kezét és tapogatózni 
kezdett. Csak ürességet markolt tenyerével. Ekkor letérdelt a 
kutya mellé. Kezei négy kereszt alakú durva fát tapintottak 
meg, amelyek tetején egy kis ládikó helyezkedett el. A ládikó- 
ból széna és egy kendő csücske lógott le. "Megváltó, Megváltó, 
Te fekszel itt?" - kérdezte a vak pásztor mély, megindult han
gon. A legtöbb kisgyermek sír, amikor megszületik. A jászolban 
fekvő csecsemő! vidáman játszott kis kezeivel, majd hirtelen a 
jászol durva deszkájához ért és rásimult a vak pásztor és a 
csendesen ziháló kutya fejére, mintha megáldotta volna őket.

Fordítás németből 
A holdsugáron jött gyermek

A mennybolt fekete volt, mint a posztó, amely min
den fényt és hangot elnyel.

A hat ablakon keresztül még csillagok sem tekintet
tek a terembe.

Odabent csend volt és sötétség. Sötétség és csend, 
mint egy ledugaszolt fekete palackban.

• De egyszerre ezüstössé vált az ég boltja. A fekete 
posztón úgy folyt végig a holdfény, mint a folyékony ezüst.
És egyszerre a csend is megszűnt: zajokkal, neszekkel telt 
meg a terem.

Az ablak mellett, a jobb sarokban valaki nagyon hal
kan sóhajtott. Szemközt vele egyre erősödő lélegzetvétel hal
latszott. A terem legtávolabbi sarkában valaki vékony hangon 
felsírt. És minél fényesebb lett odafent a hold, annál több 
hanggal telt meg a terem. Mozgolódás, forgolódás hallatszott, 
halk, értelmetlen szavak hulltak a csendbe. És valaki úgy hor
kolt, mintha fűrészelt volna.

Amikor olyan keskeny holdsugár hasított a terem sö
tétjébe, mint egy késpenge, egyszerre csend támadt és tizen
két szempár szegeződött egy üres kiságyra.
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Mert a kiságy már nem volt üres. Fehér ingben egy kis- 
gyermek feküdt benne. Haja olyan volt, mint az izzó, folyé

kony arany, a szeme, mint két drágakő.
 A közelben álló ágyban ámuló hangon megszólalt valaki:

- Új fiú!
- Igen, új fiú - mondták a többiek is.
Aztán hosszú ideig csak hallgattak és nézték a szelíd 

arcú jövevényt. Nagy sokára rekedt hangon megkérdezte egy fiú:
- Mondd, hogyan jöttél hozzánk, ha nem csikordult meg 

az ajtó?A Gyermek szelíden mosolygott:
- Nem az ajtón át jöttem...
- Nem? - ámultak a többiek.
- A holdsugáron jöttem.
- Hallottátok? A holdsugáron jött!
- És honnan jöttél?
- Messziről.
- Egy másik intézetből?
- Nem. Atyámtól jöttem.
- Szegény fiú lehetsz, ha csak egy szál inged van.
- Az ingem nem szegénységet jelent, hanem boldog tisz

taságot.
- És... és mondd, ahol te laksz, ott is vannak nyomorék 

gyermekek, olyanok, mint mi?
- Ott mindenki ép és egészséges.
- És ott olyan púpos sincs, amilyen én vagyok?
- És olyan, akinek mind a két lába csonka, mint az e-

nyém?
- És olyan arcú sincs, amilyen én vagyok?
- És olyan, aki csak feküdni tud, de állni és ülni nem?
- Nincs! Nincs!
- Csodás!
- Jó lehet ott...
- De jó lehet...
A gyermek mosolygott és ettől még fényesebb lett az ar

ca, mintha maga lett volna a fény.
- Egyszer majd ti is eljöttök Atyámhoz és akkor ott mind, 

mind egészségesek lesztek.
- Lehetséges ez?
- Lehetséges...
Csend lett, hosszú csend. Csak tizenkét szempár csillo

gott az örömtől.
A holdfény most már az egész termet elöntötte. Ragyogtak 

a falak, a mennyezet, a padló, az ágyak. De a legjobban az a 
kiságy ragyogott, amelyben az új fiú feküdt.

És akkor váratlanul felsikoltott egy fiú:
- Nézzétek! Nézzétek! ő is tele van sebbel...
- Csak öt sebem van - mosolygott a gyermek.
- A kezeden, a lábadon, a szíveden... Szegény, szegény. 

••• Fáj?
- Ezek a sebek nem fájnak. A világért vannak. Mindenki- 

ert. Mindenki örök boldogságáért.
- A mi boldogságunkért is?
- Igen, a tiétekért is.
A fiúk megkönnyebbülten sóhajtottak. Lassan párnáikra 

hajjtották fejüket és nézték a holdfényt, amely egyre halványo-dott
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Mire megint mélységesen mély sötétség borult a teremre, 
már mindnyájan aludtak és a Gyermekről álmodtak.

Akkor és azontúl minden éjszaka.
Gyarmathy Irén

A bölcső és a Gyermek
A Garizim hegyén élt az öreg remete. Egyszer álmot lá

tott. Angyal jelent meg előtte, s elvezette egy nemrég kivá
gott cédrus csonkjához.

- Faragj belőle bölcsőt. Egyetlen darabból faragd ki, 
mert eljön az idő, amikor majd ebben a bölcsőben pihen el a 
megígért Gyermek.

Az öreg felébredt. Tűnődő mozdulattal hozta végig vén- 
ségtől hidegült ujjait a homlokán. Majd sietve és megrendül
ve tett eleget a parancsnak. Ácsolni kezdte a megtalált rön
köt. Bölcsőt faragott belőle. Egyik oldalán Noé bárkájából 
szállt ki éppen a galamb. A másikon Sámson győzködött épp az 
oroszlánnal.

Amikor a világszép bölcső elkészült, a remete elrejtette 
odúja mélyén. Eltökélte, hogy nem válik meg soha tőle. Szívé
nek köszönhette, hogy terve kútba hullott.

Erdei bolyongása közben ugyanis egyszer gyermeksírást 
hallott. Meg is találta a síró porontyot: bepólyálva feküdt 
egy árnyékos bokor tövében. Gondolta, az anya nem lehet mesz- 
sze, s ottmaradt a gyermek mellett. De senki sem jött a gyer
mekért. Az alkony is leszállt a mélycsöndű tájra. Mit tehetett 
mást, hazavitte. Elővette a féltve Őrzött bölcsőt, s belefek
tette. Másnap már pirkadatkor elindult a városba, s egyenesen 
az istenfélő Joachimék háza felé tartott, akikről tudta, mi
lyen régóta epekednek gyermekért, s hiába.

így került a bölcső a kicsivel együtt a gyermekszerető 
házhoz. Alig tanult meg járni a kis jövevény, máris új pólyás 
került a faragott bölcsőbe. Joáchiméknál csoda történt. Ettől 
kezdve évről évre érkeztek az apró porontyok, s minden kis jö
vevényt örömmel fogadtak.

Amikor felnőtt a talált gyermek, kiházasították, s mi
vel más jussa úgysem volt, neki ajándékozták a faragott böl
csőt is. így indult el a bölcső gyermekringató útjára.

Sok-sok év telt el, hogy utolsó lakója is kinőtt az ö- 
léből. A ház akkori asszonya kivetette a lomra. Kesergett a 
bölcső kimondhatatlanul. Miért is jutottam ilyen szomorú sors
ra! Hiszen egész bölcső életemben nem tettem mást, csak sze
rettem és szerettem Így is volt. Szeretett: óvta, védte a kis 
pólyásokat, s csak akkor volt igazán boldog, ha életet ringat
hatott. S íme, az emberek a lomok közé dobták.

Elkeseredésében bosszút esküdött. Fogadást tett, hogy 
a gonoszért gonosszal fizet. Szívének szeretetét immár nem ér
tette meg senki: ha egyszer még életet ringathat, azt se sze
resse senki. Majd megtudják akkor az emberek, hogyan tud fáj
ni a szeretetlenség.

Ettől kezdve készült az életrontásra. A holdfogyatko
zást várta, a sötétség éjféli óráját, mert tudta, hogy akkor 
idézhető fel az emésztő tűz szelleme. Nem is várt hiába. Hí
vására fellobbant a lidércláng.
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- Kérettelek - szólalt meg a bölcső.-Arra kérlek, 
rontsd meg az életét annak, akit ringatok még valaha, mert tu
dom, hogy elővesznek még. Rontsd meg, hogy bűnhődjék minden 
emberért. Vegye magára mindenek gonoszságát, s hordozza!

- Ám legyen - szólalt meg a Lidérc. A gyermek átkot 
hord majd kívánságod szerint, de életeddel fizetsz az átokért. 
Kérésed ára magad tűzhalála!

Hasadt a hajnal, s még azon a napon elővették a böl
csőt a lomok közül. Napfényre jutását annak köszönhette, hogy 
idegen vándorok érkeztek. Hárman. Messze Jeruzsálemtől délre 
történt ez, az egyiptomi határnál. A vándorok elcsigázottak 
voltak. Az öreg ház öreg lomjai közül előkerült a pókháló lep
te öreg bölcső. Leporolták, s a közeli erdő szélén a vándorok 
felállították: egy odvas szikomorfa árnyékába. A szamarat a 
fához pányvázták.

A Gyermek szépségét megcsodálták a kigyúló csillagok, 
s láttára az öreg bölcső fájának minden rostjában énekelt az 
önfeledt, boldog öröm. Most bánta meg igazán a Lidérccel kö
tött egyezségét. Nem a tűzhaláltól félt. Öreg volt már. A Gyer
mekért bánkódott, akit megszeretett.

- Istenem, Istenem, aki lakozol fűben, fában, minde
nekben, könyörülj meg a szegény gyermeken!

A kisded felnyitotta szemét, és gőgicsélni kezdett. 
József és Mária ekkor már az erdőt járta, rozsét gyűjtögetve 
a tűzrakáshoz, s a gyermek egyedül maradt a bölcsővel.

- Mesélj, mesélj! Ki vagy te és miért könyörögsz ér
tem?

A bölcső régen megtanulta már a csecsemők beszédét, 
megértette az emberek számára érthetetlen gügyögést, s egész 
lelkében megrendült a kérdés hallatán. Öreg szívét végtelen ö- 
röm járta át a gondolatra, hogy az átkot hordó kicsi élet nem 
haragszik rá. Ezt biztosan tudta, hiszen olyan szeretettel 
nézett rá a világszép gyermek, mint soha senki még. Elhatároz
ta, hogy megmutatja a szívét.

- Az erdőben éltem egykor én is. Eljött a végzetünk, 
az erdő gyilkosa, a fejszés ember. Dőltek a társaim sorra, dől
tem én is. Vajon mi lett a társaimból? Agy, gerenda vagy kopor
só? Belőlem bölcső lett. Számtalan kis életet ringattam már a 
hosszú évek során, de csak te kérted, hogy meséljek az életem
ről. De egyben búcsúzom is tőled. Ha majd felnősz, bocsásd meg
a vén bölcsőnek, hogy oly nagyot vétett ellened. Időm lejárt.
Még érzem drága kis tested melegét, de ha elhagysz, én megha
lok. El ne feledd, hogy az élet értelme a simogatás, a szere
tet - mondta, de az átokról nem szólt.

Megköszönni már nem tudta a megérzett nagy szeretetet, 
mert az erdőből visszatért Mária, ölébe vette a gyermeket, fei- 
málháztak, s indultak tovább a minden ember gyötrelmes vándor
út ján.

A vén bölcső ottmaradt az odvas szikomorfa tövében. 
Csend borult az erdőre, s eljött az alkonyat, s az éjszaka. A 
bölcső érezte, hogy halálos szendergését kezdi. S akkor eljött 
a Láng. Felcsapott az öreg fatörzsből s sziszegett:

- Becsaptál, vén életringató! Ezen a gyermeken nem 
fog az átkom! - S percek alatt hamuvá lett fa és bölcső. De 
lelke a tűzhalálban is a Gyermek szeretetéről énekelt.

A vándorok már messze jártak Egyiptom földjén. Még 
nem tudták, hogy Mária szívét sokszor járja majd át a tőr, s
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a Gyermek hordozni fogja az ember átkát, bűne terhét:. N e m  a 
bölcső átka, s n e m  a Lidérc tüze miatt, ő m a g a v á l lalja majd 
fel.

Elmesélte: Jakus Imre 

KARÁCSONY FÉNYEI
Élt egyszer régen. Szeged külvárosában egy igen gaz

dag, de fösvény mézeskalácsos és gyertyaöntő. Még a nevére is 
emlékszem, ahogyan nagyapám a történetét mesélte: Gazda Ger
gelynek hívták. A kirakat telis-tele volt szebbnél szebb mézes
kalács szívekkel, cukros szirupba mártott, mandulával díszí
tett aprósüteményekkel. Csak úgy kínálták magukat a különféle 
színes gyertyácskák és a csillogó díszek. Karácsony előtt az 
üzlet zsúfolásig megtelt vevőkkel.

Gazda uram szomszédjában egy szegény, sokgyermekes 
család lakott, ahol az apa már jó ideje beteg volt, emiatt nem 
is dolgozhatott. A karácsony este egyre közeledett, ezért hát 
a szegényember kiment az erdőbe, kivágott egy fiatal fenyőfács
kát. De bizony semmijük sem volt, amit ráaggathattak volna. E- 
zért a szegényember - nehezen bár -, de elment a mézeskalácsos- 
hoz:

- Adjon Isten jóestét, Gazda uram - köszöntötte illen
dően. - Kéréssel jöttem: adna-e pár színes gyertyácskát, meg 
egy kevéske mézeskalácsot a fára...

- Semmi akadálya, ha megfizeted az árát. De hitelbe 
nem adok senkinek...!

- Márpedig én éppen azt akartam kérni kegyelmedtől: 
hiszen tudja, hogy beteg vagyok, és nem tudok dolgozni. Adja 
ide hitelbe a karácsonyfára valót, gondoljon a gyermekeimre..!

- Menj Isten hírével, és hagyj engem békén! - mond
ta a gazdag Gazda szomszéd, azzal kinyitotta az ajtót...

A szegényember kétszer sem mondatta magának. Fellé
legzett, mikor betette maga mögött az ajtót. Kint nagy pely- 
hekben hullott a hó.

A  legidősebb fiúcska, Ferke futott apja elébe:
- De gyönyörű a Gazda bácsi kirakata, ugye apám?!

Hogy csillog a sok dísztől az a karácsonyfa...
Az ember megsimogatta kisfia fejét:
- Közelről nem is csillog olyan szépen, mint innen

az ablakból. Majd nézzük ezeket az apró, fehér csillagokat - 
a hópelyheket, azok is szépek. Látod, milyen vígan táncolnak, 
ahogy a szél fütyül nekik__?

Fájt pedig a szíve a jó embernek, dehát mit tehetett? 
Az igazság az, hogy ő sem tudta levenni a tekintetét az angyal
hajjal díszített, színes gyertyákkal ékes, csillogó karácsony
fáról, ami hivalkodva állt a mézeskalácsos kirakatában.

Eközben odaát a fukar gyertyaöntő becsukta üzletét 
és beült karosszékébe, onnan nézte-nézte nagy megelégedetten 
a kirakati karácsonyfát... De mi ez? A fenyőágak megrezzentek, 
és a gyertyák sorba eléje libegtek - lángjuk árnyéka hatalmas
ra nőtt a falon.

- Fösvény, irigy ember fáján nem világítunk! - re- 
begték sorba és sercegve kialudtak. - Ha ilyen szívtelen ma
radsz, sohasem lesz igazi karácsonyod...

A gyertyaöntő hirtelen felriadt: sötét volt körülöt-
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te, a gyertyák tövig égtek. Megsimogatta homlokát: valami ho
mályos sejtelem markolta meg a szívét. Ha másnak nem a gyer
tyáinak csak hinnie kell - gondolta megrendültén -, hiszen az 
Ő teremtményei, Ő az uruk, a gazdájuk, azért szóltak hozzá...

- Igazatok van - felelte gyertyáinak a gyertyaöntő.
- Nem... nem akarok olyan lenni, amilyennek hisztek...

Gyors mozdulattal meggyújtotta a mennyezetről függő 
lámpát, és kosarat keresett. - Ezt is, ezt is, no még ezt is!
- aünnyögte a fogai között. A teli kosarat pedig letette a 
szegényember ajtaja elé és bezörgetett. Aztán sietve vissza
tért az üzletébe, és ablakából nézte, hogyan gyulladnak ki o- 
daát a fények - karácsony fényei. És látta a boldog gyermek
arcokat, amint ujjongva, tapsolva vették körül a csillogó fe
nyőfát. A tűz - ami már csak parázslott -, most vidáman dudo- 
rászni kezdett a kályhában, és magasra csaptak a lángok. Egy
szeriben barátságos meleg árasztotta el a szobát. A gyertya
öntő már nem fázott.

A szállongó hópelyhek, mint pajkos kis csillagok, be
nevettek a kirakatablakon.

N . László Erzsébet

ÁDVENTI MEDITÁCIÓ
Ádventi gyertyák fénye mellett, halk zene kíséretében 

felváltva olvassuk a 148. zsoltár verseit. Diaképek vetítésé
vel diameditációvá formálhatjuk az alkalmat.

Dicsérjétek az Urat!
- Dicsérjétek az Urat, ti mennyeiek, 

dicsérjétek a magasságban!
Dicsérjétek őt, ti angyalai mind, 
dicsérje őt minden serege!

- Dicsérje őt a nap és hold, 
dicsérje minden fényes csillag!

Dicsérjék őt az egek egei,
még a vizek is ott fönn az égben!

- Dicsérjétek az Urat, ti földiek 
tűz és jégeső, hó és köd, 
parancsát teljesítő szélvihar,

Ti hegyek és halmok mindnyájan 
gyümölcsfák és cédrusok,

vadak és egyéb állatok, 
csúszómászók és szárnyaló madarak,

Ti földi királyok és minden nemzet, 
vezérek és a földnek bírái

- Dicsérjétek az Úr nevét, mert az ő neve dicső
egyedül!

Igeolvasás: 1 Móz 3,9-10
Diaképen: emberarcok

Hang: Ádám, Ádám, hol vagy?... Ember, hol vágy?... Ádám... 
hol vagy?

Ádám: Én nem tudlak dicsérni - Isten. Nekem ez a szöveg ide
gen. Jobb, ha magamra hagysz. Érthetetlen, bonyolult és 
rejtőzködő vagy. Azt mondtad, hogy enyém a föld, nekem 
ez elég, hagyj utamon!
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Hang: Nem kívánom, hogy dicsérj, de tudnod kell, hogy léted 
több, mint a puszta földi létezés. Életet kaptál, nem 
puszta földi létet. Életed küldetés és ha ezt nem érted 
meg, semmit nem értesz. Minden földi lény között egye
dül te vagy felelős mindenért. Ez éppen mérhetetlen ter
he, de szépsége is létednek.

Ádám: Hagyj, Uram! Vágyat oltottál belém, de lehetőségeim kor
látozottak. Legyőz az idő, az elmúlás, megaláz a tehe
tetlenség és hiábavalóság érzése. A kevés siker mellett 
ott a sok kudarc, a ritka öröm mellett a lehangolódás. 
Fény mellett azonnal ott az árnyék... Határára értem 
küzdelmemnek. Mi az igazság, mondd meg végre, mi az ér
telme ennek az egész nyomorult földi létnek?

Hang: Titok rejtőzik a világban, fában, virágban, vizekben, é- 
lőkben és dolgokban. Te futsz és rohansz, töröd magad 
valami után, amit soha nem érsz el és ezért soha nem 
nyugszol meg. A teljességet szeretnéd, de azt soha nem 
éred el. - A titok, amely boldoggá tehet, amely a teljes 
séget rejti, ott rejtőzik egy homokszemben, egy szál fű
ben, egy csöpp vízben. Te azért élsz, hogy ezt megta
láld. Ez a titok: a SZERETET.

(Diaképen: gyermekarcok, majd a betlehemi 
jászol.)

Ádám: Ezt nem értem. Az én számomra csak ezek a fogalmak lé
teznek: siker, jólét, haladás, fejlődés - de ezekbe be
lefáradtam.

Hang: Karácsony éjszakáján Betlehemben azért született meg egy 
gyermek - Jézus -, hogy meglásd: a dolgok ilyen egysze
rűek. Állj a pásztorok, bölcsek mellé és nézd a Gyerme
ket, csak rá figyelj! Ha ráfigyelsz, megvilágosodik élőt 
ted valami. Ez a Gyermek azért jött, hogy szolgáljon ne
künk. Jézus a te agyadban és érzésvilágodban is rendet 
tud teremteni. Mellette rájössz valamire, rájössz az é- 
let titkára, amely nem más, mint a szolgálat.
Ének: 161.
"S most figyelj egy kicsit te kételkedő, Te, aki már nem 

érzed jól magad a világban. Te, aki nyugtalan vagy, ingerült, 
rosszkedvű, mert állandóan hiányzik neked valami. Te, aki ká
bulttá iszod, dohányzód, csókolod, dolgozod magad, csak hogy 
elhallgattasd a Hangot, ami kiabál benned a megnevezhetetlen, 
megfoghatatlan, elérhetetlen Valami után, amit nem találsz meg 
se borban, se dohányban, se csókban,- de - nem találsz meg a 
görcsös, lihegő munkában sem. Te, aki sejted, hogy tulajdon
képpen Istent keresed, de Tamás-lelked jelt kíván és csodát 
követel ahhoz, hogy hinni tudjon. Te - aki én is voltam vala
ha -, figyelj ide! Tudod-e, mi a csoda? A csoda az, hogy élünk
Az Isten: Szeretet...

Létünk legbensőbb lényege, s az emberi élet értelme nem 
lehet más, mint ezt felfedezni...

A szeretetet adni kell, csak akkor kaphatjuk. S minél 
többet adsz belőle, annál több lesz neked, magadnak belőle.

Mert az önzetlen szeretet kimeríthetetlen forrásból táp
lálkozik: a világot éltető, mozgató, fenntartó isteni szeretet 
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ből, s mikor adsz valamit - pénzt, ruhát, munkát, mosolyt vagy 
akár csak egy simogatást -, akkor láthatatlan sugarak kapcsol
nak össze ezzel a legfőbb forrással, s te csak mint közvetítő, 
összekötő vezeték felfogod és továbbadod az "életnek vizét", 
ami soha el nem apad -, amiről Krisztus beszélt, s ami a sze
retet".

Idézet Mezei Máriától
Igeolvasás.
Imádság.
Ének.

ERDEI TANÁCSKOZÁS
Sűrű pelyhekben hullott a hó és puha hótakaró borította

be csakhamar az erdőt. Minden békésnek tűnt, a Mackó mégis szo
kásától eltérően megszakította téli álmát és gondterhesen jár
kált fel-alá a tisztáson..
Egér: Köszöntelek Mackó barátom! Hogy-hogy, te itt kint? És

miért sétálsz olyan komoly arccal itt a tisztáson. Vársz 
valakit?

Mackó: Meghívtam az erdő lakóit, őket várom. Nagyon fontos meg
beszélni valónk van.

Egér: Mi az a fontos megbeszélni való. Mackó koma?
Mackó: Az erdő veszélyben van, ezt kell közölnöm barátaimmal.
Hörcsög: Mit törődsz most az erdővel. Jó meleg barlangod van, 

bújj vissza vackodba és aludj!
Mackó: Ez jellemző rád Hörcsög barátom. Neked az a fontos, hogy 

meleg az odúd, tele az éléskamrád mindazzal, amit össze
harácsoltál. Felőled mindenki más éhezhet és fázhat.

Hörcsög: Mindenki maga felelős a sorsáért. Tőlem ne várjon sen
ki segítséget.

Egér: úgy-úgy! Amikor tavaly tüske ment a lábadba, ugyancsak
siránkoztál és jól esett, hogy segítettem neked. Vigyázz, 
soha nem tudhatod mikor szorulsz mások segítségére. Nem 
élhetünk egymás nélkül, rászorulunk egymásra.

Mackó: Már itt is vannak barátaim. /Az állatok sorra bevonul
nak/. üljetek le valamennyien, Róka koma, Tapsi bará
tunk, Dallos Nándi és Harkály Doktor és valamennyien. 
Azért hívtalak össze benneteket, mert nagyon rosszat 
álmodtam. Nem tudok elaludni megint, míg veletek nem 
közlöm az álmomat.

Állatok: Mit álmodtál?
Mackó: Azt álmodtam, hogy az erdő fái mind sírtak. Fájt a fe

jük, a koronájuk, a törzsük megroskadt, csúnya fekélyek 
jelentkeztek leveleiken. Lassan minden zöld lehullott a 
fákról és csak a puszta csonkok meredeztek az ég felé. 
Borzasztó volt ez a látvány, szinte remegtem, amikor 
felébredtem.

Harkály: Szerencsére ez csak álom volt, de ez az álom valóság
gá is válhat.

Állatok: Hogy érted ezt?
Harkály: Annyi minden veszélyezteti az erdő életét, annyi min

den mérgezi a levegőjét, földjét - a szemét, az autók, 
gépek kigőzölgése, hogy egyszer valóban halálosan meg
betegszik és akkor már nehéz lesz segíteni rajta. Ak



kor nekünk is végünk.
Éneklő madár: És a zaj, a lárma, amivel felverik az erdő csend

jét. Legtöbbször félve fészkembe húzódom és nincs is 
kedvem már énekelni.

Állatok: Tennünk kell valamit!
Egér: Mi mit tehetünk? Hogyan képzelitek, mi gyenge, védtelen 

állatok? Rajtunk csak az ember segíthet!
Hörcsög: De hiszen éppen az emberek hozzák ránk a bajt!
Nyuszi: Mégis csak az ember segíthet, mert erős és hatalmas.
Mackó: Itt nem elég az erő és hatalom. Itt más kell. Csak az

segíthet rajtunk, akinek jó szíve van és megérti az er
dő szenvedését.

Állatok: Csak az segíthet rajtunk, akinek szívében szeretet 
van.

Hörcsög: De hol található a szeretet a világon? Hol vásárolha
tó meg?

Mackó: Én hallottam, hogy a szeretetet egyszer egy kicsiny
gyermek hozta el a világra. Aki ehhez a kicsiny gyer
mekhez fordul, az új szívet kap.

Állatok: Mondd el nekünk ennek a kicsiny gyermeknek a történe
tét. Hallani szeretnénk róla, mert ezek szerint ő a mi 
reménységünk és egyetlen segítségünk.
Betlehemi történet felolvasása.



„HISZEKEGY -  evangélikus szívve l”

Hiszek
A hinni ige folyamatot ír le, melynek van "a- 
lakulása": a keresztyén hit is alakul az idők 
folyamán a szívünkben.
A kinyilvánítás: "hiszek”, egyes szám első 
személyű alakban áll, mert a hit személyes 

döntés, melyet mindenki saját maga kell, hogy meghozzon. /A 
hitetlenség és a babona is személyes döntés, csakhogy téves 
ez a döntés!/ A hit a Szentlélek által munkált bizalom Isten 
iránt, amellyel Isten láthatatlan világának megismerésére ké
pesíti a Benne hívőket, öt érzékszervünkkel a látható világ va
lóságainak felismerésére vagyunk képesek, a hit az a hatodik 
érzékszervünk, amely további valóságok. Isten igazsága és dol
gai fölfogását teszi lehetővé.

Az, hogy Istent tisztelni kell, értelmi alapon nem 
bizonyítható és nem cáfolható. A tudományos kutatás eredményei 
és a hit megtapasztalásai, sőt döntései más-más síkon mozognak, 
egymást nem is zavarják és ellentét sincs közöttük, kivéve a 
"határátlépések" eseteit. Verulámi BACON mondta, hogy a félig 
tudás /fél-ismeret/ elvisz Istentől, de az alapos ismeret Is
ten felé visz. A tudomány bálványozásával legyünk óvatosak: 
a feltevés még nem bizonyíték! Az élet kezdetét, célját és a 
világ eseményeinek lefolyását okozatilag nem tudják megmagya
rázni a tudományok. A költő-fejedelem GOETHE tanácsolta, hogy 
a kutathatót kutatni kell, a kikutathatatlant pedig tisztelni.

Vigyázzunk az ellentét-párok helyességére:
A hit ellentéte a hitetlenség!
A tudás ellentéte a tudatlanság!
A tudomány ellentéte a tudománytalanság.
Mind a hit, mind a tudás - rokonságban van, mint a 

láthatatlan illetve a látható valóság megismerésének eszköze.
A vallás /hitvallás/ dolgait a hit nem kitalálja, hanem fel
ismeri és elsajátítja és terjeszti. Ennek forrása a Biblia, 
Isten szavának a foglalata. Hiszek Isten szavának, igaznak 
tartom és ráhagyatkozom. A hit hallásból támad, az élő szóval 
hirdetett bizonyságtétel eredményeként, gyülekezetben. Gya
korlással erősödik. Kincs! Ezért őrizni kell! "Odaát” már nem 
lesz rá szükség: látás lesz!

A hitvallás közege a 
környező világ - több
nyire eltérő, ellenté
tes, vagy ellenséges 
nézetekkel telített - 
népe. A római biroda
lomban s o k  istenben 
hittek és vallásosan 
tisztelték őket /poli- 
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theizmus/. A zsidó nép e g y  Istenben hitt, ősatyáik Is- 1 
tenében, aki láthatatlan. - A keresztyének elvetették és ma is 
elvetik a sok isten hitét, mint b á l v á n y  -imádást: "Akik 
az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremt
ményt imádták és szolgálták a Teremtő helyett..." /Rm 1,25/.
A keresztyének tudják, hogy az ördög ma is csábít arra, hogy 
személyeket /pl. önmagunkat/ vagy dolgokat /pl. pénz, hatalom, 
dicsőség, tudás, szórakozás, egészség, szex, szabadidő stb./ 
mádjunk /=tegyünk életünk középpontjába, mint legfontosabbat/ 
hogy semmiképpen ne kerülhessen a mi életünkben Isten az öt 
megillető helyre: a középpontba. Így aztán az ördög elcsábított' 
jainak az életében soha nincs rend, mert semmi sincs igazán a 
helyén.

A keresztyének hitvallásában az e g y  Istenben való 
hit trinitárius hit /Szentháromság Istenban való hit/, a Szent- 
írásban kinyilatkoztatottakat megtapasztalt hit: egyidejűleges 
hit az Atya Istenben, a Fiú Istenben és a Szentlélek Istenben. 
Az egy igaz Isten titokzatos hármassága ez, olyan misztérium 
/=titok/, amit nem kell föltétlenül értenünk, de amit mégis 
vallunk, mert megtapasztaltuk, hogy Isten egyszerre 

FÖLÖTTÜNK gondviselőén őrködő ATYA-ISTEN,
ÉRETTÜNK emberré lett, bennünket kiszabadító FIÚ-IS
TEN, s
BENNÜNK munkálkodó, minket irányító SZENTLÉLEK-ISTEN. 
/Pl. a fizika világában sem értjük - de tényként el

fogadjuk - a fény kettős természetét, mely egyszer elektromág
neses hullám-természetű, máskor pedig anyagi részecske-termé
szetű./ /Rossz hasonlat a hernyó - báblepke képsora is, mert 
Isten egyszerre fejti ki létét három különböző létformában./

A "Hiszekegy" nem magyaráz, hanem megvallja hitét: az 
egy igaz Isten nem részekből összetett, és nem osztható ré
szekre. Minden Őtőle függ, de Ő nem függ semmitől és senkitől, 
ő egyedülvaló, öröktől való, örökkévaló!

Istenben
A filozófiai gondolkodás régóta 

vívódik az ISTEN létezése, megismerhetősé
ge és személyessége kérdésével = ISTEN lé
tezése elméleti okoskodással nem bizonyít
ható és nem cáfolható. Logikánk elfogadja, 
hogy világunkban minden létezőnek van oka, 
és hogy kell lennie egy legvégső oknak, a- 
melyből minden más okozat származik; az a 
végső mozgató: ISTEN. Logikánk a természet 
világában érvényesülő rendet fölismerve ar
ra következtet, hogy kell lennie a természet világa fölött ál
ló értelemnek és hatalomnak, mely a rendet létrehozta. Ezt 
elfogadva sem tud logikánk megbirkózni az óriási ellentmondás
ként jelentkező bűn-kérdéssel /mely életrontó hatalom/, és a 
halál-kérdéssel /amely - úgy tűnik - amit ad, röviddel később 
visszaveszi/ és ezek miatt lázad. Mi úgy hisszük, hogy emberi 
mivoltunk t e l j e s  tudatára akkor ébredünk rá, amikor 
felismerjük teremtmény-voltunkat, és elismerjük Teremtőnket, 
és Őt istenítjük. Aki nem így tesz, az vagy az embert /pl. ön
magát/ isteníti, vagy a természeti világnak valamely dolgát, 
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vagy- mint az állatvilág - senkit és semmit; nincs ennél na- 
gyobb gondolati eltévelyedés. -
=  isten megismerése a teremtett világban Isten munká-

jának illetve tetteinek vizsgálatával elindulhat, de szerényen 
be kell látni, hogy ez elégtelen, már csak értelmünk és nyelvi 
kifejezőkészségünk korlátozottsága miatt is. Mi úgy hisszük, 
hogy ISTEN csak az önmaga által önmagáról szóló kinyilatkozta
tásából ismerhető meg eléggé.

= ISTEN személyességét nem ismeri el, aki elvontan az 
"abszolút lét"-ről beszél, vagy ISTENT "mindeneket átható vi- 
láglélek"-nek tekinti. Mi úgy hisszük, az a lényeg, hogy ISTEN 
megszólít bennünket, az ő színe elé hív minket, és mi felelünk 
Neki, miáltal létrejön a személyes viszonyunk ővele. /Amíg IS
TEN nem szól, addig az ember szava visszhangtalan kiáltás a 
világűrbe!/ -Mit válaszolnánk a következőkre?

= Isten szava hallható a lelkiismeretemben.
= Isten szól az emberekhez a Bibliában leírt Igéjével.
= Isten akkor semmisít meg minket, amikor akar.
= Isten szigorú, és megbünteti az embereket.
= Isten akarata elől senki ki nem térhet.

MINDENHATÓ 
Ez a szó kevésszer fordul elő a Bibliában, de mindazok 

számára, akik szívében élő hit tüze lobog, szembetűnő Isten 
megnyilvánulásaiból, hogy hatalma határtalan, korláttalan. A 
hívő ember az Istentől kapott cselekvési szabadságát arra for
dítja, hogy önként szolgáljon Istennek. /A hitetlen ember u- 
gyanezt arra használja, hogy a maga útját járva még mélyebbre 
jusson a bűn útján a kárhozatba, a Sátán szolgálatában./ Isten 
- úgy tapasztaljuk - önmagának szab korlátot: a bűnösnek időt 

ad a megtérésre, hogy minden embernek legyen esélye az üdvösség
re, /miután Krisztus föláldozása által meg
szabadított bennünket a bűn hatalmából és a 
Sátán rabságából.

A Bibliát tanulmányozva úgy látjuk, 
hogy a Mindenható 
= MŰVEI csodálatosak /Jel 15,3/
= URALKODÁSA korlátozatlan /Jel 19,6/
= SZENTSÉGE mindenek feletti /Jel 4,8/
* BESZÉDE atyai /2 Kor 6,18/
= FIGYELME hálára indító /Jel 11,17/.

A Bibliából megtanulhatjuk, hogy a 
TERMÉSZETBEN /tenger, felhő, szél, láng és 
vihar/, és a TÖRTÉNELEMBEN /Fáraó, Asszíria, 

Cyrus/ is uralkodik Isten /és nem a sors, sem pedig a törvények 
illetve törvényszerűségek/, s ebben semmi és senki nem korlá
tozhatja. Nem kell ezt nekünk mindig látnunk, de mi ezt tudjuk 
ss hisszük - és ezt a mi hitünket nyilvánosan is megvalljuk!

Isten mindenhatósága a váltság művében is kinyilvá- 
nul. Isten mindenhatóságából Jézus Krisztus részesül, csodái- 

ban kinyilvánul ez /Mt 9,6 és 11,27/, tanítványainak pedig e- 
gyenesen kijelentette /Mt 28,18 és Jn 17,2/, és erről János 
bizonyságot is tett /Jel 1,8/. Jézus mindenhatósága rejtve ma 
radt azok előtt, akik hitetlen szívvel közeledtek őhozzá.
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A nagy csillagász, KEPLER János /1571-1630/ imája: 
"Istenem, hatalmasak műveid, csodálattal szemléli min

denki, aki szeretettel tekint rájuk. Köszönöm, Teremtőm és U- 
ram, hogy annyi örömöt adtál teremtésedben. Köszönöm, hogy ke
zed munkája oly elragadó. Ha mondtam volna valami Hozzád nem 
méltót, vagy ha a magam dicsőségét kerestem volna, bocsásd meg 
nekem kegyelmesen! Ámen."

Boruljunk arcra a Mindenható előtt, mint Ábrahám tet
te /1 Móz 17,3a/, imádattal, hitbeli engedelmességgel, istenes 
életvitellel, mert ő üdvünket akarja.

Jézus egyszer valahol épp hogy csak befejezte imádsá
gát, amikor egyik tanítványa kérte: "Uram, taníts minket imád
kozni" /Lk 11,1/. A "tan-imádság" Isten megszólításával kezdő
dött, így: ATYÁNK! - De vajon minden ember, akit csak megterem
tett Isten, Atyának szólíthatja Istent? Nem! - De hát akkor ' 
ki? Mindenki, aki g y e r m e k e  Istennek. - De kik ezek? 
Akik Istentől születtek /Jn 1,12-13/, vagy másik bibliai meg
fogalmazással szólva: akik "újonnan születtek" /Jn 3,6-7/. Mert 
minden ember Isten teremtménye, de nem minden ember Isten gyer

meke , csak aki Isten új teremtésének a ré
szese. Hogyan van ez? 2 Kor 5,17 válasza:
"Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: 
a régi elmúlt és íme: új jött létre. És ki 
van Krisztusban? Az, /és csak az/, aki Jé
zus tanítványa! Jézus hívó szava - "Kövess!"

személy szerint mindannyiunkhoz szól, Hoz
zád is, hozzám is. Aki erre rádöbben /I./, 
és elhatározza /2./, hogy Jézus tanítását 
követi, és elindul /3./ ebben az új élet
szakaszban, és következetesen a tanítvánv- 
ság útján jár /4./, az bátran hiheti, hogy 

Isten új teremtésének részese, és bátran szólíthatja imádságá
ban a MINDENHATÓ Istent így: ATYÁM! /Lk 15,21/.

Az Ószövetségben azt találjuk, hogy Isten ATYJA az Ő 
kis kiválasztott népének, Izráelnek. De hogy az egyes izraeli
tának lenne atyja, ilyet az ószövetségben nem találtunk.

Az újszövetségben úgy olvassuk, hogy Isten ATYJA az Ő 
egyszülött Fiának, a 12 éves Jézusnak /Lk 2,49/, a 30 évesen 
isteni küldetésének teljesítésére induló Jézusnak /Mt 3,17/, 
és a keresztfán haldokló Krisztusnak is /Lk 23,46/.

Csak az Újszövetségből tudjuk, hogy Isten ATYJA min
den keresztyénnek /Krisztus-követőnek/. Ezt mi hisszük, és 
tudjuk, hogy ezért szabad az Atyától jó dolgokat kérnünk tel
jes gyermeki bizalommal /Mt 7,11/. Tudjuk, hogy Isten gyerme
kei megbocsátóak /Mt 6,14-15/, irgalmasok /Lk 6,36/, dicsőí
tik az Atyát /Rm 15,6/, Isten akarata szerint cselekszenek 
/Mk 3,35/ és tökéletességre igyekvők /Mt 5,48/. Nem félnek 
/Rm 8,15/. -

Már a Biblia első mondatában találkozunk e szóval: 
"MENNY", és utolsó könyvének végén is /Jel 21,1/, amikor az 
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játeremtésről, az új égről és új földről van szó.
J A menny Isten lakóhelye, sőt mennyei trónusának helye,
/Ézs 66,1a/. /V.ö. 1 Móz 11,5/. Itt laknak az angyalok is. Is
ten szolgái, hírnökei és követei. /Keveset tudunk e láthatat
lan, természetfölötti élőlényekről, szolgálatukról és rendjük
ről, bár olvasunk szeráfokról Ézs 6,1-7., kerubokról Ez 28,11- 
1 5 _ f Isten üzenet-hozójáról Mt 1,20 és 2,13., Isten evangéliu
mának hirdetőjéről Lk 2 ,8-1 1 ., vagy mint 
szolgáló lelkekről Zsid 1,13-14., illetve az 
ítéletre érkező Emberfia kíséretéről Mk 8,38.
Isten azonban nincs_kötve a mennyhez, és je
lenléte nem korlltozódik a mennyre. Isten 
mindenütt jelen van /Zsolt 139,1-10/, itt is, 
most is!

A mennyről mi emberek úgy beszélünk, 
mint ami fölöttünk van, szemben azzal, ami 
közvetlenül körülvesz bennünket itt a földön, 
amelyen élünk. Lelkünk érzi, hogy vannak fö
löttünk álló erők, áramlatok és hatalmassá
gok, de csak hitünkkel tudjuk felfogni, hogy 
a MAGASSÁGOS SZENT ISTEN mindezek fölött áll, és hogy ugyanez 
az Isten - Krisztus Urunk által - kegyelmes és szerető "MENY- 
NYEI ATYÁNK” /Mt 6,9/.

A világ gúnyolódik efölött - a felvilágosodás kora óta, 
és nem hajlandó tudomásul venni, hogy a Biblia nem tudományos 
tankönyv, hanem bizonyságtétel Istenről... A világ megfeledke
zik arról, hogy a "tudományos" világkép mindmáig többször vál
tozott /babilóni-, ptolemaeusi-, középkori- és kopernikusi vi
lágkép/ - és ezen a keresztyének sem nem csodálkoznak, sem nem 
gúnyolódnak -, sőt ez a világkép minden jel szerint továbbra 
is változik, de a Biblia kinyilatkoztatása mindig megáll: Is
ten teremtette a világmindenséget.

A keresztyének hiszik és vallják, hogy Isten királyi 
uralma /=Isten országa/ - Isten megkülönböztetett jelenléte 
- már itt a földön elkezdődhet mindenki életében, aki hisz a 
Megváltó Krisztusban, Urának vallja, és úgy él, ahogyan az I- 
ge mondja és a Szentlélek indítja: vagyis e tekintetben a 
menny - Krisztusban - lejött a földre. Mk 1,15. /V.ö. még Jn 
3,3 és Mt 4,17 és Mt 12,28./

Luther reggeli és esti imádságában szól Isten "szent 
angyalá"-ról.

Havasi Kálmán

A bibliaórák megelevenítésére közöljük e bibliaórai
anyagot.

Evangélikus egyházunk tanítását az Apostoli Hitvallás 
alapján foglaljuk össze.

Adja Isten, hogy az itt ismertetettek alapján tartott 
bibliaórákon Isten Szentlelke erősítse, újítsa hitünket és 
késztessen szolgáló szeretetre. A folytatást következő szá
mainkban közöljük.

Szerkesztő
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 Az Igehirdető műheiye

Szentháromság ünnepe utáni 7 . vasárnap
1 Móz 3,20-24 

Az alapige összefüggése
Alapigénk a bűneset leírásának befejező szakasza. A 

3. rész az Isten által jónak teremtett ember és világa tragé
diáját mutatja be. Az ember bukásának a lényegét abban látja, 
hogy a teremtmény elfordult a Teremtőtől és inkább hitt a kí
sértének, mint az Istennek. A bűn lényege tehát az Isten irán
ti engedetlenség, h i t e t l e n s é g .  Ebben a szakaszban 
megtaláljuk az ember további sorsát meghatározó ítéletet, a- 
melyet Isten külön-külön mond ki a bűnesetben résztvevők fe
lett. A hitetlenné lett ember felett kimondott ítélet után kö
vetkezik textusunk.

A textus
A halálos ítélet kimondása után Ádám első ténykedése 

az, hogy nevet ad feleségének. Évának - Havváh-nak - nevezi, a- 
mi azt jelenti, hogy "az élet továbbadója", új fordításunk sze
rint "anyja minden élőnek". Isten kegyelméről tanúskodik ez a 
névadás. Az első asszony a bűneset ellenére továbbadhatja az 
életet. A bűnbeesés előtt kiadott parancsot: "Szaporodjatok és 
sokasodjatok" /1Móz 1,28/, Isten nem vonta vissza, hanem meg
engedte az embernek, hogy a személyes örök élet helyett, amit 
elveszített, legalább az élet folyamatában és továbbadásában 
vehessen részt. Isten kegyelme az, hogy azt az életet, amely
nek a csúcsán az ember áll, és az személyében szembefordult 
Teremtőjével, Isten nem törölte el /2U.v./.

Az élet fennmaradása érdekében Isten maga cselekszik, 
amikor az Éden védelmét elveszített ember számára maga készít 
bőrruhát. Tehát a bűn miatt haragvó Isten nem mond le a bűnös
ről. Megszűnik ugyan a közvetlen, a bensőséges kapcsolat Isten 
és ember között, ami az édeni állapotot jellemezte, de Isten 
mégsem hagyja magára az embert, gondoskodik róla. Mt 5,45-ben 
Jézus is szól arról, hogy a mennyei Atya "felhozza napját go
noszokra és jókra, és esőt ád igazaknak és hamisaknak” /2 1 .v./.

Isten a bűn miatt megromlott életet időhöz köti. E- 
zért űzi ki az embert az Éden-kertből, ezért zárja el az utat, 
amely az élet fájához vezet. Az ember minden szándékát és pró
bálkozását, amivel vissza akarja szerezni az elveszített para
dicsomot, Isten lehetetlenné teszi. Ugyanis a bűn által megron
tott ember minden igyekezete magán viseli a bűn bélyegét. Ebben 
a megromlott állapotban "örökkévalósított" élet a bűnt és annak 
szomorú következményeit konzerválná, amiben az embernek nem sok 
öröme lenne. Ezért a látszatra szigorú, sőt kegyetlennek tűnő 
intézkedése Istennek valójában az ő kegyelmét rejti, amit a 
megelőző szakaszban található, ún. proto-evangéliumban már fel
csillantott Isten, amikor a bűnbeesett embernek reménysugarat 
nyújt azzal, hogy a bűnesetben részt vállaló kígyóval kapcso
latban kimondja: "Ellenségeskedést támasztok közted és az asz- 
szony között, a te utódod és az ő utódja közt: ő a fejedet ta
possa, te meg a sarkát mardosod" /1Móz 3,15/. Isten tehát az 
örökkévalóságot veszített ember számára új, egészen más lehető-
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séget határozott el, amit nem lehet emberi tudással, - minden 
jónak és rossznak a tudásával -, és emberi erővel megszerezni, 
Isten szuverén joga az, hogy az ember életét megtervezze. Ezt 
jelképezi az Isten szolgálatában álló kérub és a villogó láng
pallos. Istent tehát nem lehet sem kényszeríteni, sem kijátsza
ni /22-24. versek/.

Gondolatok az igehirdetéshez
Az elveszített Paradicsom visszaszerzésének a vágya 

ott él minden embernek a lelkében. Ez vonatkozik mind az élet 
tartalmára, mind pedig a tartamára. A jó és a rossz tudásának 
a birtokában lévő ember mindent meg is tesz azért, hogy azt, 
amit elveszített, pótolja.

Ami az élet t a r t a l m á t  illeti, az emberben 
van egy egészséges törekvés, amit Isten az ún. kultúrparancs- 
ban is elrendelt, hogy használja fel maga és embertársai javá
ra a természet javait és erőit, de ezen túl van egy olyan igye
kezet is, hogy az Istentől kapott lehetőségek közül kettőt ki
emeljen és azt túlhajszolva élje a maga elképzelte paradicsomi 
életét. Ez a kettő Ady megfogalmazása szerint a "vér és arany”. 
Korunk emnerenek másik veszedelmes próbálkozása a drogok, a kü
lönböző kábítószerek által "színesített" élet megragadása. En
nek tragédiája az, hogy miközben egy látszat-gyönyörűséghez jut 
az ember, elveszíti élete tartamának azt az idejét is, amit Is
ten átlagéletkorként kimért számára. Ezek az életet "tartalma- 
sító" veszedelmes pótszerek lerövidítik és tönkreteszik az é- 
letet.

Az élet t a r t a m á t  növelni akaró törekvések már 
a messzi múltban ott voltak az emberiség életében. Az alkimis
ták keresték az élet-elixírt, azt a csodaszert, amely meghosz- 
szabbítja az életet, sőt halhatatlanná teszi az embert. Az élet 
meghosszabbítására vonatkozó tudományos és áltudományos próbál
kozások ma is folytatódnak. Ezek a törekvések nemcsak a beteg
ségek legyőzésével elérhető élet-növelésre, hanem egy irreális 
élethosszabbításra irányulnak. Ide sorolhatjuk a vegetáriániz- 
must és annak egyik, bizonyos mértékig vallásos mezbe öltözte
tett válfaját, a bicsérdizmust.

A tehetetlenségét tudomásul vevő embernek van még egy 
próbálkozása. Ha életét nem tudja meghosszabbítani az örökkéva
lóságba, akkor legalább a neve, híre maradjon fenn. A különbö
ző lehetőségekkel rendelkező emberek ezt különböző módon kí
vánják elérni. Aki szellemi képességet kapott, az szellemi ér
tékekből akar magának emlékművet állítani. Erre egyetlen pél
dát. Petőfi a Jövendölés című versében ezt írta: "Anyám, az ál
mok nem hazudnak, Takarjon bár a szemfödél, Dicső neve költő 
fiadnak, Anyám, soká, örökkön él". Akik anyagi javakkal ren
delkeznek, azok egyre költségesebb síremlékekkel kívánnak fö
lébe kerekedni a múló időnek és dacolni a múlandósággal.

1. Ezek az utak nem vezetnek messzire. Isten ugyanis 
elzárta az élet fájához vezető utat. Madách: Az ember tragédiá
ja IV. színben Luciferrel mondatja ki a könyörtelen valóságot: 
"Pár ezredév gúláidat elássa, Homoktorlaszba temeti neved". A 
temetői síremlékek korát legfeljebb évszázaddal lehet mérni. A 
szellemi dicsfény is elhalványul néhány évszázad után. Bűnünk 
büntetése a múlandóság. Emberi erő ezt az akadályt nem törheti 
át. Amit az ember bűneivel eljátszott, azt nem tudja visszasze- 
rezni. Arról nem szól a bibliai leírás, hogy Ádám kísérletet 
tett-e arra, hogy az élet fájáról szakítson. De Ádám utódairól

432



tudjuk, hogy igyekeznek megszerezni maguknak a halhatatlansá
got, mert ezek az utódok mi vagyunk. Minket is megkísértenek 
a fentebb vázolt módszerek, de gyakorta a vallást is, ezen 
belül a törvény cselekedeteit is arra akarjuk felhasználni, 
hogy általuk kijátsszuk a kérubokat, sőt magát az Istent is, 
és mégis odajussunk az élet fájához.

2. Ahelyett, hogy emberi próbálkozásokkal és erőfeszí
tésekkel az "örök életet ostromolnánk”, legyünk hálásak azért, 
hogy Isten földi életet adott és ennek az életnek a továbbvite 
lében minket is felhasznál. Ennek érdekében gondoskodó szere- 
tetében részesít. Az élet lehetőségét mindig újrateremti szá
munkra és a következő nemzedékek számára is. Korunk keresztyé
néinek az a feladata, hogy a gondviselő Isten munkáját ne ke
resztezzük, az általa adott élet lehetőségét, a természeti 
környezetet védjük, óvjuk mindazokkal együtt, akik felelőssé
get éreznek az életért. Ismeretesek előttünk azok az adatok, 
amelyek aggodalommal töltik el az életért felelősséget hordo
zó embereket. A víz, a talaj és a levegő szennyezettsége olyan 
méreteket öltött, hogy veszélyben vannak az oxigént termelő 
erdeink, vele együtt az állatvilág és az ember is. A földke
rekségen felhalmozott nagy mennyiségű nukleáris fegyver is az 
életet fenyegeti. Isten gondviselő szeretetét veszi semmibe az 
az ember, aki - miközben Isten az emberi élet fennmaradásáért 
mindent megtesz - pusztítja Isten világát, vagy egyetért azok
kal, akik ezt teszik. Ha Isten a bűnös ember életét méltónak 
tartotta arra, hogy továbbra is fenntartsa, akkor nekünk, a- 
kik magunk is részesei vagyunk ennek az életnek, mindent meg 
kell tennünk azért, hogy Isten gondviselő munkájának jó eszkö
zei legyünk.

3. Végül fogadjuk el azt az utat, amelyen Isten aka
ratából eljuthatunk az élet fájához. Amit az első Ádám és utó
dai nem érhetnek el bűneik miatt, azt a második Ádám, Jézus 
Krisztus utódai kegyelemből elnyerhetik. Isten ugyanis a ke
resztfát beleállította világunkba. Ez a fa lett az élet fája, 
mert ezen a fán adta áldozatul szent és tiszta életét az Is
ten Fia, hogy Ádám utódainak bűnét elvegye, és a hitetlenné 
és engedetlenné lett embert visszavezesse Istenhez, az élet 
forrásához. Krisztus keresztje ezért az élet fája, mert aki 
hozzá menekül, az bűnbocsánatot, életet és üdvösséget nyer 
Krisztusért. A Krisztusban hívő ember azt a tiszta és boldog 
életet kapja, amely az Istennel való közösségben örökké tart.
A Krisztus keresztjéhez csak hittel juthatunk el, az örök éle
tet csak Krisztus kegyelmében bízva nyerhetjük el. Amit hitet
lenségünk miatt veszítettünk el, azt nem lehet cselekedetekkel 
emberi erővel visszaszerezni. /Csak hittel juthatunk oda az é- 
let fájához, csak hit által nyerhetjük el az örök életet./

Legyünk hálásak Istennek, hogy a bűn miatt torzóvá 
lett emberi életet nem tette állandóvá, hanem elkészítette 
azt az életet, amelyet a hozzá visszatért, benne hívő ember 
érhet el. A mai vasárnapnak Ágendánkben megfogalmazott témája 
ez: "Hit által örök életre!" A hit útján nincsenek szigorú 
kérubok és nincsen villogó lángpallos. Ezen az úton testvé
rünk, Jézus vár, hogy visszakísérjen az atyai házba. Menjünk 
elébe és induljunk utána.

Pintér János
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Szentháromság ünnepe utáni 9. vasárnap

5 Móz 7,6-12
A szövetség Istene és Isten szövetsége
Izráel vallási és politikai életének egyik alappillé

re az Istentől való választottság tudata volt, amely szükség
szerűen magával vonta a többi néptől való elkülönülés öntuda
tos vállalását. Az adott történeti korban a kanaenitákkal való 
keveredést tartották a nép vezetői a legfőbb veszélynek. Velük 
szemben - és más korokban további népekkel szemben - el kellett 
utasítani minden házassági és egyéb szövetséget. Izráel léte 
ugyanis egyedül Isten kiválasztásán állhat, egyedül Tőle kap
hat parancsokat, kizárólag Vele kerülhet függőségi viszonyba. 
Ez a kizárólagosság, - amely a maga monoteizmusával megkülön
böztette Izráelt a népek tengerétől - kifejezésre jut igénk 
"szent” kitételében: "Te Istenednek, az ÚRnak szent népe vagy". 
Ez Isten népe számára az egyetlen járható utat is kijelöli: 
"Szentek legyetek, mert én is szent vagyok".

Ezt a kizárólagos partneri viszonyt, amely az ÚR 
és Izrael egymásra utaltságát jellemzi, a kettőjük közötti 
szövetség alapozza meg. Ennek az ószövetségi és újszövetségi 
kulcsfogalomnak /berith és diathéké/ jelentős holdudvara van, 
amelyre magából a Szentírásból is több példa hozható: emberek 
közötti szövetség mint barátság /Dávid és Jonathán/, törzsek 
közti szövetség /Abrahám és Abimelek/, testvéri szövetség 
/Ámósz 1,9: "nem törődtek a testvéri szövetséggel"/ és végül 
maga a házasság /"az ŰR tanúja annak, hogy hűtlenné lettél if
júkorodban elvett feleségednek, pedig ő a társad, feleséged, 
akivel szövetség köt össze". Mai 2,14./

Ez a nagyon vázlatos áttekintés is alkalmat adhat 
arra, hogy észrevegyük: a szövetség gondolata, amely az újszö
vetség népe számára is döntő fontosságú, milyen széles körben 
használatos nem vallásos értelemben, a mai szóhasználatban is. 
Az úttörők és a KISZ-esek tömegszervezetétől az egyik német 
állam elnevezéséig számtalan példát lehetne hozni a szövetség 
szó gazdag elterjedésére. Ennek az igehallgató gyülekezetre 
tekintve sok előnyét és sok hátrányát tapasztalhatjuk. Az e- 
lőbbi a kapcsolópontok sokasága miatt, az utóbbi pedig az is
teni szövetséget minden mástól gyökeresen megkülönböztető jel
lege miatt. Ezért az ÚRnak és népének szövetsége leírása előtt 
magát Istent, a szövetség Istenét kell bemutatnunk. Ezután le
het jellemezni Isten szövetségét, végül ennek konzekvenciáit 
kell levonni: mit jelent mindez a mi oldalunkról, az újszövet
ség népe számára? Ez a három lépés meghatározhatja egy igehir
detés irányát és vázlatát is.

I. A szövetség Istene
A Szentírás szédítő mélységeket hordozó fogalmakat 

használ, de sohasem elvontan, személytelenül, hanem mindig 
személyhez kötve. Maga a hit sem absztrahálható, hanem az min
dig az élő Istenhez kötődik. így van ez a szövetséggel is: nem 
Részen kapjuk a szövetség tényét, hanem bepillanthatunk annak 
hátterébe is: hogyan köti meg Isten ezt a szövetséget; egyál
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talán milyen Isten is Ő?
a/ Kezdeményező Isten. Igénknek kétszer visszatérő 

gondolata, hogy '5 választott titeket". Az erőviszonyokat is
merve ez ellentmond a megszokott földi realitásoknak, ahol ál
talában a gyengébb fél keres erős pártfogót, támaszt. Itt vi
szont a hatalmasabb kezdeményezéséről van szó: mindig Isten 
teszi az első lépést, legyen szó akár szövetségkötésről, akár 
megbékélésről, akár hitrejutásról. Balga önhittséghez vezetne, 
ha azt hinnénk, hogy a farok csóválja a kutyát, vagyis hogy az 
ember irányítja, befolyásolja Istent és nem fordítva. Bizony, 
"Isten az, aki munkálja bennünk az akarást és a cselekvést is"; 
sőt még a tékozló fiák hazatérése is csak azért lehetséges, 
mert a szerető és türelmes apa ott várja őket a kertkapuban. 
Hogy Isten szövetséget köt az emberrel, a teljességgel az Ő 
szabad akaratán múlik. Ezt a szuverén adományozási jogot így 
is hívhatjuk: kegyelem. Istennek az a kezdeményezése alázatra 
int bennünket, hiszen ez azt mutatja, hogy Ő az erősebb fél. 
Ugyanakkor hálára is kell hogy indítson, hiszen neki nem len
ne szüksége annak a bizonyos első lépésnek a megtételére; azt 
kizárólag az emberért, az ember érdekében teszi.

b/ Féltékeny Isten. A fent vázolt szövetség kizáróla
gos jellegű. Isten mindent odaad az embernek, egészen saját fia 
feláldozásáig, ezért joggal várhatja, hogy elégedjünk meg az 
Ő ajándékaival, ne keressük másoknak a kegyét. Az Ószövetség 
összefüggésében az a pogány áldozati kultuszok beszivárgását, 
a bálványokkal való kacérkodást jelentette, - erre a pusztabeli 
aranyborjú-történettől Salamonig menően sok-sok példa felhozha
tó. Ez a kérdés a mai világban lényegében hasonló súllyal ve
tődik fel: megelégszünk-e "csak" Istennel, tudjuk-e, merjük-e 
"csak" Őrá építeni az életünket, a jövőnket /saját magunk, egy
házunk és világunk jövőjét/, vagy pedig be akarjuk magunkat 
biztosítani más "hatalmasságoknál" is, keresve az ő támogatásu
kat, lesve az ő ajándékaikat is. Isten tudja, hogy az ember 
hajlamos erre a kétszívűségre, ezért használ nagyon kemény sza
vakat, ezért állít fel nagyon kategorikus tételt, amikor az ö 
kultuszáról van szó. Ezt teszi Jézus is, amikor Istenről vagy 
a Mammonról beszél, s ez a szövetség dokumentumául szolgáló 
Tízparancsolat alapja is: "Én, az ÚR féltőn szerető = féltékeny 
Isten vagyok..."

c/ A szeretet vezérli Istent. A 7. versben a kiválasz
tásnak új, szokatlan indokolását olvashatjuk: a szeretet az is
teni szövetség alapja, Ő szereti népét - minden alávalósága el
lenére. Ő szereti az embert, hiába annak minden érdemtelensége 
Ez nem az "azért, mert...", hanem az "azért, hogy..." szerete- 
te. Ha figyelmesen olvassuk a 7. és a 8 . verset, akkor annak 
vázát egy látszólag önmagába zárt tételben fogalmazhatjuk meg: 
"Nem azért szeret téged az ÚR, mert..., hanem azért, mert sze
ret". Isten szeretetének nincs más alapja, csakis az Ő szuve
rén jósága. Azt nem lehet kiérdemelni, kikönyörögni, kicsikar
ni. Isten szeretete megint csak: kegyelem.

II. Isten szövetsége
1./ Következetlen. Ez összefügg a fenti látszólagos 

ellentmondással. Isten szuverén úr, neki a következetlenségét 
sem lehet számonkérni, pláne ha az mindig az emberért elfogu 
tan következetlen. Az emberek vagy népek egymás közötti szerz 
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dés- vagy szövetségkötésében elfogadott alapelv, hogy ha egyik 
fél felrúgja a szerződést, akkor az már a másik felet sem köte
lezi többé semmire. Isten viszont az ember egyoldalú - hitet
lenségből fakadó - szerződésbontása ellenére is tartja magát 
eredeti szándékához: a következetlenségig menően hűséges!

2./ Következetes. Ez a látszólagos következetlenség ép- 
 pen Isten következetességéből fakad: "... a te Istened hűséggel 

Megtartja szövetségét, amelyet esküvel fogadott meg atyáidnak”. 
/1 2 .V./ Isten számára mindvégig szent az adott szó. Senki és 
semmi nem térítheti el Őt eredeti szándékától.

c/ Tartós. Világunkban annyi, de annyi szerződés és 
szövetség bizonyul tiszavirág életűnek. Gondoljunk a válások 
hihetetlnül nagy számára, a vállalási határidők be nem tartá
sára, vagy a pillanatnyi politikai érdek kínálta labilis együtt
működési szerződésekre. Isten szövetségi hűségét ilyen pillanat
nyi érdekek nem ingatják meg.

III. A szövetség - a mi oldalunkról
Mindaz, amit Isten szuverenitásáról mondottunk, nem 

mentesíthet bennünket a szövetség vállalása, a "2 . lépés" meg
tétele alól. Azt sem szabad azonban felednünk, hogy mi már töb
bet tudunk a deuteronómiumi igéknél.

1. / Az Újszövetség népe vagyunk. Isten szeretet által 
vezérelt fantáziája odáig terjedt, hogy tulajdon fiát nem kí
mélte, hanem bűneinkért és üdvösségünkért feláldozta őt. A ko
rábbi szövetségjelek helyébe /szivárvány, kőtáblák, szövetség 
ládája, körülmetélés, sátor stb./ ezért a kereszt lép.

2. / Az Istennel kötött szövetség meghatározza egymással 
kötött szövetségeinket is. Isten hűsége és jósága bennünket is 
hűségre és jóságra kell hogy indítson. Emberi kapcsolatainkban 
ezért mindig a szövetségi hűséget kell megvalósítanunk: hűséget 
a házastárshoz, hűséget egy néphez, hűséget az egyházhoz.

Fabiny Tamás

Szentháromság ünnepe utáni 10. vasárnap
Jn 8,21-30 

Az alapigéről
A zsidók "legszentebb és legnagyobb ünnepé”-n /Jose- 

phus Flavius/, a sátoros ünnepen, a jeruzsálemi templomban zaj
lott le az a hosszú vita, amelynek részlete az alapige. A vita 
oly heves volt, hogy végül tettlegességbe torkollott. Jézus vi
tapartnerei, a zsidók "köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de 
Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból". /Jn 8,59./

A nép vezetői már előbb is megkísérelték, hogy Jézust 
elfogassák, s így tegyék ártalmatlanná. Ebben a feszült helv- 
zetben Jézus nyíltan feltárta lényének legmélységesebb titkát.

21.v. Az evangéliumok egybehangzó bizonysága szerint 
Jézus többször utalt "elmenetelére", azaz halálára. Itt is ar- 
ról beszél.

Halála ítéletté válik mindazok számára, akik nem is- 
merték fel és nem ragadták meg a "meglátogatás idejét", vagyis
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nem fogadták el őt Megváltóként.
22. v. Jézus szavait nem értik, illetve félreértik, ami

kor esetleges öngyilkosságára gondolnak.
23. v. Itt tárul fel az a rendkívül mély szakadék, amely 

elválasztotta Jézust a zsidóságtól. Az ellentét, a szakadék  
létrejöttében döntő tényező a származás. A zsidók "lentről" va
lók, Jézus pedig "fentről" jött. A "lent" ás "fent" nem térbe
li megjelölés, hanem minőségi. A "lent" és a "fent" között ég 
és föld a különbség. Lent = e világ, fent = nem e világ, vagyis 
Isten világa.

24. v. Jézus tudatosan vette ajkára a két titokzatos 
szót: "ego eimi". Lényének titkára utalt ezzel a kijelentéssel. 
Azt mondta el így, hogy ő egy az Atyával. Azzal az Úrral, aki 
Mózesnek arra a kérdésére, hogy mi a neve, így válaszolt: "Va
gyok, aki vagyok." /2 Móz 3,14/ Az "ego eimi" visszautal az
ős "Én Vagyok'-ra. Ebben benne van az örökkévaló Isten identitá
sa, önmagában való léte. Ez a kifejezés Istent mindenekelőtt 
mint egyetlent és változhatatlant jelöli, aki mindennek a kez
dete és alkotója, aki az ember számára mindig az "alany", so
hasem lesz számunkra "tárgy"-gyá, vagyis megragadhatóvá, mert 
csak ő ragadhat meg bennünket. /Karner/ ő az, akit az ember ö- 
röktől fogva keres, de akit soha sem ismerhet meg magától.

25. v. Jézus ellenfelei képtelenek felfogni, hogy az 
"ego eimi" szavakkal voltaképpen mit mondott. Ezért teszik fel 
a kérdést: "Ki vagy te?" Ezzel a kérdéssel mintegy a hatalmuk
ba akarják keríteni, s ezért ő nem felel nekik úgy, ahogyan 
várnák tőle.

26. v. Amit Jézus mond, nem magától mondja. Ez érvényes 
itt is, amikor lényének nagy titkát tárja fel.

27. v. Hiábavaló Jézus igyekezete. A hitetlenség elvakí
totta ellenfeleit, így azok nem értik meg őt.

28-29.v. Jézus felemeltetése, halála - megdicsőülés.
A kereszten - minden látszat ellenére - igazolódik, hogy Jézus 
nem hamis messiás, hogy vele lesz, aki elküldötte, az Atya, 
mert a kereszt vállalásával is azt cselekszi Jézus, ami "ked
ves előtte".

30.v. Hangsúlyos az a megállapítás, hogy Jézus kinyi
latkoztatása, határozott bizonyságtétele - a kemény vita al
kalmával - nem volt hiábavaló, mert sokan hitre jutottak álta
la.

A vasárnapról
A Szentháromság ünnepe utáni 10. vasárnapon emlékezik 

meg az egyház Jeruzsálemnek Kr. u. 70-ben bekövetkezett pusz
tulásáról. Ezen a vasárnapon, vagy az azt követő hétfői isten
tiszteleten több gyülekezetben - így Békéscsabán is - felol
vassák Jeruzsálem pusztulásának történetét, ahogyan azt meg
írta Josephus Flavius. A szent város pusztulása döbbenetesen 
tárja elénk, hogy milyen következménye lehet, ha megvetjük Is
ten kegyelmes hozzánk látogatásának idejét.

Igehirdetési vázlat 
A jeruzsálemi templomban

A jeruzsálemi templommal méltán büszkélkedtek a zsidók. 
Egyike volt ez az ókor legpompásabb épületeinek. Szépségéért 
sokan felkeresték a római birodalom távoli tartományiból is- 
Különösen a zsidók "legszentebb és legnagyobb ünnepén", a 
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lombsátor ünnepén. Az egy hétig tartó ünnep egyes napjain 
körmeneteket rendeztek, különféle áldozatokat mutattak be, 
díszkivilágítás mellett hangversenyeket tartottak, fáklyatán
cot jártak. Mindent átjárt és betöltött az öröm. Nem véletle
nül született a közmondás, "Aki nem látta a sátoros ünnep öröm
ünnepélyét, az soha életében nem látott örömöt".

Miközben a nép ünnepel,
1. Jézus - a templomban - tanít. Jézus szerette a temp

lomot. Ez kitűnt már tizenkét éves korában, amikor ott maradt, 
miközben szülei eltávoztak onnan. A templom számára szent hely 
volt, ahol mennyei Atyja dolgaival foglalkozhatott. De nem csu
pán Atyjára figyelt ott.

Szólt a. jelenlévő emberekhez, akik között ott voltak 
ellenségei is. Senki sem kényszerítette, hogy beszéljen velük.
A szíve indította őt szólásra - ismételten. Nem bánta, hogy 
szavai, tanítása nyomán heves vita támadt közte és a zsidók 
között, amely végül tettlegességbe torkollott, hiszen köveket 
ragadtak, hogy megkövezzék őt.

Jézus azért szólt, azért tanított, hogy megnyerje hall
gatóit. Nem a maga számára, hanem az örök életre, üdvösségre.
- Ezért szól ma is hozzánk. A templomokban és azokon kívül.
Ahol felhangzik igéje, Ő maga szólít minket. Nem akarja, hogy 
bárki elvesszen. Mert Ő azért jött, hogy megkeresse és megment
se, ami elveszett. Téged is megszólít, mert Téged is szeret.

2. Felfedi önmagát. Jézust az ember a maga lehetőségei
vel meg nem ismerheti. Nem ismerték meg Őt kortársai sem - ma
guktól. A Szentlélek segítette Pétert is, hogy felismerje Jé
zusban az Isten Fiát. /Mt 16,17./ Jézus felfedi, kinyilatkoz
tatja önmagát. Feltárja lényének titkát. Kijelentése: "én va
gyok" - nem állítmány nélküli mondat. Éppen ellenkezőleg, a 
legcsodálatosabb állítás, amely összecseng az ótestamentumból 
ismert isteni kijelentéssel: Vagyok, aki vagyok /2 Móz 3,14/. 
Ezzel kimondja azt, ami ellenségeinek botránkozás, de azok szá
mára, akik hisznek benne, örömhír, Ő és az Atya egy. Nagy ti
tok, nagy csoda ez. Fel sem foghatjuk, meg sem érthetjük. Jól 
tudta ezt Jézus. Ezért is mondotta segítségképpen: "Fentről 
származom". "Magamtól nem tehetek semmit", "Aki küldött, velem 
van".

3. Döntésre késztet. Jézus szavai, cselekedetei, sze
mélye mellett nem maradhat az ember közömbös. Az élő Jézus ál
lásfoglalásra, döntésre késztet. Nem kényszerít, csak késztet. 
Lényének tisztaságával, szentségével, szeretetének, kegyelmé
nek mélységével. Nem erőszakol, csak hív. Ahogyan akkor, a 
lombsátor utolsó nagy napján mondta a templomban: "Ha valaki 
szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék". /Jn 7,37./

Megfáradt, nyugalomra, békességre, bűnbocsánatra, sze- 
retetre, megértésre, üdvösségre szomjazó embereket hív. Min
denkit - személyválogatás nélkül. Nemcsak hív, de el is fogad, 
o mondotta: "Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el magamtól". 
/Jn 6,37./

Aki nem megy hozzá, nem hisz benne, mint Isten Fiában, 
Megváltónkban, az elszalasztja életének nagy lehetőségét. El
játssza, elveszti az üdvösséget, az örök életet.

Jeruzsálemben a csodálatosan szép templomban, a lomb- 
sátor ünnepén az izgalmas, heves vita után sokan hittek Jézus- 
ban. Az első pünkösdkor, a Szentlélek által megvilágosítva és 
Megragadva háromezren lettek követőivé. Azóta milliók és mil
liók hittek és hisznek benne és követik őt. Közöttük vagy Te



is. Testvérem. Bárcsak igazán közöttük lennél!
Táborszky László

Szentháromság ünnepe utáni 1 1 . vasárnap
Mt 7,1-5

Mindig kegyelemre szorulunk
Nagyszerű lecke ez a Szentlélek iskolájában, ahová 

nem a világ fiai, hanem az egyház tagjai hivatalosak. Textu
sunk a hegyi beszédből való, olvassuk a Máté 7,1-5 szakaszt.
Az oltárnál felolvasásra az I. Kor 15,1-10 levélrészlet kerül, 
Itt Pál apostol emlékezteti a korinthusi keresztyéneket az e- 
vangéliumra, mert őmaga is szüntelen emlékezik rá, mint aki 
kegyelemből él és kegyelemből éltet. A szószéki textussal az 
a kapcsolat, hogy az evangélium tudósít Isten irgalmas ítéle
téről, amellyel döntött mindnyájunk felől a Krisztusban a min
dent megelőző, mindent elfedező és soha el nem fogyó kegyelem
mel! A szószéki textusnak ez az alapja abban a bizonyosságban, 
hogy lesz még egy nap, az utolsó, amikor Isten végső ítélete 
hangzik el rólunk aszerint, hogy mit építettünk a kegyelem fun
damentumára, az "ALAP"-ra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, 
szénát vagy szalmát?" Akkor mindenkinek munkája nyilvánvalóvá 
lesz és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbál
ni I. Kor 3,12-13 szerint. Mi a két nap között élünk s ebben 
a helyzetben szabályozza Urunk magatartásunkat.

A hegyi beszéd minden részleténél számolnunk kell 
azzal, hogy Jézus tanítványaihoz szól /Mt 5,1/. Lehet, hogy 
később mások is érkeztek, talán tömegesen is, kiváncsiak és 
érdeklődők, hiszen nem zárt ajtók mögött tanított Jézus./olv. 
Lk 22,53/ A hangsúly azonban azon volt, hogy a tanítványok ért
sék meg Isten országa dolgait és már most valósítsák meg azt, 
amire megbízást és erőt kapnak. A hegyi beszéd nem az eszmé
nyi, emberi társadalom életrendje. Tolsztoj is, Gandhi is té
vedett ebben. Az előbbi megmaradt a hangulati, lírai képzet
nél, a "szeretet kormányzása" ideáljánál, a másik azonban úgy 
vélte, hogy népének kell megvalósítania a keresztyénség nagy 
mulasztását, az erőszakról való lemondás programját. Mindket
tőjüknek bőven vannak utódai korunkban is. Luther azonban he
lyesen vallotta, hogy a hegyi beszéddel nem lehet kormányoz
ni a világot. Nem azért, mintha a hegyi beszéd csupán távoli 
jövendőnek irreális képzete lenne, azért sem, mintha csupán 
kislétszámú elitre várna a megvalósítás pusztai csendben, ri
deg kolostor fegyelmében, aszkézis suhogó korbácsütései alatt, 
távol a világtól. Jézus mindig az egész emberiségre gondolt, 
amikor tanítványait instruálta. Igéit nem szabad sem délibáb- 
bá szegényíter.i, sem az emberi természet számára képtelen prog
rammá minősíteni, sem kiváltságosok elitgárdájának önmentő, vi
lággal nem törődő, önös életvitelévé formálni, sem csupán ér
zelmi impulzusokká tenni.

A tanítványok kis csapata azonban tanulja és gya- 
korolja, példázza és tanúsítja Jézus igéit. így idéznek elő 
lelkiismereti földrengést mindazokban, akik kompromisszumokat 
kötöttek, az igék fogait-karmait kitördelték, megszelidítet- 
ték és szalonképessé tették dolgainkat. Nekik jó az öregtemp- 
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falán a lilahajú, pufók angyal, az ondolált, szőke Mária- 
fej, a kis germán "Jézuska", tündérszép Madonna ölén, angya
lok atléta-figurái. . . Jézus azonban azért jött, hogy a törvényt 
betöltse, azaz szabaddá tegye a mindenkire kötelező, "kicsi" 
parancsolatoknak /Dekalógus/ eredeti értelmét, hogy végre elő- 
tűnjön a remek freskó a többrétegnyi malter, festés és mázol- 
mány légypiszkos "felépítménye" alól!
J ézus nem fordít szembe az erkölcsiség alapfunkciói
val. Természetes, hogy mint minden embernek, a tanítványoknak 
is dolga a jó és rossz megkülönböztetésének tudománya. Erre 
neveljük a reánk bízottakat, ha nevelhetők. Nekünk kutyaköte
lességünk naponta az etikai analízis, az események, magatartá
sok, szavak és cselekedetek minősítése nem haszon, nem múló 
elismerés, nem kényelem stb. felől, hanem az erkölcsi "alap
vetés" felől. Senki sem háríthatja el magától ezt a szörnyűsé
gesen nehéz és mégis gyönyörű munkát!

Ebben a világkorszakban szükség van bíróságra, tör
vénykezésre. Különben kaotikus állapot lenne úrrá a bosszúál
lások vérgőzében, megtorlások indulatában, önbíráskodásban.
Nem is tiltja meg tanítványainak ilyen tisztség elfogadását, 
az erkölcsi kérdésekben a véleményalkotást, döntést egyre gyak
rabban súlyos felelősség vállalásával együtt! Talán munkahe
lyi átszervezéssel kapcsolatban kell döntenünk, hogy kire van 
szükség a kisebb létszám esetében, mert kitűnő szakember és be
csületes munkatárs kell, és ismét ki az, akitől öröm megszaba
dulni. Mindnyájan kutyaszorítóban vagyunk: nyilatkoznunk kell 
és döntenünk, s egyre inkább etikai az összefüggés. Jézus em
lékeztet az isteni irgalmasságra és arra int, hogy mértékünk 
ahhoz igazodjon. Ha saját magunkat tesszük az erkölcsi dönté
sünk mértékévé, máris mindent elrontottunk. Hiszen mi csak azt 
látiuk, ami szemünk előtt van, de ismeretlen előttünk a szív 
titka és az élet rejtelme. Felebarátaink életében mindig van
nak olyan tényezők, amelyeket nem ismerve, téves vagy igazság
talan az ítéletalkotásunk, óhatatlanul észreveszem a másik sze- 
ir.ében a szálkát és nem ismerem fel sajátomban a gerendát. Meg 
kell értenünk és tanulnunk a páli figyelmeztetést: "azt mondja 
az Úr, enyém a bosszúállás, én megfizetek...!" A második "nap" 
azért jelent majd igazságos ítéletet, mert "nyilvánvalóvá te
szi a szívek szándékait és akkor mindenkinek Istentől lesz 
dicsérete". Pompásan értette ezt Lutherunk, érdemes elolvasni 
a Vili. parancsolat kátémagyarázatát. Jézus tanítása szerint, 
miközben jót mondunk felebarátainkról, mentegetjük és mindent 
javukra magyarázunk -, számíthatunk arra, hogy odaát Valaki u- 
gyanezt teszi érettünk és javunkra!

Zűrzavaros világunkban, világméretű etikai bizonyta
lanságban egyre érettebben és tudatosabban különböztessük meg 
a jót és a rosszat, elszántan törekedve az elsőnek megvalósí
tására, a második ellen következetesen küzdve, de a konkrét 
bűnök ellen!, mentve a bűnös társat. Aki nem hajlandó megtanul
ni a mai napnak leckéjét, rálépett máris a képmutatók útjára.
A vallásos élet egyik kísértése ez. Jó megkeresnünk textusunk 
előzményét és folytatását: aki Isten országát és annak igazsá
lát keresi, annak megadatik a kenyér, öltözet mellett a becsü- 
lés, köztisztesség, emberi elismerés ajándéka is, sokakat el
gondolkoztatva, egyre többeket ösztökélve a tanítványi élet- 
re..., majd Jézus említ disznókat és kutyákat is, tehát olyan 
embereket, akik erkölcsileg igénytelenek, sőt élvezik a pocso-
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lyát, boldogan turkálnak szemétdombokon. Amíg Ilyenek, tanít- 
hatatlanok. Miattuk nehéz az élet és sötét a világ. A tanít
ványok azonban ragyogjanak, mint csillagok az égen!

Balikó Zoltán

Szentháromság ünnepe utáni 12 . vasárnap
Lk 16,13-17

Ennek a mai vasárnapnak ősi evangéliumi igéje Mk 7,31- 
37, a süketnéma meggyógyításának története azt hirdeti, hogy 
"Krisztus Urunk megnyitja fülünket az egyházban Isten igéjének 
meghallására és képessé teszi nyelvünket, életünket Isten ma- 
gasztalására". /Jánossy: Az egyházi év útmutatása, Sopron,
1944.,40/ Az epistola pedig arra figyelmeztet, hogy az Újszö
vetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem Léleké. A szolgálatra, 
nyelvünk és beszédünk tisztaságára teszi a hangsúlyt az ősi 
perikópa. Érdemes azonban Ágendánk scopusára is figyelni! "Is
ten igazít meg!" Vagyis egyrészt a megújulás szükségességét 
hangsúlyozza, másrészt azt, hogy önmagunk képtelenek vagyunk 
igazságot részünkre kiharcolni. Ezt csak Isten hatalma és ir
galma teheti meg. De 6 kész is ezt megtenni!

Igehirdetési alapigénk ezidén Lk 16. fejezetéből van, 
ahol Jézusnak a vagyonnal való helyes bánásmódról, illetve he
lyes viszonyulásról szóló példázatait, mondásait gyűjtötte ösz- 
sze az evangélista. Jézus igehirdetésében ugyanis jelentős he
lyet foglalt el az anyagiak kérdése, különösen is a farizeusok 
magatartására való tekintettel.

Úgy gondolom, az igehirdetés témáját mégsem egyszerűen 
az anyagiak kérdése szabja meg, hanem a vasárnap jellege, s 
így mai igénket ebből a szempontból kellene megszólaltatni a 
gyülekezet számára. Az anyagi kérdésről, gondról, aggodalomról 
bizonyára más textus alapján is szólhatunk. Most és itt az a 
kérdés: kinek szolgálunk? Kiéi vagyunk? - igénk döntés elé ál
lító kérdése ez,szerintem.

Jézus számára nincs megosztottság, nála mindig döntés
ről van szó: vagy-vagyról. Izráel törvényrendje ugyan ismert 
olyan lehetőséget, hogy egy szolgának több tulajdonosa is le
hetett. Ám Isten és az ember viszonylatában ilyen megosztott
ság nem lehetséges. Aki erejét, képességeit, ismeretét, szívét 
megosztotta más gazdával, Teremtő Istenétől szakadt el, őt ta
gadta meg, igazi Urát veszítette el. Izráel kegyesei, a fari
zeusok önigazságuk kiszolgálói, s ezzel elárulják azt az Is
tent, aki egyedül igazíthat meg. Az önigazság tagadja Isten 
művének szükségességét és értelmét, feleslegessé teszi azt.
Még akkor is elszakad Istentől, ha külsődlegesen, látszólag, 
vagyis névlegesen szolgál is neki.

Textusunk velős magyarázatát Prőhle Károly: Lukács e- 
vangéliuma /Bp., 1966/254-256./ adja. Exegetikailag csak a 16. 
vers értelmezése okoz nehézséget. Értelmét már az őskeresztyén- 
ség is kereste, amint ezt a Mt 11,12-13 "paralel" versek iŝ  
mutatják. A bibliafordítók is sorra tusakodtak vele, magyará
zatával, illetve értelmezésével. A mondat elejének csonka vol
ta nem zavaró, ha az EVANGELIDZESZTAI - hirdettetik igét oda 
is értelmezzük. A mondat második felét azonban a BIADZOMAI i- 
gének különböző jelentésével többféleképpen adják vissza.
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a6 Károli Gáspár /1590/ nyomán Masznyik /1925/ "erővel ostro
molj^^ azt .b/ Buday Gergely /1967/ és a "Gute Nachricht” /1973/ így: "Is- 

 ten országába mindenki erejét megfeszítve törekszik".
c/ a katolikus fordítások: Békés-Dallos /1955/, valamint az új 
/Szt. István, 1973/ így értelmezi: "senki se juthat el oda 
erőfeszítés nélkül".

Az írásmagyarázók közül Schlatter értelmezi a legmeg
lepőbben: "Ellenállnak minden erővel az Isten országának". Ez 
már közel áll a Mt 11 szövegezéséhez: "A mennyek országa erő
szakot szenved és az erőszakosok ragadják azt magukhoz".

Úgy gondolom, e sokféle értelmezési lehetőség közül 
prőhle magyarázata az elfogadható és ez az ökumenikus értelme
zés is. Véleményem szerint új fordításunkat /Bp.,1977/ ilyen 
kiegészítéssel kellene elfogadnunk.

Iqehirdetési gondolatok
a/ Jézus döntésre hívó szava nagyszerű üzenet. Nem 

kell skizofrénnek lenni. Nem sorsunk az önmeghasonulás. Lehet 
egyet szolgálnunk! Jézus szava erre hív ma minket!

Isten egészen tart igényt ránk. Mindenestül az övéi 
vagyunk. Szabadok a mammon-imádattól és felmentettek az anya
giak szolgálata alól. A megosztottság élőbb-utóbb felőröl. I- 
dő előtt felemészti energiáinkat. Sem két főnököt - több mun
kaviszonyt, de több szerelmi kapcsolatot sem vállalhat egyszer
re az ember büntetlenül. Átokká lesz az imént még ártatlannak 
tűnő kis ital, hobby vagy akármi más, mihelyt szolgáivá ala- 
csonyulunk.

Isten szolgálata egybeölel családot, hazát, jelent és 
jövendőt, Őreá figyelni öröm és meggazdagodás.

b/ Isten ismeri szívünket. Nem lehet tehát megtévesz
teni őt. Színészi játékkal, kegyes álarcokkal senki sem tudja 
őt becsapni. Nincs tehát szükség önigazságunk hajszolására. E- 
lőtte őszinték lehetünk. Előtte csak szégyellnivalónk van.
Csak bűnünk, amit ő sokkal jobban tud és ismer és amit csak ő 
tud eltörölni, megbocsátani, elrendezni, tisztázni, vagyis 
megigazítani. Nem olcsón, de hallatlan nagy árért: Jézus halá
láért.

c/ Mégsem könnyű Isten országába jutni - vagyis hatal
ma alatt élni, keresztyénnek lenni. Az isteni kegyelem nem 
szünteti meg a törvényt, azaz Isten akaratát - szent igényét.
A törvény törvény marad, amíg a világ - világ! Ezért hát "fé
lelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket" /Fil 2,12/. 
Nem szabadulunk fel a felelősség alól, de felszabadulunk a bűn 
bilincseitől. Jézus döntésre hívó szava - mégiscsak kegyelmes 
szó annak, aki hisz.

Bencze Imre

Szentháromság ünnepe utáni 13. vasárnap
Mk 12,41-44

Az özvegyasszony két fillérjéről szóló, rövid törté
aki önmagában jelentéktelen esemény akár a mindennapi élet, 

az üdvösség szempontjából. Jézus belépése a történésbe 
e9yszerre döntő jelentőségűvé teszi magát az eseményt is, de
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különösen azt a tanítást, amit vele kapcsolatban elmondott.
41. v. Jézus leült a templomi persellyel szemben és fi 

gyeit. Azt jelenti ez, hogy Jézus fontosnak tartja az ember 
áldozatát. Nemcsak magát a tényt, hogy van-e anyagi felelőssé 
günk Isten ügyéért, hanem a dolgok mögé látva, az egyszeri e- 
seményen túlmutató, örökérvényű tanítást adhat a tanítványé 
magatartásra nézve.

42. v. A gazdagok nagy adományaival összehasonlítva az 
özvegy két darab fillérje még feltűnőbben csekély. Ebben az 
összehasonlításban szinte semmi értéke nincsen. Arról nem be
szél a történet, hogy a gazdagoknak a sok adomány után mennyi 
pénzük maradt, de mivel az asszony mind a két darab fillérjét 
bedobta a perselybe, neki egy fillérje sem maradt, minden va
gyonát föláldozta.

43. v. Jézus az özvegyasszony cselekedetét nemcsak az 
özvegy szempontjából tartja jelentősnek, hanem tanítványaira 
nézve is, mert ennek alapján megszívlelendő tanítást mondhat 
nekik. Eszerint Jézusnál nem az összeg nagysága a lényeges. 
Mégcsak az sem kizárólagosan, hogy özvegysége és szegénysége 
figyelembe vételével az asszony valóban nem adhatott annyit, 
mint a gazdagok. Jézus értékelése nem a külső körülményeken 
alapul. Ő a mélybe, a szívbe lát. Nyilván most is egyedül ő 
látta az igazságot, szemben az emberi értékeléssel. Az özvegy 
adománya végső soron nem azért "több” mindenki más adományá
nál, mert ő szegény volt, hanem azért, mert Jézus így jelen
tette ki. Szegénysége nem lett érdemévé, hanem Jézus kinyilat 
koztatása tette az áldozatot értékké.

44. v. Akik a fölöslegükből dobtak, azoknak maradt még 
valamijük. Gondjuk volt arra, hogy ne jussanak anyagi csődbe. 
Az özvegynek semmije sem maradt, mert "mindenét" a perselybe 
dobta. Saját alapja nem maradt a jövője biztosítására. Nyil
ván arra az Istenre bízta a holnapját, akinek az ügyéért most 
minden vagyonáról lemondott.

Az özvegyasszony két fillérjéről szóló történet az 
összefüggésből kiszakítva is megláttathatta volna a tanítvá
nyokkal azt az igényt, amit Jézus támasztott velük szemben. A 
történet körülményei azonban még hangsúlyosabbá teszi azt a 
célt, aminek az érdekében Jézus példaként állította tanítvá
nyai elé az özvegyet. Előzőleg az írástudók magatartásáról be 
szélt. Most a gyakorlatban bizonyult be szavainak az igazsá
ga: az írástudók adakozása is olyan, mint az egész lényük: 
feltűnni vágyók, önzők és képmutatók. A tanítvány csak úgy kö 
vetheti Mesterét, ha mindenéről lemondva, egyedül Jézusban ta 
lálja meg élete megoldását.

A mai vasárnap témáját így fogalmazza meg az Agenda: 
"A hit cselekedetek nélkül halott." - Az özvegyasszony két 
fillérjéről szóló történetben egy szó sincsen az asszony hité 
ről. Mégis, Jézus értékelése nyomán az áll előttünk, hogy hit 
ből jön a cselekedet, és hogy milyen a hitből jövő cselekedet 
Az a tény, hogy ez Jézus kijelentése alapján - és nem a látás 
alapján -igaz, eleve figyelmeztet arra, hogy nem a mi felada
tunk és nem a mi képességünk, hogy akár a magunk, akár mások 
tetteiről ítéletet mondjunk és értékeljük azokat. Egyedül Jé
zus az illetékes tetteink megítélésére. Viszont éppen Jézus 
értékelése mutatja meg - ennek a történetnek a tükrében -,
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hogy az élő hit jó gyümölcsöt terem.
1 . Mindenünk odaszánása Istennek - ez a következménye 

hitnek, ez az egyetlen, igazi, jó gyümölcs. Tehát nem a fö
löslegünkből adunk Istennek, hanem mindenünket. Nem marad sem
mink. Még akkor is, ha ez emberileg kilátástalan helyzetet te
remt. Mint Péter és a többiek esetében, amikor Jézus hívó sza
vára "elhagyták mindenüket és követték őt”. Vagyis nem hagyha
tó "biztonsági tartalék" előre nem látható események ellensú
lyozására. Aggodalmaskodva, jövőtől félve nem lehet így dönte
ni. A hit bátorsága kell ahhoz, hogy Isten nagyobb legyen sze
münkben a félelmeinknél. Az a bizonytalan hitnek a következmé
nye, ha életünknek csak bizonyos részét merjük Istennek áldoz
ni: időnkből, pénzünkből stb. egy keveset. Jézus a teljes éle
tünket igényli.

A "minden" odaszánása mégsem jelent valamiféle megfo- 
galmazhatatlan általánosítást. Az ilyen semmit sem érne, mert 
nem lenne valóságos, konkrét. Az asszony a filléreiről, Péter 
és társai a hálójukról, Máté a vámszedő asztalról mondott le. 
Mindegyik arról, ami "a" mindene volt. A "gazdag ifjú" éppen 
ezt nem tudta megtenni. Jézus követése helyett a gazdagsága 
maradt a mindene. Egy gyermekét elveszített anya mondta: "A 
mindenemet tették a sírba” - hiába maradt férje, otthona stb.

Jézus semmi kétséget nem hagy afelől, hogy komolyan 
veszi a "mindent". Enélkül hiába jelentkeztek nála őt követni 
akarók, visszautasította őket. Viszont ennek az egynek a meglé
te felold aprólékos kegyességi szabályok alól. Az írástudók ba
ja éppen az volt, hogy - minden törvénymegtartásuk ellenére - 
magukat nem szánták oda Istennek. - Amikor keresgéljük magunk 
és egyházunk megújulási lehetőségeit, ilyen egyszerű Jézus vá
lasza: minden más helyett ő legyen a mindenünk.

2. Mindenünk odaszánása Istennek - rengeteg akadály
ba ütközik. Az özvegy esetében is így volt. Az első akadály 
mi magunk vagyunk: aggodalmaskodásunk, hamis felelősségtuda
tunk, rossz önértékelésünk. Ha a magunk odaszánását csak a le
mondásban látjuk, ez annak bizonysága, hogy igen kicsiny az 
Istenünk. Has.világban, vagy akár a magunk életében Isten ügyé
nek a kudarcát vesszük csak észre, hiányzik a "látás nélküli 
hit". De a látás is hiányzik, hiszen egész életünk tele van 
Isten áldó szeretetének jeleivel.

Nagy akadály az is, hogy az emberek többsége nem szán
ja oda magát Istennek. Ez az asszony is egyedül volt a sok gaz
dag között. Nehéz a tömeggel szemben cselekednünk. Egyedüllét, 
társtaianság bénítja a hitünket. Elfelejtjük, hogy a keskeny 
úton kevesen járnak, a széles útnak van vonzó varázsa. Ráadá
sul az ezen az utóbbin járók megítélik, megvetik, felelőtlen
nek tartják a “lemondókat". Nehéz vállalnunk a lenézést, meg
alázást. Nem is lehet másként megtenni, csak annak a Krisztus
nak az erejével, aki mindenki másnál lenézettebb, meggyalázot- 
tabb és elhagyatottabb volt.

Az akadályok tapasztalása természetszerűleg késztet 
legyőzésük megpróbálására. A sok kudarc végső csüggedésbe, az 
esetleges látszateredmény pedig elbizakodottságba juttathat 
bennünket. Az igazi győzelemnek Jézus az adója, az ő teremtő 
19éje. Amikor azt mondta: "Jöjj, kövess engem"! - a megszólí
tott követte. Nem az győzött, Krisztus győzött benne. Ez a 
Krisztus-követés az Istennek odaszánt élet. - Magunk, gyüleke
ztünk életében nagyobb hittel kellene fogadnunk Jézus hívó
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szavát, Ő ma is győz az akadályokon.
3. Mindenünk odaszánása Istennek - az akadályok ellené

re is - az igazán boldog élet. Legfőképpen azért, mert aján
dék. Minden ajándék öröm. Ha olyantól kapjuk, aki nagyon sze
ret, fokozott öröm. Isten nagyon szeret. És ha mi is szeretjük 
őt, akkor az is örvendeztet, hogy olyannak szánjuk oda az é- 
letünket, akinek boldogan engedelmeskedünk. Az is öröm, hogy 
Jézus észreveszi ezt az odaszánást. És úgy veszi észre, hogy 
értékeli azt. Az asszonynál értékelte az "özvegységét", "sze
génységét", de ennél sokkal többet is. Belé látott. Ezért dön
tött úgy, hogy ő "többet" adott. Megdicsérte az ismeretlen öz
vegyet a jól ismert tanítványoknak. Jézus ritkán dicsért meg 
embereket, de mindig a hitükkel kapcsolatban tette ezt. Most 
is azt értékelte, hogy hitből jött a cselekedet, nem úgy, mint 
az írástudóké és a gazdagoké.

Az Istennek szánt élet - a világ szemében - nem ok az 
örömre, hiszen nincsen semmi haszna. Sőt éppen ez lehet az aka 
dálya annak, hogy valaki lemarad a sikerekért és érvényesülé
sért vívott hajszában. Jézus azonban éppen azt emeli föl, aki 
érte egészen szegénnyé lesz, az ilyennek ajándékoz megelége
dést. Jézus tanítványának a Krisztustól kapott megelégedés ö- 
röme teszi boldoggá a földi életét, mert ez a megelégítés az ö 
rök élet felől jön. Ezért boldogsága az üdvösség örömének az 
előlege: "odaszánt" mindene helyett Krisztus a Mindene.

Bárány Gyula
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IDÉZETEK, GONDOLATOK
Szentháromság utáni 10. vasárnap 

Jn 8,21-30
Jézus itt ismételten szól arról, hogy az emberek számá- 

 r a  
e

lérhetetlen helyre megy és azután az ő keresésük /ti. a Mes- 
s i á s -keresés/ e r edménytelen marad. H o z záfűzi azt is, hogy mind- 
ezek után a b ű n e i k b e n  kell meghalniuk. V a l ójában a K r isztussal 

való találkozás és az őfejőle való döntés sürgető drámaisággal 
jut itt kifejezésre, mi s z e r i n t  ezt a l e h etőséget nem lehet többé 
tetszés szerint megismételni, mert eljön az idő, amikor már k é 
ső lesz. A  Vele való találkozás mindig a végérvényes döntés k a 
rakterét hordja m a g á b a n  és ez jelenthet ú j jászületést éppúgy, 
mint végérvényes elveszést. A  döntés a M A  jelentőségére utal, 
a Z s i d . 3 ,7-tel együtt.

A  feleme l t e t é s  go n d o l a t a  á t f o g ó  jelentőségű: a megfe- 
szíttetés annak az útnak a kezdete, amelyik az Atya b i r o d a l 
mában ér célhoz. M i k özben őt felemelik a földről a keresztre, 
az Atya is kin y ú j t j a  kezét, h o g y  őt a halálon, feltámadáson és 
mennybemenetelen ke r e s z t ü l  felemelje az ő birodalmába. Ez a f e l 
emeltetés az ő v i s s z a t é r é s é n e k  feltétele. /W. Schütz/

30. vers. Ezt persze nem úgy kell érteni, min t h a  Jézus 
állításait e l h itték volna, h a n e m  úgy, h o g y  érezték a szavaiból 
kiáramló igazságot s me g a l á z k o d t a k  - még ellenfelei is - a 
hangjában, szavaiban, maga v i s e l e t é b e n  n y i l a t k o z ó  erő előtt. 
Jézusnak m e s s i á s i  igényeiben n e m  találtak semmi h i h etetlen vagy 
lehetetlen vonást. K i n y i l a t k o z t a t á s t  k í v ántak és azt lehetőnek 
is tartották oly módon, m i n t  ahogy Jézus elvégezte. M e s siási 
fogalmukat tudományos megh a t á r o z á s o k  n e m  zavarták össze, mint 
zsidókét, felfogásuk egyszerű volt és naív; ezért találkozott 
Jézus náluk oly erős hittel, a m i lyennel máshol ritkán. /D.M.Dods/

Jézussal v a l ó  találkozásunk sohasem marad nyomtalan. 
Vagy az új élet r e  h a t a l m a s  e l ő r e t ö r é s t  vagy a régiben való meg- 
pecsételtetést eredményez. De valami mind i g  történik, amikor 
egy ember t a l álkozik Jézussal. - A mai v a s árnapon emlékezünk az 
Ószövetség népére, azokra, akik n e k  a d a t o t t  az ígéret, de m e r t 
hitetlenek voltak a döntő órában, ítélet adatott rájuk. Mert 
aki nem fogadja el Őb e n n e  a vi l á g  megváltóját, az elpusztul b ű 
neiben. - Izrael vesz t é t  ez az ő t u lajdonképpeni bűne okozta. 
Látták Jézust, ott élt k ö r ü k b e n  és m é g s e m  ismerték fel, hanem 
magabiztosan e l f ordultak tőle. Ezért csendül fel Jézus szava:
"Én elmegyek és k e r e s t e k  majd engem, és a ti b ű neitekben fogtokmeghalni".

Isten minde n k i n e k  a l k a l m a t  ad egyszer, hogy az ő k ö 
zelébe kerüljön. Aki Ő t hittel elfogadja, annak életében a régi- 

ek elmúlnak és újjá lesz minden, ott az a természetes, hogy ls
ten irányítja az e m b e r t  az e g y etlen k i t ű z ö t t  cél felé. De aki 
a döntő órában hitetlen, arra ítélet vár. - Az Ószövetség n é p é 

r e  v a l ó  e m l ékezés kés z t e s s e n  b e n n ü n k e t  személyes magunkba szál- 
lásra, őszinte töredelemre, h o g y  e l j ussunk a csúcsra, ahol min- 
den újjá lesz. Vele és Általa. /Balikó Zoltán/
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+ + + + +

Ahelyett, hogy engednének Jézus vonzásának, s követői 
lennének, amire most alkalom kínálkozik, elzárkóznak a Világos
ság elöl. Ezért kénytelen Jézus később ezt mondani nekik: "Sem 
engem nem ismertek, sem az én Atyámat..." Ezért nem kímélheti 
őket a legborzasztóbbtól, amit Jézus valaha is mondott: "A ti 
bűneitekben fogtok meghalni". S még kétszer megismétli nekik. í 
Vagy Krisztus világosságában járunk vagy pedig inkább a sötét
séget szeretjük. Ha sötétségben járunk, végül meg fogunk hal
ni bűneinkben.

Az ember meghalhat bűneiben. Ezt nemcsak úgy kell ér
teni, hogy az ember életének végén hirtelen, készületlenül, ki 
nem engesztelődve halhat meg. Az ember már jóval halála előtt 
elkezdhet meghalni bűneiben. Gyermekségünk napjai óta mily sok 
kedves kezdetet, mily sok reményteljes zsengét fojtottunk el! 
Naponként halnak meg emberek bűneikben. Még ha látszat szerint 
élnek is, itt időznek közöttünk, a valóságban már régen meghal
tak bűneikben. És ez súlyos dolog. A menny számontartja a bűn
ben való meghalást. Jézus azonban nem akarja, hogy egyetlen em
ber is meghaljon bűneiben. Az az ő akarata, hogy minden ember 
megtérjen és éljen, hogy az üdvöt megismerje, elfogadja az ő 
világosságát. Ezért reménykedik még ezen emberek felől is, ha
bár el is zárkóznak előle. Reményének eme szavakkal ad kifeje
zést: "Mikor felemelitek az Emberfiát, akkor megismeritek..."

Igen, Krisztus nem akarja, hogy egyetlenegy is meg
haljon bűneiben. Ti, akik élhettek a megbocsátás világosságá
ban, miért nem viszitek örvendezőbben a hírt szerte a világba?
- Mert semmiképp nem volna szabad, hogy annyi ember vesszen 
el bűneiben; ne mondjátok, hogy a lelkészek dolga ez. Azt se 
mondjátok, hogy ügyetlenek és járatlanok vagytok ebben. Jézus 
inkább akarja, hogy ügyetlenek, mintsem hogy restek, gyávák és 
hálátlanok legyünk. /W.Lühti/

Az első tigyelmeztetés ez: Vannak egyszeri, soha meg 
nem ismétlődő, Isten-készítette alkalmak, alkalmas pillanatok, 
amelyen soha többé nem térnek vissza. Sokszor hallottam öreg 
emberek csöndes és őszinte vallomásaiból kicsendülni azt a fáj
dalmat, amellyel fölpanaszolták életük elmulasztott nagy alkal
mait, hogy életük egy döntő pillanatában lépni, dönteni vagy 
helyesen szólni nem tudtak. - Jézus figyelmeztetése életünk 
véges voltára is céloz. Földi életünk rövid, és ez alatt a rö
vid idő alatt kell jól vagy rosszul dönteni. Beteges dolog, ha 
valaki szüntelen a halálra gondol de másrészt könnyelmű az, 
aki nem számol azzal, hogy bármikor meghalhat. - Harmadik fi
gyelmeztetés, hogy elmulasztott és rossz döntéseinkkel magunk 
mondunk tulajdonképpen ítéletet önmagunk fölött s ezért ne o- 
koljuk az Istent.

"Kicsoda vagy- te?" Az erre adott jézusi válasz nem
csak egyik legnehezebben érthető része János evangéliumának 
/sokszor és sokféleképp kísérelték meg legfordítani/, hanem 
valami mély szomorúságot is rejt: Egyáltalán miért is beszélek 
még veletek? Valóban vannak pillanatok, amikor minden beszéd 
már fölöslegesnek látszik. Amikor már csak a tettek beszélhet
nek még. És itt úgy tűnik, mintha Jézus feladná a beszéddel va-
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ló meggyőzést; már csak az Atyára utal, akinek az akaratát 
cselekszi. /Gyökössy Endre/

Szentháromság utáni 11. vasárnap 
t-it 7,1-5

Ne ítéljetek! Ez természetesen nem jelenti azt, 
hagyjatok fel az emberekről, cselekedeteikről és gondolko

dásukról alkotott világos véleményalkotással. Az Úr Jézus sem
mikor és sehol nem tiltotta meg a gondolkodást és a helyes meg
ítélést. Ellenkezőleg: nyitott szemet követel a keresztyén em
bertől, aki ügyel az emberekre és magatartásukra. Nem jelenti 
tehát azt, hogy legyetek vakok és ostobák, mintha az emberek 
közötti különbségek teljesen közömbösek lennének számotokra.

Ne ítéljetek! Azt sem jelenti ez a felszólítás, hogy 
töröljétek el a bíróságokat, és a jogot és hagyjátok futni a 
gonosztevőket. Ilyen meggondolatlanságot nem kíván tőlünk Jé
zus. Az ő parancsa nem a hivatásos bírókra vonatkozik, hanem 
minden emberre, különösen az ő követőire.

Ne ítéljétek meg a különféle múlttal rendelkező embe
reket és ne szorítsátok ki őket a társadalomból és ne büntes
sétek őket. Ez tilos. És mégis ezt teszitek. Bíráskodtok mások 
fölött, ítéletet tartotok fölöttük, felbontjátok a velük való 
közösséget és ezáltal súlyos szakadásokat idéztek elő. Az egész 
világot egy nagy ítélőszékké teszitek. Egyik nép elítéli a má
sikat. Egyik párt elítéli a másikat, egyik politikus ítéletet 
mond a másik fölött. Az egész hidegháború és fegyverkezés ezért 
van, mert kölcsönösen Ítélkezünk. Egyik faj megvonja a másik
tól az életközösséget. Egyik osztály halálra ítéli a másikat. 
Mindezzel azonban végveszélybe kerül az egész emberi együtt
élés. Az egész emberi életet megmérgezi az ítélkezés.

Jézus nem azért adja ezt a parancsot, hogy minket 
szabadságunkban korlátozzon, hanem azért, mert szeret. És mert 
szeret, világossá teszi előttünk, hogy az ő parancsa nemcsak 
a földi életünkre vonatkozó jótanács, amit vagy megfogadunk 
vagy sem; ez a parancs az örök üdvösségig hat. Mert szeret min
ket, azért mutatja meg az utat, amelyen járva úrrá lehetünk 
örökké ítélkezni akaró szellemünk felett. /G.Voigt/

+ + + + +
Mindnyájan bűnösnek érezzük magunkat, ha e versek 

fölött gondolkodunk. Egy bűn sem terjedt el annyira, mint az 
ítélkezés. Sokszor tudatlanul, nem rossz akaratból, de ez is 
bűn. Az ítélkezés oka a szeretet hiánya, mert ha szeretnénk 
az illetőt, nem ítélkeznénk felette. Ezért mindnyájunknak ön
vizsgálatot kell tartanunk, 139. Zsolt. 23-24.

Mit értett az Úr ezen, hogy "Ne ítéljetek"? Minden 
szeretet- nélküli ítélkezést mások felett. Valamit továbbmon- 
úani anélkül, hogy meggyőződtünk volna annak valóságáról: bűn.
~ Akik saját bűneik nagyságára rádöbbennek, óvakodni fognak 
attól, hogy mások fölött ítélkezzenek. Papi szív nem ítélke
zik, nem nézi mikroszkóppal a mások bűnét. - Ítélkezéssel 
megszomorítjuk a Szentleiket. Ez a hiba a gyülekezetekben is 
előfordul. Elítélünk másokat, lekicsinylően beszélünk az Úr 
szolgáiról , ahelyett hogy tisztelnők egymást. Ne ítéljünk, 
mert a dolgok hátterét legtöbbször nem ismerjük. A hibák kere- 
sése azért bűn, mert ez biztosan nem szeretetből fakad. - Sem
miképp nem szabad az ítélkezés bűnét megtűrni, mert feldönti 
Isten parancsát, megszomorítja a Szentlelket, árt a testvéri-
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ségnek, megzavarja a közösséget és ítéletet von maga ellen. 
Ítélkezés, bírálgatás, zúgolódás rokon tulajdonságok, s e 
bűnöket a levelekben az apostolok is sokszor dorgálják. 
/G.R.Brinke/

+ + + + +

Jobb lenne, ha elhagynánk az ítélkezést. Különben ü- 
gyetlenséget ügyetlenségre, igazságtalanságot igazságtalanság
ra halmozunk. Vétkezünk az emberek ellen és Isten igazságos 
Ítéletét vonjuk magunkra. - Ezzel az Igével Krisztus, a Gyü
lekezet Feje, felment minket a bitorolt felvigyázói tisztünk 
alól, mivel még nem értünk meg arra. Ez igen nagy jósága az 
Úrnak, Királyunknak, amit nem köszönhetünk meg neki eléggé. 
Ugyanis alapjában véve egyáltalán nem olyan szép és kellemes 
ezen a magunkcsinálta trónon ülni. Éppenséggel rettenetes hely
zet az, amibe kerülünk, ha a kritizálás lesz a fő hivatásunk 
és mindenütt, ameddig csak szemünkkel ellátunk, azt hisszük, 
hogy minket illet meglátni a jogot és fenntartani a rendet.
Aki elkezdi magát felelősnek érezni azért, hogy a szomszédság
ben, rokonságban és ismerős körben, az egyházban, államban és 
családban minden rendben legyen és Isten akarata szerint tör
ténjék, annak minden kilátása megvan arra, hogy bűskomcrrá vál
jék .

Nemcsak a szemünk nem alkalmas erre, hanem még sokkal 
kevésbé alkalmas a szívünk erre. Istennek legyen hála, hogy 
nincs szüksége arra, hogy mi felvigyázók legyünk! - Már az 
is ijesztő, ha csak azt az igazságtalanságot kell néznünk, a- 
mely keresetlenül kerül utunkba és kerül lábunk elé. Már ez is 
az elhordozható határán jár. Istennek legyen hála, hogy Jézus 
ezt mondotta nekünk: “Ne ítéljetek".

Aki túlságos buzgón azt hiszi, hogy ebben a világban 
az igazságot kell keresnie, ezzel elárulja, hogy nem bízik en
nek az egyetlen Bírónak képességében és nem hisz a gyülekezet 
egyetlen és elégséges Fejében. - A gyülekezet azoknak a sere
ge, akik a Krisztus útján végbement ítélet és megbékélés alatt 
állnak. Ez érvényes a Mt 18,15-17-tel adódó ellenvetésekre.
Az az atyafi, aki itt "megdorgálja" az atyjafiát, éppen nem a 
felvigyázó szerepében teszi ezt, hanem egyszerűen, mint munka
társ, mint hozzá hasonló, akit már a következő pillanatban ha
sonló dorgálás érhet, mert nincs atyafi, aki bármelyik pilla
natban ne kerülhetne ebbe a helyzetbe. /Lühti-Brunner: Der 
Heiland/

összeállitatta:
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