
-’t
xT

if 
.

lelkipásztor

EVANGÉLIKUS
LELKÉSZI
SZAKFOLYÓIRAT

63. évf. VI.sz. 
1988. június



LELKIPÁSZTOR
EVANGÉLIKUS
LELKÉSZI
SZAKFOLYÓIRAT

TARTALOM
Felelős szerkesztő és kiadó:

Dr .  Nagy Is tv á n

A szerkesztés munkájában a 
szerkesztő bizottság vesz részt. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

1088 Budapest V I I I .  
Puskin u. 12. 
Tel: 142-074

Eng. sz.: EL/11/1976
Készült az Evangélikus Teológiai
Akadémia ofszet gépén.
Eng. sz.: 4335

Felelős:
Dr .  Nagy I s t v á n

1988. június hó

Tanulmányok
Elképzelésem az evangélikus 
gimnáziumróKZászkaliczky Péter).... 327

Evangélikus költők és énekszerzők 
a XVI-XVII. században /2./
(Botta István)...................... 332

Fórum
Keresztyénség és pszichológia —  
Hozzászólások Balicza Iván vitain
dítójához.

(Or. Német György).... .......... 338
(Rókusfalvy Pál)...............  339

C. G. Jung és a kereszténység 
(Jánosy István)..................... 345

Előfizetés havi 42.- forint, fél 
évre 250.- forint, egy évre 500.- 
forint.

IS S N  0133— 8821

Igehirdető műhelye
Szentháromság utáni 5. vasárnap
(Szabóné Mátrai Marianna)..........  348
Szentháromság utáni 6. vasárnap
(Weltler Sándor)...................  351
Szentháromság utáni 8. vasárnap
(Ittzés János).....................  353
Szentháromság utáni 9. vasárnap
(Nagyné Ferenczy Erzsébet).......... 355
Szentháromság utáni 10. vasárnap
(Szebik Imre).......................  359
Szentháromság utáni 11. vasárnap
(Vető István).......................  362
Szentháromság utáni 12. vasárnap
(Zászkaliczky pál).................  365
Szentháromság utáni 13. vasárnap
(Bánfi Béla).......................  369
Szentháromság utáni 14. vasárnap
(Gáncs Péter)......................  372
Szentháromság utáni 15. vasárnap
(Pintér János).....................  374
Gondolatok az igehirdetéshez
(Győr Sándor —  Zügn Tamás).......  *77



Tanulmányok
Elképzeléseim az evangélikus 

gimnáziumról

Lassan 36 éve lesz, hogy 1952. július 31-i keltezéssel apámnak 
címezve egy rövid szövegű hivatalos levél érkezett. A levél aláí
rója Laki Tibor igazgató, küldője a fejbélyegző szerint a "Budapes
ti Evangélikus Gimnázium —  VII. Gorkij fasor 17-21", amelyik elé 
írógéppel odakerült egy szó: "Államosított". A 267-2/1952. sz. irat 
szövege: "Értesítem, hogy iskolánk államosítása, illetőleg megszűn
te folytán fiát: Zászkaliczky Péter II.A.o. tanulót a Budapesti Vá
rosi Tanács a Bp. IV. Április 4-e tér l.sz. alatti általános gim
náziumba osztotta be, ahol szeptember 1-én kell neki jelentkeznie."

Élénken bennem él még az a nyári délután, amit a levél felett 
végigsírdogáltam, értetlenül fájlalva elvett iskolámat. Ezt a sze
mélyes vonatkozást persze csupán érintőlegesen említem, talán csak 
azért, hogy némi magyarázattal szolgáljak, miért is kötődöm érzel
mileg is annyira a Fasori Gimnázium visszaállításának ügyéhez. Sok
kal fontosabb számomra ennél ma az államosítás sző kétszeri hasz
nálata a levélben, és harmadszor az összehajtott levél külső részén 
is. Nem merhette volna leírni ezt a szót 1952-ben levelenként három
szor többszáz példányban is az egykori igazgató, ha nem az államosí
tás lett volna az akkori eljárás lényege. Igaz, formálisan az egy
ház mondott le róla. Másképp ezt akkor nem is lehetett volna elkép
zelni. Még csak három és fél éves volt az 1948. december 14-én kö
tött egyezmény, amelyik a következő szakaszt is tartalmazza: "A magyar 
köztársaság kormánya részben az evangélikus egyháznak a magyar köz
oktatás terén szerzett érdemei megbecsüléseként, részben pedig az 
újabb lelkésznemzedék előképzésének biztosítására hozzájárul ahhoz, 
hogy a legerősebb történelmi hagyományokkal rendelkező iskolák kö
zül a budapesti VII. kerületi evangélikus gimnázium és a IV. kerü
leti Deák téri evangélikus leánygimnázium az eddiginél nem nagyobb 
keretben, továbbra is egyházi iskola maradjon." Egy formális államo
sítással az akkori állami vezetés azt deklarálta volna, hogy semmi
be veszi a nem is sokkal korábban megkötött egyezményt. Ekkora presz
tízsveszteséget nem engedhetett meg magának. A látszatot tartani 
kellett: az egyház ajánlotta fel. De a megszűnés igazi okát a szét
küldött értesítések kibővített fejbélyegzője is untatja: "Államosí
tott Fasori Evangélikus Gimnázium".

A múltnak ezt a vállalását a történelmi hűség is megköveteli. 
De nyugodtan vállalhatjuk is, hiszen a mai állami vezetés is szépí
tés nélkül szembenéz annak a korszaknak a hibáival, eltorzulásaival 
és elítéli törvénytelenségeit. Nem kell egy hamis látszat fenntar
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tásával önmagunkat becsapni, a világot áltatni. Sajnos megtörténik 
még mindig részünkről a múltnak olyan ismételt torzítása, hogy az 
egyházi vezetés annak idején anyagi okok, fenntartási nehézségek 
miatt volt kénytelen feladni az iskolákat. Ez persze részben igaz, 
de éppen itt volt az a kényszerítő külső erő, amelyik végül is az 
iskolák elvesztéséhez vezetett. Tudomásom szerint Dezséry László 
püspök a fasori tanári kar előtt elmondta: az állam minden anyagi 
támogatást megvont az iskoláktól, de azt nem engedi, hogy az anyagi 
fedezet biztosítására az egyház a híveihez forduljon, adományokat 
és hozzájárulst gyűjtsön. Lehetett-e tenni mást, mint ami bekövet
kezett? Egy erőtlenné tett kézből hullt ki a két gimnázium, amelyek 
mellé meggyőződésem szerint odaállt volna azokban a nehéz években 
is egyházunk népe, ha ezt megengedték volna. Egyébként is legalább 
is gyanús, hogy egyszerre négy középiskolával kapcsolatban, a mi 
két gimnáziumunk mellett a református Baar-Madas és Lónyai utcai 
gimnáziumokkal kapcsolatban jutott eszébe két egyháznak is, hogy 
azokat, csak úgy maguktól, egyszerre átvételre felajánlja.

Mindez nem egyszerűen a múlttal kapcsolatos történelmi hűség 
önmagáért való keresése, bár nagyon hangsúlyos ez önmagában is, —  
hanem a jelen helyes értékeléséhez is hozzá tartozik. Államunk veze
tése most azzal deklarálja, hogy az 1952-es államosítást erőszakos 
lépésnek, az egyezménnyel ellentétesnek ismeri el, hogy a Fasori 
Gimnáziumot visszaadja. Akkor is elismerés és köszönet érte, ha e- 
gyébként talán szükségszerű velejárója ez egy meghirdetett, sőt meg
kívánt demokratizálódási folyamatnak. Személy szerint nekem egy ja
vuló társadalmi közérzethez ez a lépés minden esetre hozzá tarto
zik. Mindebből viszont következik, hogy egyenesen káros a múlt szé- 
pítgetése, a múltbeli vélt vagy valóságos anyagi erőtlenségünkre 
való egyedüli hivatkozás, mintha csupán egyházunk tehetne arról, 
hogy három és fél évtizede nincs középiskolánk. A múltnak ezzel a 
meghamisításával jelentéktelenítjük, kicsinyítjük, semmibe vesszük 
a mostani állami döntés bátorságát, nagyszerűségét. Hiszen az 1952-es 
államosítás kényszerének elismerésével azt ismerjük el, hogy milyen 
más az a poltikai légkör, amelyben most élünk, és milyen más az a 
politikai vezetés, amelyik most méltányolta egyházunk kérését.

Az így elismert múlt más vonatkozásban is tanítója a jelennek. 
A helyesen látott múltból következhetnek a jelen helyes döntései, 
így a gimnáziumhoz való hozzáállásunk kérdése is. Az ma már tény, 
hogy a gimnáziumot politikai és állami vezetésünk visszaadta. Azt 
az iskolát, amelyikről 1952-ben kényszerítő külső erők hatására mond
tunk le. Ezen a tényen nem változtat egyházunk egy részének esetle
ges negatív hozzáállása, a lelkészi kar egy részének közönyös maga
tartása sem. Nem kell tőlük, de nem is lehet senkitől függővé ten
ni, hogy a gimnáziumot elfogadjuk-e, mint azt az 1988. február 20-i 
keltezésű püspöki körlevél teszi. A körlevél megkérdezi a gyüleke
zeteket: "Egyetértenek-e egy Evangélikus Gimnázium felállításával
fiúk és lányok részére, a nagymúltú Fasori Gimnázium visszaállítá
sával?" —  Ha a gyülekezetek vezetőségének egy része nem ért ezzel 
egyet, akkor is tény: van egy visszakapott gimnáziumunk. A közöm
bös vagy egyet nem értő gyülekezetek kivonhatják magukat annak fenn
tartása alól, hűvös messzeségből szemlélve a többiek áldozathozata
lát? Nyilván nem. A tényt most már tudomásul kell venni és arról 
beszélni. Milyen következményei vannak mindennek anyagi vagy egyéb 
vonatkozásaiban egyházunk egészére nézve. Azzal a belső meggyőződés-
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sel, hogy ez a beszélgetés meggyőzi majd azt a réteget is, akik, 
ha kisebbségben vannak is, de bizonytalankodnak, vagy ellenkezésük 
mutatja: nem értik még, milyen mással nem pótolható lehetősége ez 
egyházunknak.

Ebbe szeretne besegíteni ez a néhány gondolat is, amelyek felel
ni akarnak arra a kérdésre: mit várok a Fasori Evangélikus Gimnázi
umtól?

1. Magas színvonalat. Nem kell bizonyítani, hogy egy közepes, 
vagy átlagosnál gyengébb színvonalú iskoláért nem érdemes áldozatot 
hozni. Az oktatás magas szintjére kötelez a név, a hagyomány is. 
Természetes, hogy ezzel nem mondok újat, csak éppen rögzíteni szeret
ném az általános elvárásokat. Azt is tudom, hogy erről kell a leg
kevesebbet beszélnem. A volt tanári karból az élők, akik erejükhöz 
képest egy átmeneti időre reaktiválódnak, a szakmai színvonal áta
dásának és további biztosításának is várt letéteményesei. S megnyug
tatónak látszik e tekintetben az is, ahogyan az állások betöltésé
nél a megfelelő szakmai színvonal elérése biztosítottnak látszik: 
két nyelv ismerete, amelyek a világ szakirodaimának figyelését te
szik lehetővé, lehetőleg doktori cím vagy megszerzésére elkötelezés, 
és pályázat, amelyik során a legmegfelelőbb jelölt kerülhet kated
rára. Ezekben a remélt erőfeszítésekben ott kell lennie többi egy
kori középiskolánk értékes hagyományainak, színvonalának, igényes-
 ségének is.

2. Várom a gimnáziumtól egy tudatos hitű evangélikus értelmisé
gi réteg nevelését. Ezzel ellene mondok a régi egyházi gimnáziumok 
egyik hagyományának, amelyikre sokan büszkén hivatkoznak, s amelyik 
éppen a fasori gimnáziumban is markánsan jelentkezett: a liberális 
szellemnek, amelyik betöltötte. Ha régen meg is engedhettük ezt ma
gunknak, ma ez nem lehet cél. Bizonyára jobb volt valamiféle álszent, 
módszereiben inkvizíciós szellemnél. A kényszerzubbony kényszere 
sem lehet ugyancsak ma sem cél. De evangélikus egyházi gimnáziumban 
nevelni csak úgy van értelme, ha az ott nevelődő ifjúságot kitesszük 
olyan hatásoknak, amelyik hitre indít, tudatos keresztyénné nevel. 
Legalábbis megtesszük azt, ami ebből a mi feladatunk.

Nem a gimnáziumtól várom, hogy ennek a feladatnak egyetlen le
téteményese legyen. Gimnázium nélkül is jutottak tudatos hitre fi
atalok gyülekezeti ifjúsági munkában, egyéb alkalmakon megérintve. 
Mégis, úgy érzem, a magát a múltban bőszként értelmiségi egyháznak 
valló egyházunk lassan az értelmiségét veszítette el. A konfirmáció 
után a legtöbb gyülekezetben a fiatalok nagyon kis hányadát értük 
el évtizedeken át, legkevésbé talán a továbbtanulókat, hiszen egyet
len állami gimnáziumban sincs hitoktatás. S ha szerény méretekben 
is, de a többi egyházban mégiscsak nevelődött egy értelmiségi réteg, 
amelyik egy életen át hordozza az egyházi gimnáziumból hozott hatá
sokat. Nem lehet egymás ellen kijátszani a gyülekezeti ifjúsági mun
kát és a gimnáziumot, de helyettesíteni sem egymással.

Nagyon kevésnek érzem a gimnáziummal kapcsolatban egyházi oldal
ról már megfogalmazott célt, hogy t.i. "a gimnázium felállításával 
a Magyarországi Evangélikus Egyház hozzá kíván járulni a magyar kul
túrához, azáltal, hogy jól képzett fiatalokat ad a magyar közművelő
désnek". Ez, a kultúrprotestantizmust felidéző cél is nagyon kevés
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és semmiképpen nem egyházi így. Nem tagadom, hogy volt is, és ter
mészetesen lesz is ilyen, a közművelődést gazdagító hatása is. Aho
gyan ott volt a múltban is, magától értődő természetességgel lesz 
ott a jövőben is. De ha csak ez lenne a cél, akkor ezért megint csak 
nem érdemes egyházi gimnáziumot fenntartani. Ez a cél csak másodla
gos, ha természetes is, de mintegy mellékhatás. Örömmel fogadom és 
vállalom ezt is. De ha csak ezt tűzzük ki célul, ami minden állami 
középiskola magától értődő célja, akkor mi éppen a lényeget veszít
jük el. Azt, ami miatt nem állami, hanem egyházi, ezen belül éppen 
evangélikus a gimnázium. Egy evangélikus gimnázium fő célja csak 
egyházi lehet: tudatos hitű evangélikus értelmiség nevelése. Az ér
telmiség szóban önmagában is benne van a jelzett közművelődési cél. 
S ha az ott tanulókat magas színvonalon fogjuk képezni ismét, ezzel 
valóban hozzájárulunk a magyar, sőt az egyetemes kultúrához. Oe egy
házi iskolánál itt megállni nem lehet. A gimnáziumban majd nevelődő 
értelmiségre úgy gondolok reménységgel, hogy az egyházát, hitét, 
Istenét belülről vállaló emberekből is fog állni.

Magától értődő számomra, hogy e cél elérésében mindenféle kény
szert, kényszerítő erőt, erőszakos ráhatást elutasítok. A döntés 
belső szabadsága a diákoknak is joga kell hogy legyen, egyéni ügye, 
lelkiismereti kérdése. És természetes, hogy a hit elleni döntés annak 
kinyilvánításával együtt sem kizáró ok az iskolából! Ilyen értelem
ben az említett és emlegetett liberalizmus szellemét vállalom. Oe 
mulasztásnak, éppen ezért bűnnek tartanám, ha egyházunknak a gim
náziumban nevelődő fiataljaira nem Urunk missziói parancsának elkö
telező feladatával néznénk: "Tegyetek tanítvánnyá minden népet..."
(Mt 28,19). És ez minden egyházi tevékenység elsődleges célja, így 
a gimnáziumban sem állhat majd a sokadik helyen, esetleg rejtve vagy 
egyáltalán nem megfogalmazottan. Ne szégyelljük kimondani, és mintegy 
mellékest becsempészni titokban az újranyíló gimnázium céljai közé. 
Minden más, ha mégoly fontos is, csak ráadás és többlet. Társadal
munknak is így teszünk a legtöbbet.

Túlságosan pragmatikusnak érzem azt a másik, ugyancsak már magas 
egyházi szinten megfogalmazott célt is, hogy a gimnázium a lelkészi 
utánpótlás megteremtésének a záloga is lesz. Hiszem, hogy így lesz, 
de ez már csak következmény, és egy következményt célul kitűzni ke
vés. Ha lesz ilyen eredménye, csak abból az elsődleges célból fakad
hat, hogy fiatalok hitre jutnak, abban megerősödnek, azzal élni és 
szolgálni akarnak. És ez nemcsak a lelkészi szolgálatban fontos 
és lehetséges. Tudatos hitű evangélikus orvosokra, mérnökökre, taná
rokra éppen úgy szükség van, mint lelkészekre.

3. Várom a gimnáziumtól, hogy evangélikus szellemi központ is legyen. 
Műhely, ahol nemcsak a gimnazisták formálódnak, hanem hatása a ma
gyar evangélikus értelmiségre, s rajtuk keresztül egyházunk egészé
re kiterjed. Óriási jelentőségűnek érzem, hogy éppen budapesti szék
hellyel működő gimnáziumunk lesz. Az iskolai szünetekben a kollégium 
segítségével például szakkonferenciák rendezhetők. Egyszer orvosok 
vitathatják meg szakmájuk és a hit kérdéseit, máskor egy szimpozion 
a környezetvédelem és keresztyén felelősségünk összefüggéseit vizs
gálhatná. Illetéktelen vagyok itt erről többet mondani, csak a hiá
nyát éreztem eddig annak, amit most reménységem szerint a gimázium 
Ígéretesen magában hordozhat: egy evangélikus szellemi központ csí
ráját is.
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4. A felvázolt célok eszközrendszerét is tudatosan odafigyelve kell 
megteremteni Szintén a teljesség igénye nélkül néhányat a célok 
elérésének emberi eszközeiből is felsorolok.

4.1. Keresztyénségüket belülről vállaló tanárok, ilyen tanári kar.
A jó színvonal nem lehet abszolút mérce, —  legalábbis nem az egyet
len. A pályázatok elbírálásánál, a legmegfelelőbb tanárok kiválasz
tásánál ott kell legyen egy megkívánt egyházi háttér megléte, amelyik 
az illető tanár hitében is megmutatkozik.

A régi, említett liberális szellem nem csak a diákság körében 
jelentkezett, hanem a tanári kar egy részénél is. Az V. általános 
iskolai osztályt is a Fasorban végeztem, amelyiknek akkor Budapesti 
Evangélikus Általános Fiúiskola volt a neve. Egyik tanárom egyszer 
az emberevés mögötti hiedelmekről beszélt. Hogy az ősi, primitív 
hit szerint a megevett ember ereje abba száll, aki megeszi azt. S 
hozzátette: ez a kannibál ösztön ma is él. Csakhogy mi már átformál
tuk, elszellemiesítettük. Ennek az elspiritualizált emberevésnek 
a neve: úrvacsora... Mosolyogva hagyta abba, s mert vége volt az 
órának is, kiment. Nem kell sok fantázia ahhoz, hogy mit hagyott 
ott bennünk. A legközelebbi közös, úrvacsorával egybekötött istentisz
teleten lestük, vesz-e úrvacsorát a többi tanárral? Bár ne vett vol
na, ettől még jobban megzavarodtam. S vívódtam sokat a hamarosan 
sorra kerülő korfirmációban is.

Nem kívánom, hogy a szaktanárok hittérítők legyenek. Nem az a
dolguk. Legyenek mindenek előtt jó tanárok, de az elvárható minden
kitől, aki egyházi iskolában tanít, hogy belülről vállalja annak 
egyházi jellegét, hitbeli és erkölcsi következményeivel. S legalább 
ne romboljon ott, ahol nem tud építeni.

A veszélyt, hogy egyháztól távol élő, esetleg ateizmusukkal is 
hatni akaró tanárok is lesznek megint, reális lehetőségnek látom. 
Egy jó gimnázium vonzza azokat, akikben szakmai ambíció van. Mások
jelentkezhetnek munkahelyük rossz légköre vagy rosszindulatú vezető
je miatt. Egy egyházi gimnázium önmagában is lehet vonzó, nyugodtabb, 
békésebb légkör és jó színvonal Ígéretét hordozó. De egy menekülési 
vágytól motivált jelentkezés még kevés, csakúgy, mint a jó iskolában 
tanítása vágya. A tanári karba kerülés valahogyan megfogalmazott 
feltétele kell legyen: vállalja-e belülről is, hogy egyházi szolgá
latba lép, annak minden belső és külső következményével? És efelett 
nemcsak a tanári karnak kell majd őrködnie, hanem egy ezzel megbí
zott egyházi testületnek is.

A.2. A célok elérésének emberi eszközrendszerében változatlanul igen 
fontosnak érzem a hitoktató személyét. Az Északi evangélikus Egyház- 
kerület 1986. november 5-én tartott közgyűlése elé terjesztett indít
ványomat hadd idézzem, amelyikben javasoltam és kértem, mint a Fe
jér-Komáromi Egyházmegye egyik képviselője, hogy a közgyűlés, s majd 
az országos közgyűlés is, tűzze napirendre és tárgyaljon a volt Fa
sori Evangélikus Gimnázium visszaállításáról. Indítványoztam egy 
tárgyalóképes bizottság kijelölését is. amelyik a kérdést részletei
ben megvizsgálja anyagi és egyéb kihatásaival együtt. Ezt az indít
ványt aláírta Puskás János, a megye másik kiküldötte is, és támoga
tó aláírásával ellátta Labossa Lajos esperes is. Ebben utaltam már 
a várható egyházi ellenvetésekre is: "Egy másik ellenvetés az, hogy 
a volt fasori gimnázium nem volt elég egyházias szellemű, így visz-
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szaállításával sincs garancia, hogy biztosítaná —  az egyezmény sza
vaival élve —  "az újabb lelkésznemzedék előképzését". De a múlt 
hibáiból tanulni is lehet. Egyházunk egyik legfontosabb feladatköre 
lenne bizonyára az újraalakuló gimnázium hitoktatói státusza. Egy 
elkötelezett, az ügyért égő és természettudományosán is képzett hit
oktató kiválasztásának bizonyára alapvető szempontnak kell lennie."

Mindezért az új hitoktató személyének kijelölése semmiképpen 
nem lehet tanári kari belügy. Nem eshet bele abba az alapelvbe, hogy 
a volt tanárok automatikusan az új tanári kar alapító tagjai. Ennek 
a státusznak ki kell kerülnie az iskola hatásköréből, s fontossá
gának megfelelően —  a teológiai tanárokhoz hasonlóan —  a pályá
zatok felett az országos presbitérium dönthetne, feltételezve egy 
döntés előtti széleskörű, lelkészi közvéleményre hallgató tájéko
zódást is.

4.3. A tudatos hitű evangélikus értelmiség nevelésének egyéb eszkö
zei is kell, hogy hivatalosan hozzátartozzanak az iskola arculatá
hoz órarendjéhez is. Így rendszeres csendesnapoknak, evangélizációk- 
nak, a minden reggeli áhítatnak is a templomban. Itt ismét nem merül
hetek bele a részletekbe, csak a fontosságukat húzhatom alá. Hogy 
az iskola ne csupán egyházi keretek között működő gimnázium legyen, 
hanem az egyház gimnáziuma.

Zászkalicky Péter

Evangélikus költők és énekszerzök 
a XVI-XVII. században

2. Hartyáni Im re

Éneke a reformáció által elfogadott héber számozás szerinti 51. 
zsoltár parafázisa. Kezdetben a különböző akrosztikonok miatt neve 
felől is bizonytalanság volt. Az 1566. évi váradi énekeskönyvben 
a negyedik versszak első sora: "Szent templomodat megszeplősítém",
Szegedi Gergely 1569. évi énekeskönyvében pedig: "Templomodat én
megszeplősítém". (1) A két változat alapján felvetődött a probléma, 
hogy ”Harsiani"-nak, vagy "Hartiani”-nak nevezeték-e. Szilády Áron 
helyesen döntött, amikor a "Hartyáni" nevet fogadta el. (2) Véglege
sen eldőlt a kérdés, amikor Borsa Gedeon 1976-ban megtalálta Huszár 
Gál 1560. évi énekeskönyvét, amelyben —  közvetlen forrásból —  elő
ször látott napvilágot az ének "Hartiani" akrosztikonnal. (3) Szegedi 
Gergely Huszár Gál eredeti közlését vette át. Nem ismerte a Váradi 
énekeskönyvet, amelynek öregbítője és emendátora változtatott az 
ének szövegén. Mindhárom énekeskönyvben találunk még egy változata- 
tást: az akrosztikon már Huszár énekeskönyvében is "Hartiani Imrö”, 
ez azonban megmagyarázható, tudatos javítás. Az ének 12. versszaká-
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nak első sora: "Örömet nekem mikor mondanál". Az eredeti szövegben 
a költő vagy az "Ö" hangzót jelölte "Ew"-vel, vagy a nyelvjárási 
"Eremet" szót használta. Az énekszerző neve tehát helyesen: Hartyáni 
Imre.

Bár a genalógiát nem tudjuk fokról-fokra feltárni, mégis szük
séges elfogadható hipotézis felvázolása, iránymutatóként a további 
kutatás számára, s annak felmérésére, hogy mely társadalmi rétegek 
tették magukévá Luthernek a nemesekhez és városi polgárokhoz intézett 
művelődési, oktatási programját.

A név, birtokviszonyok, családi kapcsolatok és hivatali tiszt
ségek alapján arra következtethetünk, hogy szerzőnk a Pest megyei 
Hártyán község birtokos nemesi családjából származott.

Hártyán, vagy Sikátor (ma Sikátor-puszta), Rákospalota, Fót és 
Alag közt volt a török pusztítás előtt virágzó község. Templomának 
romjai még századunkban is láthatók voltak. Palotát és Hartyánt 1340. 
körül szerezte meg Lóránd budai bíró. A családot szinte lehetetlen 
nyomon követni, mert változatosan nevezték magukat Lóránknak, Lóránd- 
finak, Palotainak, Pecsétesnek, s egyik ága később következetesen 
Hartyáninak. Ezt állapítja meg Kubinyi András, megjegyezve, hogy 
a családban igen gyakori az Imre keresztnév, s ez tűnik ki bárfai 
Szabó László regesztáiból is. (4) A nevek összetett formában is elő
fordulnak, mint például 1453. április 16-án "Hargyan-i Lóránt fia 
György" szolgabíró esetében. (5)

Eckhardt Sándor Balassi Bálintnak "inasá"-val, Hartyányi Imré
vel való kapcsolatát keresve, jegyzetben említi: "Hartyány különben 
a Balassiak birtokán feküdt Nógrádban". (6) Nógrád megyében azonban 
Zsigmond király adományozása révén már 1408-ban a Pest megyei Har- 
tyániak jutottak birtokhoz. Hartyáni Benedek Nógrád megyei birtokos
ként jár el 1482-ben egy peres ügyben "homos regius"-ként. 1591. ok
tóber 31-én pedig Hartyáni Gergely neje, Thassy Margit együtt zálo
gosítja el a Pest megyei Ócsát és a Nógrád megyei Pöstyénben levő bir
tokát. (7)

Mindkét megyében kapcsolatban volt egymással a két család. Har
tyáni Albert 1505-ben, "Homokmeghi Balassa László" 1509-ben Pest ne
gyei szolgabírák (iudices nobilium). (8) Nemcsak a Ballassikat talál
juk királyi szolgálatban, hanem a jogtudó értelmiség soraiban a Har- 
tyániakat is. Hartyáni Miklós Perényi Imre nádor mellett teljesí
tett szolgálatot, s amikor Perényi 1509-1511. között helytartóvá lett, 
Hartyáni Miklós forma szerint is átlépett a nádori nótáriusok közé. 
(9)

A család a mohácsi vész és Buda török megszállása idején teleped
hetett át végleg a Felvidékre a többi birtokait elvesztett nemessel 
és az országos központi hivatalokkal együtt.

Hartyáni Imrének Nagyszombatban volt háza Balassi Jánossal, s 
az egyház és irodalomtörténetben egyaránt jelentős szerepet játszott 
Sántha Pállal, Nyilas Istvánnal és Panithi Jánossal egy negyedben. 
A jobbmódú polgáriasodó nemesek közé tartozott. 1556-ban 4 forint 
házadót fizetett. (10) Szőlője is volt, s csaknem hat akó után adó
zott. (11)

Ebben az időben a Magyar Kamara szolgálatában állhatott. Ferdi- 
nánd király 1556. január 4-én leiratot küldött Bécsből Bethlenfalvi 
Thurzó Ferenc nyitrai püspöknek, a magyar kamara prefektusának, amely 
szerint Hartyáni Imre "civis Thyrnaviensis"-nek a harmincadhivatal-



nál fennálló 300 forint adóssága megfizetésére nyolc évi haladékot 
adott. (12) Bár a haladékot megkapta, súlyos követkeményekkel fenye
gető kötelezettségének nem tudott eleget tenni, s ezért eljárást 
indítottak ellene. 1559. március 31-én Sántha Pál és Orbán, Jó Máté, 
Isaszegi Máté és Haynal István vállaltak érte kezességet. (13)

Ezidőtájt, s ebben a szorongatott helyzetben szerezte énekét, 
az 51. zsoltár parafrázisát. (14)

Zsoltárparafrázisával kapcsolatban is szükséges néhány szempont
ra rámutatnunk. Luther megtartotta a gregorián zsoltáréneklést, de 
gyülekezeti használat céljára ő mutatott példát a versszakokra ta
golt, szabályos szótagszámú, rímes parafrázisok készítésére. Jézus 
az Otestamentum igéit messiási küldetésére utaló próféciákként ön
magára vonatkoztatta. Ezt tették az evangélisták is, amikor megje
gyezték: "Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék...”, s idé
zik a prófétákat és zsoltárokat. Luther szintén ezzel a krisztoccnt- 
rikus szemlélettel tekintett az Útestamentumra, a zsoltárokra is. 
Ebben a szellemben dolgozta át, több más zsoltár mellett, Jézus győ
zelméről szóló harci énekké a 46. zsoltárt, az "Erős vár a mi Is- 
tenünk"-et, amelyet Engels a XVI. század "Marseillaise"-ének neve
zett. Példáját sokan követték és formálták át a zsoltárokat Jézus
énekekké.

Más típust képviseltek az aktualizáló parafrázisok. A zsoltár, 
vagy annak egy része arra indította az énekszerzőt, hogy hangsúlyoz
va kiemelje, több-kevesebb vers betoldásával megszólaltassa a refor
máció tanításának alaptételeit. Ezek tanító jellegűek voltak. Ekla
táns példája ennek Szkhárosi Horváth Andrásnak a 2. zsoltár alapján 
írt 51 versszakos éneke: "Mind e világnak ím esze veszett”. A zsol
tár szövegét szinte prédikáció "textus”-ának tekintve, szól az Ó- 
és Újtestamentum eseményeiről, Jézusról, két ízben Luther Mártonról, 
a magyar nemzetről, a nagyváradi Szent László ereklye hamis tisz
teletéről stb. (15) Nem véletlen, hogy Bornemisza Péter énekeskönyve 
három "rend"-je közül a másodikba osztotta: "Kis predikatioc gyanánt 
(!) oktatnac". (16)

Az aktulaizálás másik formájáról Varjas Béla azt írja: "Jobb 
szó híján, mai terminussal 'helyzetdaloknak' nevezhetném ezeket az 
énekeket". Szegedi Gergely, a század legszebb lírai zsoltárparafrá
zisainak szerzője énekei egy részét patrónusainak ajánlotta, s éle
tük eseményeit, sorsukat, nyomorúságaikat, szabadulásukat, könyörgé
seiket, hálájukat foglalta énekbe. Más zsoltáraiban saját sorsát
énekelte meg. (17)

Szegedi Gergely a még életében szerkesztett, de csak halála után 
1569-ben, Debrecenben megjelent énekeskönyvével megalkotta a helvét- 
típusú énekeskönyvet azzal, hogy a zsoltárparafrázisokat az első 
helyre iktatta be. Ez azonban még csak formailag tükrözte a helvét 
felfogást. A tartalmi követelményt Szilvás-Újfalvi Imre fogalmaz
ta meg 1602. évi énekeskönyve prefációjában: "nem jó a bötűhöz sem
tenni, sem attul el venni valamit". (18) Klaniczay Tibor szerint
Újfalvi "a genfi zsoltárok igézetében élt, s a nehézkesebb verselé- 
sű, bibliai szövegtől elrugaszkodó magyar psalmusokkal nem elégedett 
meg". (19) A református teológiai szemléletet tartalmilag Szenei 
Molnár Albert valósította meg teljes következetességgel, amikor le
fordította és 1607-ben Hernbornban kiadta az egész zsoltárkönyvet. 
A zsoltárparafrázisok, köztük Hartyáni Imréé is a "bötű szerinti" 
zsoltárok helyett a dicséretek közé került. (20)
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Hartyáni éneke a héber számozás szerinti 51. zsoltár parafrázi
sa. Incipitje: "Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala". A
magyar verselésben kedvelt, gyakran használt, Balassinál is megta
lálható 5/5/6 ütemes, kisebb egységre nem tagolható formában írta 
énekét.

Az eredeti zsoltárszöveghez viszonylag híven ragaszkodó, hibát
lan ütemtagolású és azonos szóval, vagy raggal rímelő ének közked
velt volt. Népszerűségét mutatja, hogy a XVI. században tíz, vagyis 
csaknem az összes evangélikus és református, a XVII. században még 
az unitárius énekeskönyvekben is megtaláljuk. (21) Még a XIX. szá
zadban is megvan a Kohn Sámuelről elnevezett szombatos énekeskönyv
ben. (22)

Hartyáni énekét Varjas Béla fogalmi meghatározásával "helyzet- 
dal"-nak nevezhetjük, amelyben bűnét vallja, bánja, s szabaditásért 
könyörög. Ha arra gondolunk, hogy pénzügyi tisztviselőként hivatalos 
pénzek folyhattak el kezén, ami miatt súlyos börtönbüntetés is vár
hatott rá, érthetővé válik félelme, amelyet a zsoltárszövegbe ikta
tott magyar szólásmondással fejez ki: "Mint a nyárlevél,/ én úgy
reszketek/ féltemben előtted". Valószínű, hogy szorongatott helyze- 
tébőlv agyona veszte árán menekült, s Balassi János főúri udvarában 
áll szolgálatba.

Balassi Bálint 1585. október 3-án kelt végrendeletében írja: 
"Item, az zabolalovamot és az pej paribáp minden ezüstös csákánnyal 
egyetemben, ki merő ezüst aranyazatott (!) (Pándy Zsigmondnál vagyon) 
és szablyámval egyetemben, hagyon az én inasomnak, Hartyáni Imrének". 
(23)

Dészi Lajos, aki Szilády Áron halála után a RMKT VIII. kötetét 
kiadta és jegyzetekkel ellátta, Hartyáni Imréről megemlíti, hogy 
Szilády szerint "lehetett volna Balassa inasa, s ...még arra is le
hetne következtetni, hogy bujdosásában is társa volt Balassának. 
De sem erről, sem pedig arról, hogy ugyancsak Szilády szerint ő vol
na a Radványi kódex összeírója nincsen semmi adatunk". (2A)

Waldapfel József azt megcáfolta, hogy a Radványi kódexet Har
tyáni Imre írta volna. (25) Az azonban máig sem eldöntött kérdés, 
hogy az énekszerző Hartyáni Imre és Balassi Bálint inasa azonos sze- 
mély-e.

Horváth János szerint: "Egy népszerű zsoltár fordítója Hartyá
ni Imre, úgy hívták Balassa Bálint inasát (íródeákját), kiről vég
rendeletében is megemlékezett; semmi ok a kettő azonosítására, de 
tagadására sem". (26)

Eckhardt Sándor tagadja a két személy azonosságát: "inasnak is 
túl öreg lett volna 1585-ben, ha verse már 1566-ban megjelent. Az 
'inas' szó a régiségben csak fiatalembernek járt ki és lóti-futi szol
gán kívül ifjú embert is jelentett, pl. B.B. maga magát tudatlan 
’inas'-nak hívja 23 éves korában". (27) Ezt a véleményt látszik meg
erősíteni az, hogy Hartyáni énekének keletkezését Huszár Gál 1560. 
évi énekeskönyve megtalálása után legalább hét évvel korábbra kell 
helyeznünk. (28) Ha énekét tanulmányai során a reformáció szellemé
től ihletve 22-24 éves korában szerezte, 1585-ben, amikor Balassi 
Bálint végrendeletét írta, ötven éve körül járhatott, hivatali mű
ködését tekintve valamivel korosabb is lehetett. Azonban jóval előbb 
szegődhetett Balassi "inas”-ává, akinek fiatalságában, bújdosásá- 
ban, portyázásaiban nem "lóti-futi" ifjúra, hanem tapasztalt személy
re, életére vigyázó testőrre, "tisztiszolgára", harcaiban kísérő
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társra volt szüksége. Sok hűséges szolgálatot kellett tennie urá
nak, hogy olyan értékes hagyatékot kapjan, mint a zabolalő, aranyo
zott ezüst csákány, pej paripa, szablya. Ilyesmit mindennapi szolgai 
munkáért nem szoktak hagyományozni, "íródeák"-hoz sem illenek ezek 
a harci felszerelések.

Fogódzót jelenthet az igazság kiderítéséhez az értékelhető tények 
és körülmények figyelembe vétele. Negatív érvként említhetjifc, hogy 
a közös Nógrád megyei birtokokon, Hartyánban sem találkozunk, csak 
pestmegyei Hartyániakkal, akik közül a Balassi családnak szoros kap
csolatban kellett állnia Nagyszombatban az azonos negyedben lakó 
Hartyáni Imrével.

Számításba kell vennünk, hogy az 1559. év Hartyáni Imre életében 
fordulatot jelentő esztendőnek látszik. Bár márciusban tekintélyes 
polgárok vállaltak érte kezességet, tetemes adósságából nem tudott 
kivergődni. Házát, javait vagy eladta, vagy konfiskálták, mert ezu
tán sem a ház-, sem a boradót fizetők listáján nem találjuk. Ezekből 
a körülményekből következtetjük, hogy Balassi János 1560. körül fogad
hatta szolgálatába a vagyonát és hivatalát vesztett Hartyáni Imrét. 
A nagyszombati szomszédi kapcsolatokon kívül személyes pártfogója 
is akadhatott Pándy Zsigmondban, Balassi János liptóújvári várnagyá
ban. A Pest megyei Pándról magukat nevező és ott birtokos Pándyak 
szoros összeköttetésben álltak az ugyancsak Pest megyei Hartyániakkal. 
1444. június 16-án Pándy Mihály "homo regius", s az ügyben "szomszéd"- 
ként tanú Hartyáni Miklós. 1455. december 9-én Hartyáni Miklós Pest 
megyei szolgabíró eljárása során meghallgatott szomszéd birtokosok: 
Pándy Mihály és Hartyáni Péter fia Gergely. 1458-ban tanúként hall
gatták ki egy perben Hartyáni Miklós szolgabírót, s Pándy János és 
Mihály szomszéd nemeseket. (29) Balassi János katonai és nem íróde- 
áki szolgálatba fogadhatta Hartyáni Imrét, mert a családnak volt 
már bizalmas íródeákja (scriba) "Franciscus literatus" személyében. (30) 

Ezek alapján következtetjük, hogy Hartyáni Imre 1560. körül került 
Balassi János udvarába, amikor Bálint még csak 6-7 éves volt, 1564-ben 
pedig Zólyomban már Bornemisza Péter keze alatt tanult, s nem zárha
tó ki a feltételezés, hogy a 11 éves Bálintot atyja a reformátor 
ösztönzésére küldte Nürnbergbe tanulni, alighanem a liptóújvári vár
nagya, Pándy Zsigmond kíséretében. (31)

Az 1569. év a Balassi család számára válságos esztendő volt. 
Október 12-én, a pozsonyi országgyűlésen Balassi Jánost összesküvés 
vádjával, Dobó Istvánnal együtt börtönbe vetették. A 15 esztendős 
Bálint először anyjával Vágbesztercén és Liptóújvárban rejtőzködött, 
majd Lengyelországba menekült, 1571-ben hazatért apja mellett volt 
Kékkőben és Dévényben. (32) Ebben az időben, Balassi Bálint 12-30 
éves kora közt lehetett Hartyáni Imre "inasa", testőre, portyázásai
ban kísérője, harcaiban társa, s ezt a csaknem 20 esztendei szolgá
latát jutalmazta ura végrendeletében olyan ajándékokkal, amelyek arra 
is utalnak, hogy énekszerzőnk abban az időben még harcra képes korú 
férfi volt. További sorsa ismeretlen. Az azonban bizonyos, hogy ne
mesi származású, iskolázott, polgáriasodó világi társadalmi réteg 
tagja volt.

Jegyzetek:
1. RMNy I 222,75.-264,41
2. RMKT VIII.k. 3,440.1.
3. RW'ly I 160,-Bibliotheca Hungarica Antiqua. XII.k. T7b-V5a lev.
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4. Budapest története. II. k. Bp. 1973,31.1. Kubinyi.-Bárfai Szabó 
László: Pest: megye történetének okleveles emlékei 1002-1599-ig. 
Bp. 1938. passim.

5. Bárfai Szabó i.m. 203.1.787.oki.
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7. Bárfai Szabó im. 124-125.1. 518.sz.,282.1. 1085.sz.,-424.1.1726. 

sz. oki.
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Bp. 1971,403-404.1.
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registre (adójegyzék). Kart. 1. Regestrum taxae ordinariae... 
sub iudicatu Oomini Mincaelis Ferrarii. Primum Quartale.

11. 0L E 159. Hagy. Kam. Arch. Regesta demimarum. Nagyszombat, 1568.
12. 01 E 21. Ben. Rés. Reg. Magy. Kam. Arch. 27c.
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14. RM<T VlII.k. 3-4, 435-441.1.
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17. Varjas Béla: A magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei. 

Bp. 1982,278-285.1.
1B. RMNy II B86.SZ.
19. Klaniczay Tibor: Reneszánsz és barokk. Bp. 1961,165.1.20. RMNy II 9 6 2 .S Z .
21. Ld: RMNy I—II. k. Incipitmutatók.
22. Stoll Béla: A magyar kéziratok, énekeskönyvek és versgyűjtemények 

bibliográfiája (1565-1840). Bp.1963,532.sz.
23. Eckhardt S: B.8. összes müvei. I.k. 343.1.
24. RMKT VIII.k. 441.1.
25. írod.tűrt. Közi. 1926,188.1.
26. Horváth János. A reformáció jegyében. 2. kiad. Bp. 1957. 421.1.
27. Eckhardt S: B.B. összes művei. I.k. 345.1. 15. jzt.
28. írod.tört. Közi. 1976. 376. Borsa Gedeon.29. Bártfai Szabó i.m. 1 8 4 .1 . 7 1 5 .sz. ,-2 1 0 .1 . 8 2 1 .S Z .,  2 1 8 .1 . 8 4 6 .sz.
30. OAT Prot. Magistruale. II/2. 454.1. 1563.
31. Eckhardt Sándor: Az ismeretlen Balassi Bálint. Bp. 1943,47.1.- 

U6: B.B. összes művei. I.k. 297.1. 14.jzt., 353.1.
32. Eckhardt S: Az ismeretlen... 39-44.1.

Botta István
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Fórum
Keresztyénség és pszichológia

Hozzászólások Balicza Iván vitaindítójához
Tisztelt Szerkesztőség!

Balicza Iván lelkipásztor tollából a "Lelkipásztor" 1988. febr. 
havi számában "Pszichológia, pszichoanalízis vagy lelkigondozás" 
címen cikket olvashattunk arról, hogy a "Lelkipásztor" folyóiratban 
értékeltolódások történtek a freudi és jungi pszichológia ismerteté
se irányában. A szerző félti Isten igéjének érvényesülését a pszi
chológiai ismeretek terjesztésétől. Véleménye szerint nem a modern
hez, hanem az örökérvényűhöz kell ragaszkodnunk.

Nem vagyok teológus, hanem orvos. Nem vagyok evangélikus, hanem 
római katolikus. Nem vagyok pszichiáter: belgyógyász gyakorlatot
folytatok. Az I. világháború idején születtem, konzervatív gondol
kodású, vallásos szülők neveltek. A klasszikus orvostudomány volt 
orvosképzésem alapja, mely háttérbe szorította a pszichés történések 
jelentőségét a betegségek keletkezésében és lefolyásában, de hosszú 
orvosi pályám tapasztaltai révén meggyőződhettem arról, hogy hiába 
állapítok meg helyesen egy diagnózist, ha empátiát, szeretetteljes 
hozzáállást nem tudok nyújtani a betegnek, vajmi keveset tettem érte. 
Másrészt a legtöbb esetben teljesen érthetetlen volna az orvos számára 
a betegségek keletkezésének mechanizmusa, ha nem ismeri megközelí
tőleg a beteg ember pszichéjét. Ha azt vallom, hogy az agy csupán 
egy matéria, az emberről csak egyoldalú, torz képet kapok. A modern 
pszichológiai ismereteket Freud, Jung, Adler, Bálint, Rogers és má
sok kutatásai közvetítették számunkra.

A pszichoanalízis tanított meg bennünket arra, hogy megismerjük 
cselekvéseink indítóokait, hogy lehetek egyszerre alázatos és gőgös, 
szeretetlen és szeretetteljes, rossz és jó. Megtanított arra, hogy 
a tudat fényében és az árnyák homályában élek, hogy olykor segítő
kész magatartásom mögött önzésem és hiúságom rejtőzik, hogy szigorú 
nevelési elveim mögött valamiféle bosszúállást vagyok kénytelen fel
fedezni, hogy a magány kívánása esetleg nem más, mint az emberektől 
való elfordulás. A tudattalanunkkal való együttélés a legtöbb ember 
számára felfoghatatlan. De felborul evvel az értékrendem? Korántsem. 
Az erény és a bűn, az empátia és a distancia, a szabadság és a köte
lék, a valóság és a képzelet integrációja szükséges ahhoz, hogy ön
magunkat és másokat megértsünk. Mai modern kultúránknak el kell fo
gadnia a tudattalan psziché létezését és ennek következményeit. A 
lélek sokkal bonyolultabb a testnél, tehát a lélekkel foglalkozó 
ismeretek, bárhonnan is jönnek, azokat felhasználhatjuk saját elkép
zeléseink és céljaink szerint. Csak egyet nem tehetünk, hogy nem 
veszünk tudomást róla, mert előítéleteink nem engedik meg, hogy ezek
kel foglalkozzunk. Ha jól megismerjük ösztöneinket, azok "káros" 
hatásai ellen védekezni tudunk, sőt fel tudjuk azokat használni nemes
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célok érdekében (szublimáció). Az érzelem-hullámzások, a pszichoszo
matikus tünetek átalakítása értelemszerű képekké belső megnyugvást 
kelt. És ebben bizonyára egységes az orvos és a teológus álláspont
ja: törekednünk kell arra, hogy segítsünk a szenvedő embereknek a
lelki harmóniát megteremteni.

A hitre minden embernek szüksége van, de ez a lelki béke nél
kül csak görcsös kapaszkodás az ismeretlen felé.

Az álmok, ahogyan a pszichológiai tesztek is, a tudattalan énünk 
feltárását segítik elő, nem vezetnek mindig valós következtetések
hez. Nem kell okvetlen azonosulnunk Jung álmaival, minden elgondolá
sával s azokból levont következtetéseivel, de találhatunk bennük 
személyiségképünkbe beleülő vagy avval rokon vonásokat, amelyeket 
felhasználhatunk önmagunk megismerésére. Fontos a "bűnök" hátterének 
megismerése, a szenvedő ember nonverbális közléseinek megfigyelése, 
az elhallgatott tartalmak felszínre hozása.

A lelki béke szolgálatának az útja a meghallgatás, a megismerés, 
a megértés és a megbocsátás. Ha a lelkipásztor csak morális szempon
tokat vesz figyelembe, ha hiányzik belőle a megértés képessége és 
a megbocsátás erénye, a hívő ember csalódását, esetleg depresszió
ját válthatja ki.

A modern embernek nemcsak hitre van szüksége, hanem tudomásul 
kell venni, hogy gondolkodik is. A korszellem változik, a keresztény 
tanításnak nemcsak az örök igazságokkal kell foglalkoznia, hanem 
olyan újfajta szemlélet ismertetésére is vállalkoznia kell, amelyet 
a lelkipásztor fel tud használni a hívők lelki békéjének megteremté
se s megőrzése céljából.

Dr. Német György

(Dr. Németh György pszichoterápiásán is képzett csoportvezető főor
vos; egy analitikusan orientált, eklektikus munkamódszerű pszicho- 
terapeuta-csoport ügyvezető elnöke. Számos publikációja közül a leg
ismertebb: "Lelki egészségünk", Bp. 1973.)

Pszichológia és keresztyénség

- Hozzászólás -

A folyóirat ezévi februári számában Balicza Iván lelkész úr 
nyílt levélben foglalt állást s mondott bírálatot a pszichológiá
ról, illetve "a freudi és a jungi pszichoanalizisről". Mint evangé
likus pszichológus szeretnék erre válaszolni.

Balicza Iván megállapításai a következőket tartalmazzák:

1. A tudomány bűvölete eltávolít Isten Igéjétől. A "pszicholó
gia nem objektív, hanem személyes".
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2. Sem Freud, sem jung nem nevezhető keresztyén pszichológus
nak. Jung "holtakkal beszélgetett" és "sok okkult álom által nyert 
inspirációt".

3. "Nekünk nem minden áron a modernhez, hanem az örökérvényűhöz 
kell ragaszkodnunk."

Mielőtt bármit is válaszolnék, kijelentem, tiszteletben tartom 
Balicza Iván hitét, teológiai meggyőződését. Válaszomban kizárólag 
a tudomány által feltárt tényeket kívánom ismertetni. A személyes 
vélemény pedig csupán evangélikus hitemet, vagy annak gyengeségét 
tükrözi.

Ad 1. A tudomány önmagában mindig csak emberi értelem alkotta 
lehetőség. Mint ilyen sem közel nem visz Isten Igéjéhez, sem el nem 
távolít tőle. Világi megközelítésben is a tudós szakmai lelkiisme- 
retétől függ, hogy tudományát —  pl. egy afrikai lepratelepen —  
az emberiség javára, vagy kárára —  pl. az atomfegyverek fejleszté
sére —  használja. Ebben áll az "írástudók felelőssége". A tudomá
nyok története mindkettőre bőséges példával szolgál. Ugyanígy van
nak —  keresztyén megközelítésben —  hívő és hitetlen tudósok. Egyéb
ként egyéni véleményem, hogy hitünk gyengeségének is a jele, ha 
Isten Igéjének erejét a tudománnyal szemben alábecsüljük. Az értel
mi képesség is egy a talentumok közül, melyeknek gyarapítása életre 
szóló feladatunk.

A pszichológia valóban "személyes" tudomány, amennyiben az embe
ri személyiséggel, az emberrel foglalkozik. Sőt napjainkban az a 
kulcsfontosságúvá vált tudomány, amelyik az emberrel a maga legma- 
gasabbrendű integráltságában foglalkozik. A pszichológiai jelensé
geknek ezt a "személyességét", azaz élő alanyhoz, szubjektumhoz kö
töttségét (hiszen nincsen olyan érzéklet, érzelem, törekvés stb. 
mely senkié) azonban tévedés lenne a szó pejoratív értelmében "szub
jektívnak" tekinteni (ugyanezen az alapon egyébként az ember fizi
ológiai jelenségeit vizsgáló orvostudomány is "szubjektív"). A pszi
chológiai jelenségek ugyanis a megtapasztalható életjelenségek sajá
tos fajtái, melyek objektívan létezőek. Ezért a pszichológia is a 
valóság birodalmának egy sajátos tartományát vizsgáló objektív ter
mészeti tudomány.

Ad 2. Siegmund Freud és Carl Gustav Jung személyét és munkássá
gát külön kell kezelni, abból a szemponból is, ahogyan Balicza Iván 
felveti. Freud, aki zsidó volt, nyilván nem is tekintette magát ke
resztyén pszichológusnak, jung református volt. Róla egyébként az 
evangélikus teológus szemével Veöreös Imre írt a Diakónia 1986/2. 
számában. Öt a "lélektan eddig élt legnagyobb mesterének" tartja, 
aki "az emberi lélek titkainak eddig elérhető legnagyobb mélységéig 
jutott el", jung azóta magyarul megjelent "Emlékek, álmok, gondola
tok" című könyve nyomán Veöreös Imre három problémakör köré csopor
tosítva —  az istenkép, a bűn eredete és a halál utáni élet —  érté
kelte jung tudományos világnézetét. Hozzászólásomban erre az árnyal
tan igényes és kompetens teológiai értékelésre, úgy vélem, feltét
lenül fel kell hívjam a figyelmet.

Magam csupán Balicza Ivánnak azzal a két megállapításával kívá
nok foglalkozni, melyek szerint: a) "Jungnak igen erős kapcsolata
volt spiritiszta, halottidéző körökkel. Saját maga leírja ezeket, 
s hogy holtakkal beszélgetett." b) "Azt is bevallja, hogy sok okkult 
álom által nyert ispirációt". Az "extraszenzorális élmények" tárgyalá-
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sát itt elsősorban terjedelmi okokból mellőzöm. Ezek az ún. ESP- 
funkciók egyébként tpaszatalatilag igazolt parapszichológiái jelen
ségek.

a) Jung már említett visszaemlékezéseiben leírja, hogy két évig 
valóban végzett, mint orvosegyetemi hallgató ilyen kísérleteket egy 
fiatal médiummal. Azt, hogy ez a kapcsolat milyen "igen erős" volt, 
s maga mennyire hitt a médium produkcióiban, hogy "holtakkal beszél
getett" volna, s erről mit tartott, pontosan jellemzi e könyv 139. 
oldalán: "és rajtakaptam a médiumot, hogy csalárd módon próbál jelen
ségeket produkálni. Ez a kísérlet abbahagyására késztetett —  legna
gyobb sajnálatomra, mert megtanultam belőlük, miként jön létre egy 
2. számú személyiség, hogyan tör be egy gyermeki tudatba, amely azu
tán magába integrálja". Jung minden megfigyelését, tapasztalatát 
mindig kritikus elméjével többszörösen átszűrte, mielőtt tényként 
elfogadta volna, s e kísérleteiből —  melyet jónéhány évvel később, 
1902-ben "Adalékok az úgynevezett okkult jelenségek pszichológiájá
hoz és pathológiájához" c. értekezésben foglalt össze —  egyetlen 
a "halottidézést" vagy a "holtakkal beszélgetést" komolyan vevő kö
vetkeztetést nem vont le, hanem csupán az élő személyek tudattalan 
lelki megnyilvánulásainak objektív természetét kutatta s tárta fel. 
A "halottakkal való beszélgetés" csupán képletes kifejezés, az való
jában mindig az egyes ember lelkében a tudat és a kollektív tudatta
lan között végbemenő kommunikációs folyamat. Ez vonatkozik a Balicza 
Iván által megállapított "okkult" jelzőre is. Jung éppen hogy nem 
volt okkultista, nem manipulált a titokkal, sőt éppen az jellemezte, 
hogy az ismeretlen, szokatlan lelki jelenségeket, természeti lénye
güket feltárva megvilágította s ezzel az ember önmegismerését és 
egészséges személyiségfejlődését segítette. Úgy vélem, tudományos 
szempontból a lelkigondozásnak is ez a célja és feladata.

b) Az álomnak Jung pszichológiai szemléletében és gyógyító gya
korlatában valóban alapvető fontosságú szerepe van. Az álom azonban 
nem "okkult" jelenség, hanem minden ember számára egyszerű tapaszta
lati tény. Más kérdés, hogy ezzel a mindenki számára tagadhatatlan 
ténnyel nem mindenki, hanem csupán a megfelelő szaktudományos kép
zettséggel és gyakorlattal rendelkező ember tud mit kezdeni. Az álom 
megismerésén keresztül —  mely tudatos és tudattalan, ismert és 
ismeretlen mozzanatokból áll —  vezet a legjárhatóbb és leghatékonyabb 
út a tudattalan mechanizmusainak és tartalmainak megismeréséhez. 
Az álmok további rendkívüli jelentőségét az a funciójuk adja —  s 
ezt szintén számos esetben megismételt álommegvonási (deprivációs) 
kísérlet bizonyítja — , hogy ezeken keresztül valósítja meg személyi
ségünk tudattalan, ősi része a maga szabályozó, kiegyenlítő tevékeny
ségét. Másként kifejezve: természetes mentálhigiénés funkciója is
van. Ezt lehet figyelmen kívül hagyni, azonban az álom ettől még 
pszichológiai, természeti valóság marad.

Ad 3. Balicza Iván vitaindítója nyomán magam is elgondolkodtam: 
mi a modern és mi az örökérvényű? őszintén szólva a múló divatra, 
a "módi"-ra utaló "modern" szó számomra is rosszcsengésű. A korszerű 
kifejezést kifejezőbbnek érzem, s ez, legalábbis a maradandóval, nincsen 
ellentétben, sőt egymást kiegészítik. (Örökérvényű dolog a tudomány
ban valóban kevés van.) Ha a tudományban csakugyan az emberiség fej
lődését akarjuk szolgálni, akkor ebben a folyamatban, annak minden
kori jelen szakaszában csak az a kornak megfelelő, azaz a kor problé
máit valóban megoldóan korszerű, aminek valósággyökerei vannak a
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múltban, s ami fejlesztő hatásaiban maradandó. Ez a korszerű tehát 
sohasem’ elózménynélküli —  a csak új s áleredeti "modern", sohasem 
korszerű — , hanem mindig konstruktív vegyüléke a korábban volt ma
radandóan korszerűenk és a jelenben értékalkotóan újszerűnek.

Jung korszerűsége, az idő dimenziójában szemlélve egészen egye
dülálló. Felismeréseit az emberi lélek természetéről a maga korában 
meglehetősen értetlenül fogadták s jelentőségét még ma is csak keve
sen ismerik fel, pedig azok az emberiség jövőjét érintik, amely csak 
annak arányában remélhető, hogy egyáltalán lesz, amennyire felismeré
sei beépülnek az egyes emberek életvezetésébe. "A politikai hely
zet, valamint a tudomány félelmetes, jóformán démoni eredményei foly
tán titkos borzongás és tompa sejtések töltenek el bennünket" —  
írja —  "de nem tudjuk, mitévők legyünk, és alig néhányan jutnak 
arra a következtetésre, hogy egyúttal a réges-rég elfeledett emberi 
lélek forog kockán”. (1) S Jung pszichológiai felismeréseiben para
dox módon ma az az "új” és korszerű, hogy az emberi személyiség tudat
talan tartományának legősibb kollektív archetípusainak működését 
kezdte feltárni. Mint írja: "Filo- és ontogenetikai tekintetben a
tudat másodlagos. Ez olyan világos, hogy illene végre belátni. Ami
képpen a test anatómiai előtörténete is több millió éves, ugyanúgy 
a pszichikai rendszeré is, és ahogyan a mai emberi test minden por- 
cikája ennek a fejlődésnek az eredményét példázza, és mindenütt át
villannak rajta jelenének előfutárai, ugyanúgy van a pszichével is". 
(2) Az már aztán a teológiai valós paradoxona, ha a tudományok közül 
éppen a pszichológiát s a pszichológusok közül éppen Jungot illeti 
azzal, hogy Isten Igéjétől eltávolít. Jung ugyanis egyértelműen fo
galmaz: "Következésképpen: ha Istent arcehtipusnak nevezzük el, azzal 
még semmit sem fejtettünk ki tulajdonképpeni lényéről. Csak éppen 
beismerjük, hogy lelkünk már a tudat előtti korszakában magán visel
te az 0 "keze nyomát" ezért Isten semmiképp nem tekinthető a tudat 
kitalálásának. Ezáltal nemcsak hogy nem távolítjuk el magunktól, 
és nem is tesszük félre az Isten képét, hanem éppen a megtapasztal- 
hatósághoz közelítjük. (3)

Jung nem tagadja, amit a hit állít, csak jóval messzebbre tágít
ja a tapasztalati megismerés határait, mint eddig bárki, s ezért annak 
szokatlansága riaszt meg. Ö az emberi psziché tudattalan mélységei
be hatoló megismerése révén számos olyan problémáról is a tudás bi
zonyosságával szól, amelyekben mások a hit bizonyosságával igazod
nak el. Az emberi lélek és az élet végtelensége mellett azonban a 
tudományos megismerés határainak ez a különbsége nagyon viszonylagos. 
Jung az általa elért határt azonban nem az ignorabimus sötét tragédiá
jaként éli meg, hanem a nem bizonyítható végső dolgokat úgy veszi
tudomásul, mint az emberi lélekkel összhangban lévő természetes re
ményt, hajlamot, állapotot. A hit és a tudás nem azonos dimenzió
két egymásnak ellentmondó funkciója. A hit úgy sem fogható fel, mint 
az elérhető, de nem megszerzett tudás pótléka. A hit és a tudás ugyan
azon a valóság eltérő dimenzióinak egymást kiegészítő funkciói. A 
hit a tudás mellett —  a legnagyobb tudás mellet is! —  az a tudat
talanban gyökerező s adományként kapott, rajtunk uralkodó bizonyos
ság, amellyel az istenkép alapját tevő Isten valóságával kapcsolat
ba kerülünk.

A tudománynak és a teológiának, mint a megismerés és a hit fogla
latának is következéskép más dimenziói vannak. A tudomány mindig
a mában adott valóságból kiindulva építi az emberiség maradandó jövő
jét. A teológia, a keresztyén hit a végső, az örökérvényű dolgokra
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szegezve tekintetét segít az arasznyi létben megkapaszkodnunk. Egya
ránt értelmet adva születésünknek és halálunknak. Mindkettő hitelét 
a maga megélt bizonyossága adja. A hit a tudósnak az erkölcsi tar
tását és felelősségét segíti megőrizni. A mindjobban gyarapítóit 
tudás viszont a teológust segítheti, hogy hitre szoruló korát és 
benne a hitre szoruló embereket —  mert a teológiának is kell legyen 
korszerűsége —  jobban megértse.

Befejezésül s egyszersmind Balicza Iván által felvetett kérdések
re a legilletékesebb válasz összefoglalásaként Cári Gustav Jungnak 
egy idevágd levelét (4) teszem közzé saját fordításomban.

"W. Niederer lekésznek 
Zürich-Wipkingen

1953. X. 1.

Mélyen tisztelt Lelkész Úr!

Szeretném —  amennyire ez egyáltalán írásban lehetséges —  az 
Ön által felvetett kérdéseket (5) megválaszolni.

Ad 1. Érdeklődésem elsősorban arra irányul, hogy először magam 
fogjam fel a krisztusi üzenet értelmét. Másodsorban ezt a megértést 
azon betegeim felé szeretném közvetíteni, akik vallási szomjúságot 
éreznek. Harmadsorban a keresztyén szimbólumokat egyáltalán megmen
teni törekszem.

Ad 2. Én semmit nem teszek Istennel, hiszen hogyan lennék erre 
egyáltalán képes?

Én csupán az istenképünket bírálom, hiszen azt, hogy Isten lénye
gében kicsoda, nem tudom. A tapasztalatomban csak pszichológiai jelen
ségek vannak, amelyek ismeretlen eredetűek, mivel a psziché lényegé
ben reménytelenül tudattalan. Kritikusaim, valahányan csak vannak, 
ignorálják az általam nyiltan elismert ismeretelméleti határokat. 
Mint minden, amit észlelünk, lelki jelenség s így másodlagos, úgy 
valamennyi belső tapasztalatunk is az. Legyünk valóban szerények 
és ne higgyük magunkról, hogy Isten lényegéről kinyilatkoztatást 
tehetünk. Valójában félelmetes rejtélyekkel állunk szemben.

Tudatában kell legyünk annak a ténynek, hogy van tudattalan. 
Amit a teológus tesz, azt nem merészelem megfogalmazni, amit azonban 
én teszek, az kísérlet arra, hogy az emberben tudatosítsam, mikor 
akarhatnak valamit és mikor állnak egy énen kivüli (nem-én) hatalom
mal szemben. Amennyire a nem-én hatásait meg tudom figyelni, az is 
lehetséges, hogy azokról megállapításokat tegyek. Semmiféle olyan 
megismerési eszközöm nincs, amely megengedné, hogy az önmagában megis- 
merhetetlen nem-ént attól, amit az ember ősidőktől fogva Istennek 
(vagy isteneknek stb.) nevez, megkülönböztessem (csupán szabad, ön
kényes döntéseim vannak). így pl. amennyire meg tudom ismerni a 
mély-énem (Selbst) végső ősképének (archetípusának) és a hagyományos 
istenképnek azonos a szimbolikája. S hogy ezt hogyan lehetne a tudat
talanra vonatkozó pszichológiai ismeretek, illetve önismeret nélkül 
megérteni, az számomra megfoghatatlan. A pszichológiában csak azt 
lehet megérteni, amit az ember átélt.

A végső dolog, amit a belső világból megismerhetek, az az arche
típus. Ezzel azonban még semmit nem tagadtam, ami még benne lehet.
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Ad 3. Ha elfogadjuk, hogy Isten a lélek mélyét érinti meg és 
arra hat (6) vagy éppen ő maga az, akkor az ősképek Isten szervei 
(szerszámai). A mély-énünk,(a Selbst) úgy működik, mint a krisztus- 
kép. Ez a teológiai "Christus in nobis” a bennünk lévő Krisztus. 
S ezt nemcsak én gondolom így, hanem így gondolták a régiek is, visz- 
sza egészen Pálig. Én világos tapasztalati alapon állok és pszicho
lógiai nyelven beszélek ott, ahol a teológus egy analóg teológiai 
vagy mitológiai nyelvet beszél.

Mindenesetre a keresztyén teológiai évezredek teológiai megálla
pításai nem mindenben felelnek meg a pszichológiai tapasztaltoknak, 
mint pl. Isten, mint a legfőbb jó (Summum Bonum), vagy Krisztus mint 
egyoldalú pneumatikus fényalak. De minden ami él, változik, sőt fej
lődik, ezért a keresztyénség sem az, ami 1000 vagy 1900 évvel eze
lőtt volt.

Tovább differenciálódhat, azaz tovább élhet, ehhez azonban minden 
korszakban újra kell értelmezni. Ha ez nem következik be (s ez még 
a katolikus egyházban is végbemegy), akkor a tradícionalizmusban 
megfullad. A fundamentum, nevezetesen a lelkitények 'mindenesetre 
örökké ugyanazok maradnak.

Ad 4. Itt csak annyit mondhatok: szent együgyűség! Tudom, hogy 
Isten nagyobb dicsőségére kerülök máglyára. Magamat keresztyén ember
nek tartom, ez azonban sem Savonarolán, sem Serveten nem segített, 
sőt Krisztus maga sem kerülhette el sorsát. Jaj a megbotránkoztató- 
nak! Hogy is áll a dolog ezekkel a Krisztus igaz követésére törekvő 
papokkal? őket hol feszítették meg? Minden gyötrelem nélkü megváltást 
nyertek. Krisztus mindenről gondoskodik.

Szivélyes üdvözlettel tisztelt Feleségének, s a legjobbakat kí
vánva

készséges híve

(C. G. Jung)"

Rókusfalvy Pál

1.2.
3.
4.
5.

6.

i.m. 398. o. 
i.m. 416. o. 
i.m. 415. o.
"Oas C.G. Jung Lesebuch. Walter Verlag, Öltén. 1984. 346-349.0.
W. Niederer lelkész megkérte Jungot arra, foglalja össze a követ
kező kérdésekben álláspontját: 1. Jung törekvése arra, hogy a
Szentírás üzenetét a modern emberhez ismét közel hozza. 2. Jung 
kritikusainak megállapítása arról, hogy ő Istent "elszemélytele- 
níti". A tudatfokozatok kapcsolata a vallásos gondolkodással.
3. Szabad-e az arcehtipusok hatását Isten erejének feltüntetni?
4. A gyakran hallott elítélés: Jung "akrisztusi valláspszichológus". 
S e gondolat Ady Endréével cseng össze:

"Az Isten valamiként;
Minden Gondolatnak alján." (Az Isten Balján)

(Megjegyzés tőlem —  RP)



C. G. Jung és a kereszténység

A pszichoanalízisnek semmi keresnivalója nincs a keresztény 
lelkigondozásban. "Tudománya nincs benne a Bibliában."

"Sem Freud, sem Jung nem nevezhető keresztény pszichológusnak. 
Pszichológiájuk és antropológiájuk alapja nem az Isten egyedül érvé
nyes kijelentése, az Ige, hanem személyesen észlelt jelenségek, láto
mások, álmok, élmények."

Ezt olvastam a Lelkipásztor 19B8. februári számában. Jó. De akkor 
először is nézzük meg, mi van a Bibliában.

Jézus rövid nyilvános működése során nemcsak prédikált, "igét 
hidetett", hanem betegeket gyógyított, még pedig igen eredményesen. 
Tehát értett hozzá. Abban az időben Palesztinában csak nagyon keve
sen részesültek "orvosi ellátásban", csak a vagyonosok,hatalmasok, 
az "elit-társaság" tagjai. A nagy tömeg sohase látott orvost. Egyes 
betegeket, amilyenek voltak a leprások, epilepsziások, egyszerűen 
kiközösítettek: kiűztek a pusztába. És Jézus gyógyításainak különle
gessége nemis annyira a "csoda", mert csodás gyógyításokat mások 
is végeztek: mágusok, híres csodatevők, hanem az, hogy épp ezeket 
a "kitaszítottakat" gyógyította. A szegények, a páriák "körzeti or
vosa lett. És minthogy ezek igen sokan voltak, hát gyógyított, amikor 
csak tehette, szombatnapon is, az ortodoxok nagy felháborodására.

Ugyanezt a gyógyító tevékenységet megkövetelte tanítványaitól 
is. A tanítványokat kibocsátó beszédében ezt olvashatjuk (Mt 10,8): 
"Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, ördögöket űzzetek; 
ingyen vettétek, ingyen adjátok". S hozzá még milyen komolyan meg
követelte ezt: amikor a tanítványok nem tudták meggyógyítani az epi
lepsziás fiút, ugyancsak megszidta őket (Mk 9,18-19).

Ezek szerint Jézus parancsának megvalósítása az lenne, ha ő mai 
"tanítványai", a lelkipásztorok az igehirdetés mellett betegeket 
is gyógyítanának, mégpedig mint szakképzett orvosok. Persze ez ma 
még nehezen valósítható meg, de akkor legalább legyenek a lelkek gyógyí
tói! Oe ehhez nem elég a bibliatudomány. Ehhez a kor színvonalán 
álló pszichológusokká, horribile dictu (!) pszichoanalitikusokká 
kell lenniük. Különben hályogkovácsok módjára óriási károkat okoz
hatnak, amelyek még öngyilkossághoz is vezethetnek! "Én képtelenség
nek tartom azt, hogy valaki lelkésznek nevezze magát, de ne értsen 
a lélek alapstruktúrájához. Nem hiszem, hogy az a lelkész, aki feles
legesnek tartja a pszichológiát, elmenne olyan orvoshoz kivetetni 
a vakbelét, akiről tudja, hogy nem ismeri alaposan az anatómiát. 
De ő nyugodtan ad bárkinek lelki tanácsot, bár képtelen felismerni 
egy latens depressziót, szkizoid jelenséget, kényszerességet, vagy 
latens hisztériát. És olyan tanácsot ád, amivel kirobbantja a beteg
séget. Ezzel 'ekklésziogén neurózist' okoz... tehát egyházban szer
zett idegbajt." (Or. Gyökössy Endre: "Rendelkezésére állok" —  Teoló
gia 1987. A. sz. 219. old.)

Igenis a pszichológia (a pszichoanalízis is!) objektív tudomány! 
Az orvostudomány egyik ága hatalmas empirikus tapasztalattal. A lé
lek belső struktúrájának és energetikájának felfedezésében igen nagy
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érdemei vannak Freudnak, Frankinak és főleg Jungnak: megállapításai
kat, módszerüket a lelki betegségek gyógyításában már világszerte 
sikeresen alkalmazzák.

A freudi felfedezés —  az, hogy a léleknek a tudat mellett még 
van egy tudattalan rétege is és ez a kettő komplenenter viszonyban 
van egymással, továbbá az elfojtás lehetősége, vagyis hogy a lélek 
az olyan élményeit, melyeket a tudat nem tud feldolgozni, magába 
nyeli és a tudattalanba száműzi; a lélek dinamikus energiája, a libi
dó, amit Freud szexuális késztetésűnek képzel el, viszont Jung nem; 
vagy a Jung által felfedezett kollektív tudattalan, amelyben a lé
lek az ősképeken keresztül össze van kötve az Abszolútummal; az egész 
személyiségünk lényegcentruma a "Selbst", (önmaga, mély én); a lé
lek kifelé vagy befelé forduló beállítottsága; funciói: az érzékelés, 
gondolkozás, intuíció és érzés; a lélek arculatai: a szerepszemélyi
ség, az árnyékszemélyiség, az animus és az anima —  mind már olyan 
fogalmak, amelyekkel a lélek fölépítését és működését el tudjuk kép
zelni és a gyógyításnál is sikeresen fölhasználni. A szakembernek 
ezeket ismernie kell és hozzáértően kezelni. Természetesen az egyéni 
lelkigondozással foglalkozó lelkésznek is.

Meglepődéssel olvastam dr. Gyökössy Endre Lelkigondozás és pszicho
terápia című tanulmányában, hogy bizonyos feszültség van lelkipász
torok és pszichiáterek között, "...mifelénk édeskevés történt e té
ren, mert a pszichoterapeuták egy része a lelkészektől (illetve pa
poktól) félti a pácienseket, a lelkészek többsége pedig a pszicho- 
terapeutáktól félti a híveket. Nem egészen indokolatlanul. Legalább
is mindaddig, amíg a lelkészek csak egyházi funcionáriusok, mert 
korszerű pasztorál-pszichológiát nem tanulnak és ameddig a pszicho
terapeuták —  függetlenül világnézettől —  nem tudják a többdimenzi
ós élethez segítő egészséges vallásosságot a beteges, kényszeres, neu
rotikus vallásosságtól megkülönböztetni." —  Igaz, sok pap valami 
hitetlen tudósoktól származó, ördögi mesterkedést lát a pszichológi
ában, sok orvos viszont a vallásos hívőket generaliter lelki betegek
nek, ekklesziogén pszichopatáknak tekinti. Pedig csak türelmesen, 
tárgyilagosan kéne megismerniük egymást és egymás tudományát: a pa
poknak a pszichológiát, és annak nagy gyógyító képességét, az orvo
soknak pedig a vallás prazitív hatását, hogy a hívők nagy többsége har
monikus családi életet él, vállalja a gyermekáldást, gondosan neveli 
gyermekeit és lelkiismeretesen dolgozik a imnkahelyén, és ezt még 
a világi szociológia is kiemeli (Kamarás, Tomka, Cseh-Szombathy). 
Ennek a kölcsönösségnek még a kezdetén vagyunk, de a helyzet nem 
reménytelen. Gyökössy említi, hogy mind több orvos egyenesen kéri 
a lelkész segítségét és a teológiákon már rendes tananyag a pszicholó
gia. Persze, az ideális az volna, ha mind több orvos válnék hívövé, 
de legalább a vallást obejktíven ismerővé és értékelővé, és mind 
több teológus a pszichológia doktorává —  komolyan véve és vállalva 
Jézus egyenes parancsát: "Betegeket gyógyítsatok".

C. G. Jungot diffamáló vádként olvastam: "Jungnak igen erős kap
csolata volt spiritiszta, halottidézö körökkel... Azt is bevallja, 
hogy okkult álom által nyert inspirációt." Igen. Ma már világosan 
látjuk, hogy a gondolatátvitel, a telepátia, a lelki történések szink- 
ronicitása: tények, és e jelenségekkel igen komoly tudósok foglalkoz
nak és megfejtésüktől sincsenek már nagyon messze. Ezek a jelenségek 
persze Jungot is érdekelték, de semmiféle kalandos teóriákba effelől 
nem bocsátkozott, csak a tapasztalatokat regisztrálta.
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Aki elítéli az álmokkal foglalkozást, ugyan mit szól a Cseleked
tek 10. fejezetéhez, ahol Cornelius álmáról van szó, és egyidejűleg 
Péter álmáról? Vagy mit szól a Cselekedetek 16. fejezete 8-10. ver
séhez, ahol ezt olvashatjuk: "Elhagyván pedig Misiát, ménének Troas 
tartományába. Es éjszaka valami látás jelenék meg Pálnak: Egy Mace- 
donbeli férfi álla öelótte, s neki könyörögvén ezt mondja vala: Oere 
által Macedóniába, és légy segítségül nékünk. Mihelyt pedig e lá
tást látta volna, azonnal igyekeznék Macedóniába menni...

Mi lett volna, ha Pál ezt a látomást amolyan okkult jelenségnek 
tartotta volna és figyelmen kívül hagyta volna? Vajon nem maradt 
volna a kereszténység egy kisázsiai zsidó szekta? Ha Pál ennyire 
komolyan vette az álmokat,látomásokat, akkor Jungnak miért ne sza
badna bizonyos látomásokat legalább is vizsgálni és adott esetben 
komolyan venni, ahogy Pál tette?

Az utolsó évszázadban a kereszténység befolyása az emberekre 
félelmesen lecsökkent. Európa már nem nevezhető keresztény földrész
nek, mert lakóinak túlnyomó része hitetlen vagy közömbös. Tulajdonít
ható ez a technika diktálta rohamos változásokkal járó erkölcsi ér
ték-válságnak, amelyben leplezetlenül tombol az erősek, hatalmasok, 
a lelki durvák önzése és törtetése, melynek során főleg a gyöngéb
bek, az öregek, gyermekek, nők kapnak súlyos és gyógyíthatatlan se
beket, s az ember mind jobban elmagányosodik. Másik oka a vallás 
visszaszorulásának az emberre zúduló információk özöne. A sajtó, 
a rádió, a televízió, a videó annyi információval bombázza az amúgy- 
is kimerült embert, hogy az már nem képes figyelni a papi igehirde
tésre. El se megy a templomba.

Ha az Egyház nem akar teljesen kivonulni az életből, tevékenysé
gét ki kell terjeszteni mind újabb területekre. Ilyen a sokat emlege
tett , de még igen keveset gyakorolt diakonia, s többek között az 
egyszemélyes lélekgyógyítás. Márcsak azért is, mert, mint láttuk, 
ez üézus szigorú parancsa. És hogy ezt gyakorolhassa, a teológiákon 
a pasztorál-pszichológiának legalább olyan fontos tantárggyá kell 
lennie, mint a bibliamagyarázatnak, dogmatikának, egyháztörténetnek.

Jánosy István
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Igehirdető műhelye

Szentháromság utáni 5. vasárnap
Ézs 6,1-8

A vasárnap tematikája a tanúskodásra hívás, az arra való felké
szítés kérdéskörében mozog. Az oltár előtt a textussal közeli rokon
ságban lévő történetet olvasunk. A két emberi reakció akár párhuza
mosa is lehet egymásnak, nevezetesen a textus 5. és az evangélium 
8. verse. E szempontok miatt szem előtt kell tartanunk a textusnak 
egyébként is vitathatatlan sajátosságát, hogy ti. a meghökkentő je
lenetek sora a 8. vers kérdésére és válaszára feszül. Minden emiatt 
történik.

Néhány megjegyzés a háttérhez
a) A könyv 6 —  9,6-ig terjedő, egységes szakaszának kezdetén va

gyunk, a szír-efraimi háború idején. Istennek a háború pusztításában 
és szenvedéseiben konkretizálódó ítéletét kell meghirdetnie a prófé
tának. ítéletet nemcsak hirdetni, hanem adekvát módon hallgatni, 
bűnbánattal fogadni is nehéz. Ézsaiást nem érheti az Ezékielt ért 
vád: "Múlnak a napok, és nem teljesül a sok látomás!" (12,21). Nagyon 
hamar beteljesedik mindaz, amit kemény szavakkal hirdet a próféta. 
Ám szavai hitelüket nemcsak a beteljesedés holnapjából, hanem a kül
detés tegnapjából is kapják. Ez a rendkívüli, teofánia-jellegű kül
detés ad súlyt a szónak és szilárdságot a hirdetőnek.

b) Az esemény helyszíne a jeruzsálemi templom. Kétséget kizáróan 
bizonyítja ezt a A. és 6. vers. Ragyogó illuszturációja ez a hely
szín annak az ÓT—i tanításnak, hogy bár Isten állandó lakhelye és 
trónja a mennyben van (Zsolt 103,19 és több hasonló tartalmú zsoltár- 
vers, Ézs 66,1), megjelenik földi szentélyében mindazoknak, akik 
keresik Öt (Salamon templomszentelési imádsága mellett Hab 2,20-ra 
godolhatunk itt, mint jellemző helyre).

c) Mit lát Ézsaiás? így kiált fel: "Jaj nekem, elvesztem (...) a 
Seregek Urát látták szemeim!” (5.v.), de nem Jahve személye, arca, 
alakja az, amit a látottak tárgyaként leír. A szeráfokról számol 
be egészen pontos, kimerítő leírással, valamint a palástról, amely 
betöltötte a Templomot. Istennel kapcsolatban minden magyarázkodás 
és részletezés nélkül a puszta tényt közli: "Láttam az Urat magasra 
emelt trónon ülve", (l.v.)

d) A templomberendezés egy tárgya kap szerepet az eseményekben. 
Az illatáldozatú oltárról van szó, amely a szentélyben, a kárpit 
előtt foglal helyet. Rajta izzó kövek vannak, az általuk kibocsátott 
fény az egyetlen fényforrás itt. Ebbe a sejtelmes félhomályba hasít 
bele a teofánia ragyogása, s a látottak után ez a sötét hull vissza 
Ézsaiásra. Erről az oltárról emeli le a szeráf az izzó kődarabot,
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hogy megtisztítsa a próféta ajkát, jó, ha felidézzük, mert épp a 
textus felé irányul, a Lev 16-ban erről az oltárról leírtakat, hogy 
ti. füstje védi a Jahve színe elé lépő papot a látástól, amely egyen
lő a halállal.

e) Isten nevei: Seregek Ura és Király. A Seregek Ura az egyik 
legismertebb, állandóan visszatérő, ÚT-i Istennév, jelentése kettős 
tartalmú. Benne egy egészen földi szempontról, Izrael seregeiről, 
hadseregeiről is szó van, de szó van az ÚR mennyei seregeiről is 
(1Sm 17,45; Bir 5,20; Ézs 40,26). A két jelentést jobb egybefoglal
nunk, mint egymással szembeállítanunk.

A Király korán elterjedt, de nem annyira közkeletű istennév. 
Tartalma azonban az Isten és ember közötti alapvető kapcsolatot fe
jezi ki: Isten az Úr, Aki engedelmességet követel és védelmet nyújt.

Az igehirdetés felé

1. Isten közeledik
Hányféle erőre és támpontra van szüksége a követnek, hogy útján 

elinduljon és rajta megmaradjon? Bizonyosan nagyon sokra. Ismernie 
kell a népet, akikhez küldetett. Tudnia kell küldetése célját, fela
datának tartalmát. De mindent megelőzően tisztában kell lennie azzal, 
hogy megbízatása van és azzal, hogy ki küldte. Mózestől kezdve min
denki megküzdött ezért a rendíthetetlen bizonyosságért. Ézsaiás olyan 
támpontot kap, amelyet nemigen fog elfelejteni, bármilyen hosszú 
legyen is szolgálata. Magasra emelt trónon, hatalma és dicsősége 
letagadhatatlan birtokában látja Küldőjét. Mint egy földi királyt 
az udvartartása, úgy veszi körül jahvét a szeráfok serege. Szüntelen 
mozgással, szűnni nem akaró kiáltással szolgálják Isten. A lényegét 
kiáltják a templom csendjébe: Szent a Seregek Ura! A különbséget, 
az áthidalhatatlan távolságot hirdeti mindenekelőtt ez a jelző.
Főként ha figyelembe vesszük, hogy a KDS első két radikálisa azt jelen
ti, elválasztani. Az isteni szférával van tehát dolgunk. Épp azzal, 
ami egészen más. Ami megközelíthetetlen, elérhetetlen és megfoghatat
lan. Azzal a tökéletességgel, makulátlan tisztaságggal és teljesség
gel, ami abszolút módon elválasztja a Teremtőt mindenfajta teremtmény
től. Amikor Istent látja Ézsaiás és Őt szentnek vallani hallja, ak
kor ez a legnagyobb határvonal válik láthatóvá számára. Az Isten 
és ember között húzódó határvonal. Isten szentsége azonban sohasem 
egy passzív elkülönülésben valósul meg. Hiszen a szeráfok éneke azon
nal a Föld felé fordul: dicsősége betölti az egész Földet. Az egész 
teremtett világ Őt hirdeti, nem hiányzik egyetlen fűszálból sem. 
Csakhogy rajtunk nem segít semmiféle naturális teológia. Mert hiába 
tölti be a Földet, mi csak annyit látunk meg belőle, amennyit ö maga 
megmutat nekünk. Ez a kinyilatkoztatás lényege. Mindaddig vakok va
gyunk, amíg szemünket meg nem nyitja. Mindaddig nem vesszük észre, 
amíg magát meg nem mutatja. Hogy hol és hogyan, magasra emelt tró
nuson-e vagy keresztfán, az a kinyilatkoztató szuverén joga. Senki 
sem fedezheti fel. Ő  m tatja meg önmagát. A határvonalat egyedül 
Ö lépheti át.

2. Isten megtisztít
Régi igazság: önmagunkat csak akkor ismerjük meg, ha Istent megis

mertük. Addig a pillanatig, az "emberi gyarlóság" és a "botlás" kép-
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létében gondolkodunk. Csak utána a bűnben, amely valóban elveszít. 
Átélte ezt a krízist Mózes (Ex 33,20), átélte Izrael népe is (Ex
19,21), Gedeon (Bír 6,22kk), sót Sámson szülei is (Bír 13,22). Még 
a szeráfok is eltakarják szemüket, nem kétséges, hogy ugyanazon ok
ból. Most átéli Ézsaiás, és át fogja élni Péter is. A szeráfok abba 
se hagyják a dicsőítő éneket, a bűnös ember pedig megnémul. Képte
len bekapcsolódni az énekbe. Rá félelmetesen pusztítóan hat Isten 
jelenléte. Mert magát most már Isten színe előtt méri meg. Meglátja, 
hogy Istentől elszakadt, Vele szembekerült, méltó tehát a halálra. 
Tisztátalan ajkú —  mondja a próféta. Az ajkak pars pro toto állnak 
itt, de talán nem véletlenül az éneklő szeráfok és a néma ember kont
rasztjában. Sőt a sajátosan emberi vonásra, a beszédkészségre utal
nak. Ezen felül egy olyan emberre, akinek hamarosan épp az ajkát, 
a beszédjét állítja szolgálatába Isten.

Még le sem futnak az egymásba rohanó képek Ézsaiás fejében, már 
repül egy szeráf, hogy a prófétát megtisztítsa. Egész Jézus környe
zetéig menően világos a tanítás: ez az a művelet, amit ember ember
ért nem tehet meg, amit ember önmagának semmilyen módon meg nem sze
rezhet. Megtisztítani csak Isten képes. Ez az Ő joga. Ne tekintsük 
pusztán szimbólumnak az oltárról elvett izzó követ! Gondoljunk in
kább arra a kultikus folyamatra, amelyben az Isten szolgálatába ke
rülő tárgyakat tűzben tisztították meg (Nu 31,22kk). Itt most olyan 
emberről van szó, akit szolgálatába akar állítani Isten. Az illatál
dozati oltár izzó kövei teszik tisztává az Isten szolgálatára tisztá
talan ajkát, és teszik méltóvá Isten üzenetének elmondására.

3. Isten kérdez
Megjelenés és megtiszítás mindig céllal történő folyamatok. Is

ten olyan Isten, aki szolgáit emberekhez küldi. Akinek követei van
nak. Ki lesz a követünk? —  súlyos a kérdés. Ézsaiásnak felelnie
kell. Lényegében véve önként jelentkezik. Ilyen gyorsan és ilyen
készségesen csak Jézus nyomába indultak Lévik és Péterek. Mózes vo
nakodott (Ex 3,11), Jeremiás elfogadható ellenérvet talált (1,6).
Ézsaiás azonnal kész a válasszal. Talán azért, mert a szokatlan meg
jelenés és megtiszítás előkészítette őt arra, hogy nem mindennapi 
feladatot fog kapni. Nemcsak életben maradt! Alkalmassá és tisztává 
vált. Ezért elhivatását úgy éli át, mint soha meg nem érdemelhető 
kegyelmet, amelyre a legcsekélyebb válasz a készséges és azonnali 
igen. Számunkra mindenekfölött való tanulság belátni, hogy Isten 
nem sablonokkal dolgozik. Tudatában van annak, hogy másmilyennek 
teremtette Mózest, mint Ézsaiást és Jeremiást, mint Pétert. Ennek 
megfelelően hívja és állítja szolgálatába követeit. Hívó és küldő
hang nélkül senki sem válik követté. De ha meghallja Isten küldő 
szavát, akkor válaszolnia kell. Mózes szabódott és Jeremiás vitázott. 
Ézsaiás jelentkezett és Péter mindent odahagyva indult. Ám akár így, 
akár úgy, a válaszuk "igen" lett, életük pedig Isten követeinek éle
tévé vált.

Szabóné Mátrai Marianna
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Szentháromság utáni 6. vasárnap 
M k 10, 13-16

A TANÍTVÁNYOK RÁJUK SZÓLTAK —  A tanítványok Jézus tanításának 
egyre jobb megértése, példájának pontos követése helyett elbizakodott
ságukban többször akartak feljebbvalók lenni Mesterüknél. Rászóltak 
a Jézushoz közeledő gyermekekre, mint ahogyan később a kiáltozó Bar- 
timeusra is (10,48). Péter még azt is megengedte magának, hogy Jé
zust kezdte dorgálni (8,32), amikor a Mester szenvedéséről és kereszt
jéről kezdett beszélni a tizenkettőnek. Ne háborogjunk túlságosan 
a tanítványok viselkedésén. A felnőttek rendszerint rászólnak a kiseb
bekre. Ez ugyanis mindig jóval könnyebb, minthogy tisztük szerint, 
időt szentelve nekik tanítsák, intsék és szeressék a kisgyermekeket.

ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA —  Jézus haragja teljesen indokolt, 
hiszen nem sokkal ezelőtt hangzott el a tanítás: "Aki az ilyen kis
gyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be..." 
A tanítványok rosszul vizsgáztak. Itt lett volna a jó alkalom, hogy 
megmutassák az emberek előtt: megértették és megtanulták Jézus vilá
gosságát, van bennük só. A gyermekeket elutasító magatartásukkal 
Jézus ügyének hitelét rontják. Pedig az írásokból is tudhatnák, hogy 
a kicsik Isten mindenkori kedvezményezettjei. Isten szeretete első
sorban őket öleli át. Ilyeneké az Isten országa! (V.ö. 5Móz 7,7)

SEMMIKÉPPEN SEM MEGY BE —  "Jézus számára a gyermekek esete ha
sonlattá válik, amely megvilágítja evangéliumának lényegét. Isten 
országát csakis gyermekhez hasonlóan lehet elfogadni. Jézus azt hir
deti, hogy Isten országával Isten szeretete jön közel, amely az em
bert megmenti és újjáteremti. Ezt csak elfogadni lehet." (Prőhle
Károly: Lukács evangéliuma 275. old.) —  Isten országába kizárólag 
a legkisebbek módján és a legkisebbekkel együtt lehet bejutni! A 
tanítványok tévedése kettős. Teljesítmények alapján tartják elérhe
tőnek az Isten országát, pedig azt csak elfogadni lehet! A legkiseb
bek megkerülésével készülnek oda, holott az Isten országába kizáró
lag ezekhez lehajolva lehet fölmagasodni. (Váci Mihály) A korlátot 
állítók számára maga Isten lesz korláttá, ütközési ponttá! Az ilyen 
semmiképpen sem mehet be Isten országába!

JÉZUS ÁTKAROLTA ÉS MEGÁLDOTTA ŐKÉT —  Jézus ismét példát ad ta
nítványainak. Nekik is ezt kellett volna tenniük. Nem kell feltét
lenül "botrányt" látnunk Jézus kisgyermekek iránti magatartásában. 
A gyermekek megáldása gyakori és kedvelt szokás volt akkoriban. Ez
zel együtt azonban az is igaz, hogy Jézus cselekedete sokkal több, 
mint a szokásos gyermekbarátság és gyermekszeretet. Jézus a gyerme
kek hasonlatának felhasználásával Isten országáról ad tanítást és 
példát —  felnőtteknek, tanítványainak. Isten országa közöttetek 
van —  tanítja Jézus (Lk 17,21). Hogyan? Például így is: átkarolja 
és megáldja a legkisebbeket. Ahol Isten országáról van szó, ott az 
embernek nagyon kicsivé kell lennie (Vö. Dóka Zoltán: Márk evangé
liuma 255. old.). Ebből a gyermeki magatartásból következik a helyes 
gyermekek iránti magatartás, a kis ügyek komolyan vétele és fölvál
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lalása (Vö. Lelkipásztor 1980. 5. sz. 308. kk. old.). Tanulunk és 
tanítanunk kellene a nagy fák döntögetésének próbálgatása helyett 
a gallyak szedegetését!

"EMELKEDJÜNK FÖL KRISZTUSHOZ. KI LENT VOLT."

TANÍTÁS ÉS KERESZTSÉG —  A keresztség vasárnapján egyetlen fel
adatunk van: evangéliumi tanítást adni —  Jézus parancsa szerint.
("Kereszteljétek meg őket és tanítsátok őkét!") Kezdetben a kereszt
ség gyakorlata és az evangélium hirdetése szorosan egymáshoz kapcso
lódtak. Nem fenyegetett a szertartásosság veszélye. Napjaink egyik 
nyomorúsága, hogy a keresztség szertartássá lett, kikerült az evan
gélium hirdetésének a lendületéből. Amit később a hittan és konfir
mandusórákon hozzáteszünk, az minden igyekezetünk ellenére nem oldja 
meg ezt a kérdést. Ezzel nem a gyermek-keresztség ellen akarok szól
ni. Ellenkezőleg! Éppen ez az Ige mutatja, hogy a gyermekeknek is 
szól az evangélium. Sőt: ilyeneké az Isten országa! A keresztség 
tehát nem az életkorhoz, hanem az evangéliumhoz kötött. Ahol és ami
kor ettől az evangéliumtól elszakítják, ott szertartássá degradáló
dik. Jézus evangéliumi tanítása élményszerűen szólítja meg a felnőt- 
tekekt és a gyermekeket: ilyeneké az Isten országa!

INTÉS ÉS MEGTÉRÉS —  A keresztség az evangélium élményéből kiin
dulva a naponkénti megtérésben realizálódik. A keresztyén embernek 
állandó megújulásra van szüksége. Enélkül nem keresztyén a keresz
tyén. Az önző, nagyravágyó, elbizakodott, a másiknál nagyobb, különb 
lenni akaró ember hamar megfeledkezik az evangélium tanításáról. 
Ismételten nagy szükségünk van Jézus intő szavára. Ő mindig értünk 
haragszik, s nem ellenünk. Nem szeretné, ha nagyravágyásunkban szé
gyenszemre az utolsó helyre kerülnénk! Ez az intő szava is megszív
lelendő mindannyiunk számára: aki nem úgy fogadja az Isten országát, 
mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Sokszor föltehet- 
né nekünk is a kérdést: "Miről vitatkoztatok útközben?" Vagy ahogyan 
az egyik modern regényben olvashatjuk, amelyben újra és újra föltéte
tik a kellemetlen, szívünk szándékát leleplező kérdés: "Kit túrsz 
ki?" Bizony, a Jézust követni akarók is legtöbbször csak azt nézik, 
hogyan kerülhetnek a másik ember fölé. Pedig "Jézusban hinni és Is
tennek szolgálni csak úgy lehet, ha szolgálunk annak, aki gyenge 
és segítségre szorul." (Prőhle Károly: Lukács evangéliuma 162. old.)

SZERETET ÉS ÉLET —  Már az is megdobogtathatta ezeknek a kisgyer
mekeknek a szívét, hogy Jézushoz vitték őket. Hát még amikor a tanít
ványok rájuk szóltak! Rettenetes lehetett számukra az a perc. De 
Jézus átkarolta és megáldotta őket, szeretete kiűzte belőlük a félel
met. A felnőttek szerinti rászólás, ijesztgetés helyett Jézus szere- 
tetet gyakorol. Ezzel szolgálja a legkisebbek között is az életet. 
Ebből a szeretetteljes életfelfogásból fakad a gyermekek iránti helyes 
magatartás. Imperatívuszokban így fogalmazhatjuk meg feladatunkat: 
Tanítsátok őket! Intsétek őket! Szeressétek őket! (Az idézett cím 
József Attila "A SZENT JOBB ÜNNEPÉN" című verséből való.)

Weltler Sándor
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Szentháromság utáni 8. vasárnap 
Jn 8, 37-45

"A szakasz (8,21-59) két jelenetre oszlik, mindkettő beletarto
zik még Jézusnak a sátoros ünnepen folytatott vitáiba. Az első, 8,21-29 
Jézus lényének titkát tárja elénk, az ‘én vagyok' titokzatos kife
jezésével. A második, 8,30-59 vitássá teszi ellenfeleinek jogát Áb
rahámhoz, ezzel feltárja hitetlenségük tulajdonképpeni gyökerét: 
a szakítás Jézus és ellenfelei közt így visszavonhatatlanná, az Or 
Jézus és a zsidóság között áthidalhatatlanná lesz." (Karner)

Textusunk a hosszabb szakasz legnyomasztóbb része. Nyugtalaní
tó negatívuma a vasárnap Agenda-témájának: "szeretet által Isten
gyermekeivé". A ránk leselkedő, fenyegető veszedelem figyelmeztető 
képe, örök emberi nyomorúságunk fejünkre-olvasása, ítélet. Mint más
kor, most is "tua rés agitur". Mert bár igaz az, hogy a textus histo
rikus háttere a János korabeli zsidó-keresztyén ellentét, tudjuk 
mégis, hogy a vád nemcsak az akkori, hanem a "mindenkori zsidók" 
ellen hangzik. Azok ellen, akik az Isten Küldöttét, a názáreti Jé
zust, aki a Krisztus, semmibe veszik, hitre hívó szavát negligálják. 
Azok ellen szól, akik az iránta való bizalom védelme helyett elbiza
kodottságuk és beképzeltségük,"történelmi örökségük" bástyáit választ
ják, bár azok éppen rájuk omlani készülnek... Azok ellen szól a jé- 
zusi ige, akik ahelyett, hogy Istennek engednének, Neki engedelmes
kednének, vélt előjogaik fedezékében keresnek menedéket, csakhogy 
megtérni ne kelljen semmiképpen sem!

Érdemes a szakasz belső gondolatmenetét alaposabban szemügyre 
venni.

Jézus végképp leszámol ellenfeleinek azzal a törekvésével, hogy 
Ábrahámra hivatkozva, Isten előtt maguknak előjogokat igényeljenek. 
Hiszen azt hitték, hogy az Ábrahámtól való származásuk puszta ténye 
alapján, számukra eleve és magától értődően biztosított Isten párt
fogása. Többek között Zst 105,6-ra és Ézs. 41,8-ra hivatkoztak.

Nem is az volt a baj, hogy Ábrahámot olyan áhítattal és csodálat
tal emlegették, hanem az, ahogyan Ábrahám nagyságából és "igazságá
ból" a maguk számára tőkét akartak kovácsolni. Az volt a meggyőző
désük, hogy Ábrahám kegyessége olyan nagy volt, hogy utódai számára 
is elegendő az az előny, hogy ebből az ábrahámi örökségből fogyaszt
hatnak (vö. a szentek jócselekedeteinek középkori értelmezésével!). 
Olyan bőséges az ábrahámi örökség, hogy a kimerülés veszélye nélkül 
igénybe vehetik az utódok. A 165. körül kivégzett Justinus Martyr 
a zsidó Tryphoval beszélget egyik dialógusában a zsidó vallásról. 
Trypho véleménye az, hogy "mindnyájan eljutnak az örök birodalomba, 
akik Ábrahámtól származnak, még akkor is ha bűnösök, hitetlenek, 
ha Istennel szemben engedetlenek is". Minden Ábrahám-utódra mechani
kusan hatónak és érvényesnek tartották az Ábrahámnak adott ígérete
ket. Őket semmi veszedelem nem érheti...

Kísértetiesen vissza-visszatérő gondolat ez! Nem vagyunk híjá
val a mai párhuzamoknak sem. Hány gyülekezetünk akar élni múltjából,
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hány keresztyén véli azt, hogy ifjúsága "első szerelmének” fellobba- 
násai ma is elegendő lelki tőkét jelentenek számára?! Hányszor gon
doljuk, hogy a múlt örökségének fogyó kincséből még úgy-ahogy élde
gélve, megengedhetjük magunknak a "teológiai" önfejűséget.

Jézus világosan kimondja: csak az valóban Ábrahám Utódja, aki
úgy is viselkedik, mint Abrahám (Vö. Keresztelő János prédikáció
ja —  Mt 3,9; Lk 3,8.) Pál apostol szerint (Gál 3,29; Rm A,5) az 
tartozik Ábrahám gyermekeihez, aki hisz abban, aki az istentelent 
megigazítja, és abban hisz, Akiben beteljesedtek az ígéretek.

Jézus lMóz 18,1-8-ra utalva, mutatja meg, hogy ellenfeleinek 
semmi joga sincs arra, hogy magukat Ábrahám fiainak nevezzék. Hiszen 
Ábrahám Isten követeit befogadta, ők azonban az Istentől jöttét meg 
akarják ölni. Jézus igénye isteni. Ő nem a saját elgondolása szerint 
szól, hanem az Atyától vettet mondja, és úgy szól az igazságról, 
ahogy azt Isten látja.

A megsemmisítő jézusi következtetés, ami a maga teljességében 
a AA. versben hangzik fel, kimondja a szörnyű igazságot: azok, akik 
biztonságban tudták magukat,akik dicsfénnyel övezték magukat, akik 
éppen önhittségüknek ebből a pozíciójából utasítják el Jézust, azok 
az ördögéi. Cselekedeteik tanúskodnak erről.

A vitában bizonyos értelemben új elemet jelent az, hogy Jézus 
ellenfelei még nagyobb igényt jelentenek be. Azt állítják, hogy Isten 
az ő Atyjuk, ők pedig Isten gyermekei. Az Ótestamentumban újra és 
újra hangzik a meggyőződés, hogy Isten különösképpen is Atyja a vá
lasztott népnek: 2Móz A,22; 5Móz 32,6; Ézs 63,16; Ézs 6A,7; Mai 2,10. 
Ugyanakkor Izrael népe Isten jegyese. Ha bálványozik, paráználkodik; 
Istennel szembeni hűtlensége lelki házasságtörés, s ebben az esetben 
ők a paráznaság gyermeki (Hős 2,A). A zsidók, Jézus ellenfelei azon
ban nem állítanak kevesebbet, mint azt, hogy ők mindig az igaz Istent 
imádták. Micsoda beképzeltség?! Jézus válasza szerint ez nem igaz. 
Hiszen éppen abban lesz nyilvánvalóvá, hogy ki Isten gyermeke, hogy 
ki szereti Jézust (vö. Agenda-téma!). A A. evangéliumnak egy köz
ponti üzenete hangzik fel itt is. A Jézushoz való viszony az emberek 
megítéltetésének alapja. A Jézushoz fűződő kapcsolatunkon múlik az 
üdvösség és a kárhozat. Ezt az Istentől rendelt szegletkövet, próba
követ senki nem kerülheti ki!

összeszorul a szívem, ha arra gondolok, s kell arra gondolnom(!), 
hogy miféle és hányfajta mércét alkalmaztunk (lehet ezt már múltidő
ben mondani? —  sajnos nem hihetem még egészen) emberek, szolgatár
sak megítéléshez és megméréséhez! Bizony így van ez! Nincs megállás, 
ha a keskeny, bár egyetlen biztos útról lelépve a síkos, sőt ingová
nyos mellékutakra tévedünk, s elhitetjük magunkkal, hogy jó ez az 
út! Nincs más mérce, csak Jézus szeretete! S ki meri venni magának 
a bátorságot, hogy Isten helyére ülve ítéljen vagy irgalmazzon? Kösd 
Jézushoz szívedet, Testvérem, hogy tudd, hol a határ a testvéri fele
lősségből fakadó korrekció és intés valamint a kárhoztató és kárho- 
zatos ítélkezés között! De figyeljük csak tovább textusunkat, mert 
még nincsen vége!

Jézus egyre jobban sarokba szorítja ellenfeleit, így a mi óem
berünket is. Értetlenségünk, a Jézustól hallott igazság felismerésé
re való impotenciájuk oka az az ijesztő tény, hogy bár értelmük 
szerint nem fogyatékosok, de lelkileg süketek. Nem teremtettségükben 
képtlenek és alkalmatalnok arra, hogy Jézust megértsék, hanem szívük 
süket és értetlen. És ez az értetlenség már olyan radikális, az Is-
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tentől való elszakadás már olyan teljes, hogy csak a saját fejük 
után tudnak menni. Isten szavát így az ember már nem is tudja félre
magyarázás nélkül hallgatni; hazugság rabszolgája lett. S a porba 
sújtó jézusi konklúzió: az Ördög az atyátok.

jézus két "ördögi munkát" emel ki. 1. Az Ördög lényege szerint 
gyilkos. A bűneset története szerint az ördög az egész emberiség 
gyilkosa. E történettől függetlenül is igaz az, hogy Krisztus az 
élet, a Sátán a halált jelenti. A Gonosz munkája az, hogy rombol
—  mindent, ami jó — , jézusé, hogy életet hoz. jézus ellenfelei 
keresik, hogyan ölhetnék meg öt. Azon fáradoznak, hogy sikeres gyil
kosok legyenek. Az Ördög útjára léptek. —  2. Az Ördög hazugságsze
rető. A hazugság, a féligazságok, a félrevezető szavak mind az igaz
ság ellentéte. A hazugság az igazság életére tör. Ezért gyűlölték 
Jézust ellenfelei. Mivel Ő az Igazság, s mert ellenfelei Őt el akar
ják pusztítani, ezért ők az ördög szolgálatába szegődtek, az ő mun
káját cselekszik. Mindenki, aki az igazságot akarja megsemmisíteni, 
a Sátán igájába hajtotta életét.

Ismét egész példatár villan elém! Kezdve az igehirdetésünktől, 
amikor Isten Igéje igazsága helyett azt szóltuk, szóljuk, amit tőlünk 
hallani akarnak. De már ott is elkezdehetjük az önvizsgálatunkat, 
hogy amikor nekünk kellett textust választanunk, hányszor tettük 
ezt azzal a szándékkal, hogy tessék a hallgatóinknak (lehet-e ilyen
kor igazából gyülekezetről szólni?), amit arról mondhatunk. Akár 
temetési beszédre, akár közegyházi alkalomra készültünk is... Félre
magyarázott, alapos teológiai munka nélkül "elprédikált textusok",
—  mind egy-egy támadás Jézus ellen. Hát kinek a gyermekei vagyunk, 
ki a mi atyánk? Elvi nyilatkozatok sora... Kötötte-e valami lelki
ismeretünket az Igazsághoz? Miben reménykedünk mi még? Mit várunk 
mi még?

Egyetlen reménységünk lehet! Az, Aki a kövekből is támaszthat 
magának fiakat, az Aki megigazítja az istentelent is —  Jézusért! 
Ezt az igazságot hirdesd, ezzel tápláld gyülekezetedet is, Testvérem, 
mert csak a Jézus-Igazság szenvedélyes szeretetében újulhatunk és 
tisztulhatunk meg Isten gyermekeinek értelmes életére!

Az exegézishez
Az evangélista a 42-46. verseket Péter kérdésére adott válasz

ként értelmezte, ezért nem hiábavaló, ha legalább az egzegézisben 
a 41. versre is figyelünk. Péter kérdése mögött az a gondolat húzód
hat meg, hogy az apostolok biztosan birtokosai az ígéretnek, őket 
nem fenyegeti többé veszély. Sőt egyenesen kiváltságos helyzetet 
remélhetnek az ítéletben, hiszen ők állandóan Jézus közelében van
nak. Péter a tanítványok előnyét akarja látni, ezért kérdezi: van-e

Ittzés János

Szentháromság utáni 9. vasárnap
Lk 12, 42-28
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különbség a tanítványok és a többiek között? Jézus egyértelműen vá
laszol: Van! A tanítványoknak nagyobb a felelőssége és szigorúbb
ítélet alá esnek, mint a többiek.

Jézus úgy szólal itt meg, mintha nem is figyelt volna a kérdés
re, valójában azonban a példázat válasz Péter kérdésére, amit így 
érthet: másra lenne bízva, mint rátok, tanítványokra, hogy rendsze
resen gondoskodjatok az "Úr házának", a gyülekezetnek lelki táplá
lékáról?

Az egzegézis kapcsán most sok más szemmpont mellett próbáljunk 
egyetlen kérdésre választ keresni: Ki a megszólított? Kinek szól
ez a példázat?

J. Jeremiás szerint "valószínűleg a nép vezetői..., főleg az 
írástudók" a megszólítottak. Grundmann szerint is Jézus szájából 
eredetileg a nép vallási vezetői felé hangozhatott a figyelmezte
tés, akik magukat éppen úgy, mint a királyok és a próféták Isten 
szolgáinak nevezték. Az írástudók az Istentől rendelt "intézők", 
akikre Isten a mennyek országának kulcsait bízta (Mt 23,13; Lk 11,52).

Az első évtizedekben az Egyház —  ahogyan Péter kérdése is mu
tatja —  saját magára vonatkoztatta a példázatot. De a gyülekezeten
belül is kérdés, hogy mit jelent a "szolga" kifejezés. Grundmann 
szerint az őskeresztyénség saját gyülekezeteinek vezetőire értette 
a példázatot. Jézus az ö házát az apostolokra bízta. Akik a gyüleke
zetben hivatalt viselnek, úgy szolgálnak az Úr kegyelmi ajándékaival, 
mint a mindennapi kenyérrel. S így elsősorban nekünk, lelkészeknek 
kell meghallanunk Jézus példázatában a figyelmeztetést.

De éppen a 47-48. versek mutatják, hogy nemcsak papoknak lehet
prédikálni erről az Igéről, hanem a gyülekeztnek is. Az "Isten szol
gái" kifejezés minden keresztyénre vonatkozik. Rm 6,16 értelmében
Isten népének meghatározása ez. A 47-48. versek Lukács külön anyagát 
tartalmazzák. Itt már nem az éberségről van szó, az Úr vissza jövete
lének várásáról, hanem az engedelmességről. A bíró igazságosságát 
mutatja, hogy mindenki kap büntetést, a büntetés mértéke attól függ, 
hogy a szolga ismerte-e ura akaratát, vagy nem. Itt egy pillanatra 
Igénk még a kívülállókra is kitekint, azokra, akik nem ismerik az 
Úr akaratát, de csak,azért, hogy annál élesebben aláhúzza: akik vi
szont ismerték és nem cselekedték, azok sokkal súlyosabb büntetést
kapnak. Ez az a pont, ahol kiderül, hogy Jézus példázata a gyüleke
zet minden tagjára egyaránt vonatkozik. Hiszen a gyülekezet tagjai 
éppúgy tudják, ismerik Uruk akaratát, mint a gyülekezet vezetői. 
Egyikük sem mondhatja: "én nem tudtam, hogy mi az Úr akarata". Isten 
szava, amelyet hirdetünk, az fog vádolni bennünket, lelkészeket. S 
Isten szava, melyet hallgat a gyülekezet, az fogja vádolni őket. 
Hiszen lelkész és gyülekezet egyaránt ismeri Jézus akaratát és még
sem cselekszik aszerint.

Jézus visszajövetelének ténye bizonyos, ideje bizonytalan. Lel
készt és gyülekezetei egyaránt figyelmeztet a példázat: a sáfárság- 
hoz két dolog szükséges: hűség és okosság. Hűség, mert a szolga csak 
intéző, nem ő az úr, tehát ura akarata szerint kell eljárnia. Okos
ság, mert a szolgának szem előtt kell tartania, hogy ura bármelyik 
pillanatban megjöhet és akkor számot kell adnia.

Az igehirdetéshez
Ki tehát a hű és okos sáfár? —  kérdezi Jézus. Ez a kérdés lehe-
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tővé teszi, hogy mindenki maga adja meg a választ. Lehetővé teszi, 
hogy mindenki komolyan megvizsgálja saját magát. Mi talán azt kér
dezzük: kire vonatkozik ez a példázat? De Jézus személyesen megszó
lít bennünket és miközben megszólít, máris azok közé tartozunk, akik
ről itt szó van. Miközben a kérdés hangzik döntenünk kell: megmara
dunk szolgának, vagy úrnak képzeljük magunkat, visszaélünk a ránkbí- 
zottakkal. A kérdés egyben felszólítás is felénk: legyünk hű és o- 
kos sáfárok.

Jézus azt akarja, hogy várjuk visszajövetelének napját. Hogy 
fölkészüljünk a Vele való találkozásra. Senki sem tudja a napot és 
az órát, amelyben Jézus visszajön, de azt sem, hogy bennünket mikor 
ér utói Isten számadásra hívó szava. Hogyan készüljünk erre?

I.

Várjuk Jézust, tudva azt, hogy szolgák vagyunk.
Nem felejtjük, hogy amink van, az nem a miénk, azt ránk bízták 

és egykor számot kell adnunk róla.
A gonosz szolga elfelejtette, hogy ő is csak szolga. Amíg nincs 

itt az uram, azt csinálok amit akarok —  gondolja. Van elég időm 
mindent rendbehozni, mielőtt hazajön. Nem gondol arra, hogy minden
képpen számot kell adnia.

Isten ránk bízta ezt a világot. Ránk bízott javakat és ránk bízott 
embereket. S nincs az életnek olyan pillanata, amelyben "azt csi
nálok, amit akarok". Nincs az életnek egyetlen területe sem, amelyet 
Jézus nélkül lehetne elképzelni. Ott akar látni bennünket Isten, 
ahol a ránkbízott élettel szolgálhatunk. A hű és okos szolga újra 
meg újra megvizsgálja magát: amit csinálok, az az életért van, az 
életet szolgálja?

Jézus az ilyen szolgára azt mondja: boldog. Hétköznapi nyelven 
így mondanánk: "Gratulálok! Ezt vártam tőled. Gondoskodtál embertár
saidról, akiket rád bíztam, nemcsak magadnak éltél. Senki sem éhezett 
melletted, megadtad nekik, amire szükségük volt. Hűséges voltál."

II.

Várjuk Jézust, tudva azt, hogy bármelyik pillanatban itt lehet.
A gonosz szolga azt gondolja: soká lesz az még, amikor az én 

uram visszajön! Emögött az a titkolt kérdés húzódik meg: Talán egyál
talán nem is jön?

Vajon nem ugyanebben a tévedésben élünk mi is? A világ a mi Urunké 
—  melyik keresztyén kételkedne ebben? Sőt: életemért Istennek tar
tozom számadással —  melyikünk vitatná ezt? De hogy ez a következő 
pillanatban is elérkezhet —  ezt nem akarjuk komolyan venni. Aki 
így gondolkozik: "még nem jön, még nagyon soká nem jön”, az titok
ban arra számít, hogy soha nem jön.

A számadás órája bármelyik pillanatban elérkezhet —  figyelmez
tet a példázat. Jézus tanítása az utolsó időkkel kapcsolatban mindig 
ebben csúcsosodik ki: Vigyázzatok! Ez azt jelenti: nyitott szemmel, 
füllel és nyitott szívvel álljatok a helyeteken. Nem lehet várni
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és közben úgy tenni, mintha a világ élete mindig ugyanúgy folyna 
tovább, cél nélkül, befejezés nélkül, felelősségrevonás nélkül.Aki 
várja Jézus jövetelét, az mindenben, amit tesz, erre figyel. Aki számol 
jövetelével, az elébemegy. Az fölkészül jövetelére, fölismeri és 
cselekszi akaratát.

I I I .

Várjuk Jézust, tudva azt, hogy szigorúbb ítélet alá esünk.
Súlyosabb a bűne annak a szolgának, aki ismeri ura akratát és 

nem cselekszi azt, mint annak, aki nem ismeri. Bennünket, akik hir
detői vagy hallgatói vagyunk az ígértek, szigorúbban ítél meg Isten. 
Egyszerűen azért, mert tudjuk az írásokból, hogy mit kellene tennünk, 
járatosak vagyunk az Isten dolgaiban és ha mindezt tudjuk és mégsem 
tesszük, az súlyosabb bűn. Ha beszédünk tele van kegyes szavakkal, 
Bibliát is olvasunk, imádkozunk is, templomba is járunk, de mások
kal szemben kemény, hideg, könyörtelen a magatartásunk, mások szá
mára nincs hely a szívünkben, az sokkal súlyosabb ítélet alá esik, 
mint a hitetlen ember élete. Ilyen személyesen szólít meg bennünket 
Jézus.

Panaszkodsz, hogy milyen szívtelenek az emberek? Tudod-e, hogy 
ha te is az vagy, akkor ez súlyosabb bűn, mint az övék? Ha te nem 
tudsz megbocsátani valakinek, ez súlyosabb, minthogy az a valaki 
megbántott. Ha te haragszol valakire az nagyobb baj, mint ha téged 
gyűlöl valaki, aki nem ismeri Jézust. A te részedről egy jó szó hiá
nya vagy egy segítség elmulasztása súlyosabban ítéltetik meg, mint 
egy káromkodás vagy egy ütés olyan valaki részéről, aki nem ismeri 
Jézust. Miért? Azért, mert te ismered, te Bibliát ismerő ember vagy!

Isten Igéjét nem lehet felelőtlenül hallgatni. Aki nem engedel
meskedik neki, annak számára maga az Ige válik a legsúlyosabb vád
dá, ítéletté. Mert Isten szava, amit mi olyan egykedvűen hirdetünk 
vagy hallgatunk, sohasem marad hatástalan. Isten igéje mindig old 
és kötöz: föloldja, megvigasztalja, megerősíti azt, aki engedelmes
kedik neki, —  de megkötözi, menthetetlenné teszi azt, aki nem veszi 
komolyan. Isten igéjét hirdetni, hallgatni, ismerni és nem aszerint 
cselekedni a legfelelőtlenebb játék Istennel szemben! Az ilyen ember 
nem tud védekezni, nem mondhatja: Uram, mért nem figyelmeztettél? 
Hiszen tudta, hallotta számtalanszor a figyelmeztetést, de éppen 
ez a sokat hallott, de soha igazán komolyan nem vett isteni sző kötö
zi majd meg a nyelvét úgy,hogy semmit sem tud felhozni mentségére.

Azt mondja Jézus, akinek sok adatott, attól sokat is követelnek. 
Lelkésznek és gyülekezetnek egyaránt sok adatott, nagyon sok: meg
adatott az élő Isten ismerete, megadatott a bűnbocsánat Jézus által, 
megadatott a Biblia, a Szentlélek, mint kimeríthetetlen isteni erő
forrás, megadatott a leghatalmasabb fegyver, az imádság, amivel küzd
hetünk a magunk és mások életéért. Méltán követelnek tőlünk sokat. 
Mi lenne velünk, ha nem hihetnénk abban, hogy Jézus értünk szenvedett 
halála enyhítheti ezt a súlyosabb ítéletet?

Szolgák vagyunk, várjuk haza Urunkat. Az előző versekben egy ab
szurd, földi viszonylatban elképzelhetetlen kép írja le a gazda haza
érkezését: "boldogok a szolgák, akiket virrasztva talál! Bizony mon
dom néktek, hogy felövezi magát..." Kicsoda? A gazda! "...asztalhoz
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ülteti őket..." Kiket? A szolgákat!"... Felszolgál nekik..." Ki kinek? 
A gazda a szolgáknak! Hát nem abszurd jelenet? Hosszú útról jön, 
fáradtan, porosán, hát nem az a természetes, hogy "itthon vagyok, 
gyorsan fürdőt nekem és valami jó vacsorát, mert éhes vagyok!" Itt 
pedig arról van szó, hogy jön a hosszú útról és asztalhoz ülteti 
azokat, akiket ébren talál és felszolgál nekik. Emberi viszonylat
ban ilyen elképzelhetetlen, de Lukács a valóságot írja le: mi szol-
gák várjuk az Urat és Ő jön és Ő szolgál nekünk. Ő ültet asztalhoz, 

táplál minket eledelével, Ő mossa meg a mi lábunkat, Ő pihentet 
meg minket. Megvendégel, felüdít, megszólít és megerősít minket. 
Ezzel a reménységgel várhatjuk Őt.

Nagyné Ferenczy Erzsébet

Szentháromság utáni 10. vasárnap
Rm 9, 30-33

Megrendítő Pál szeretete népe, a választott nép, Izrael iránt. 
Soha nem feledi, hogy közülük való. Zsidó kegyességben és istenfé
lő légkörben nőtt fel.

Ezért írja: Könyörgök Istenhez Izraelért, hogy üdvözüljenek.
Bizonyságot teszek felőlük, hogy van bennük buzgóság Isten iránt. 
(Rm 10,1-2)

Pál visszatekint a múltba. Sajátos összehasonlítást tesz. Pogá- 
nyok behozták hátrányukat, mert megismerték az Igazságot, Krisztust. 
Mindez nem saját igyekezetükből, hanem hit által lett az övék. A 
választót nép pedig a égi úton jár, a törvény igazságának keresésé
ben. Várja a Messiást, mert a megütközés köve a megbotránkozás szik
lája is számára.

Ha Igénket közelebbről vizsgáljuk, négy alapfogalom köré csopor
tosíthatjuk üzenetét.

1. Az első szó az: Igazságosság, (görögül: dikajoszüné)
Miért fontos, hogy Isten előtt igazak legyünk? Ki egyáltalán 

"az igaz"? Igaznak mondjuk, aki tényszerűen, igazságosan és elfogult
ság nélkül dönt. Igaz és igazságos, aki, mint a jó pedagógus, egyfor
mán szeret valamennyi gyermeket az osztályban, az osztályzást nem 
szimpátia vagy antipátia alapján végzi, hanem a tényleges tudás 
szerint.

Fontos, hogy Isten előtt is igaznak bizonyuljunk? Életünk és 
sorsunk végső kimenetele Istentől függ. Az Ő utolsó döntése rólunk 
határozza meg örök életünket. Ha jól belegondolunk, akkor Isten előtt
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való megállásunk, hogy ti. igaznak bizonyulunk-e előtte, életünk 
első számú kérdése.

Ki állhat meg előtte? Akiben Isten tetszését, gyönyörűségét talál
ja. Ezt ritkán szoktuk kívánni egymásnak. Pedig milyen döntő. Aki
ben Isten gyönyörűségét találja, az Istenben gyökerezik, magát Tőle 
származtatja, Reá tekint, Vele szétszakíthatatlan kapcsolatban él, 
Benne elrejtett, Általa oltalmazott, Őt megkérdező, Neki felelős 
életű ember. Vajon nincs-e ilyen ember zsidó testvéreink között? 
Újszövetségi értelemben igaz az, akit Isten igaznak fogad el, akire 
Isten igent mondott, aki magát Isten előtt értéktelennek, bűnösök 
közt elsőnek tudja. Istennek ez az igenje pedig Jézus Krisztus ke
resztjében lett nyilvánvaló.

Nézzünk a keresztre, életünk távlatai nyílnak előttünk!

2, A második szó: Törekedni, futni utána, üldözni (görögül: dio- 
kein).

A zsidóság szinte hajszolta a törvényt, komolyan vette, igyekezett 
betartani. Sokszorosan értelmezte, hogy meg ne rontsa. Ez a buzgőság 
nem is egyszerűen a törvénynek, hanem inkább Istennek szólt. Emberi 
gondolat ez, mélyen emberi. Istent komolyan kell venni, tehát imád
kozni kell hozzá, adományt kell biztosítani számára, szükséges és 
hasznos a böjtölés is, a szombatot pedig becsülettel meg kell szen
telni. Ekkor lehet áldozatot bemutatni, s a tisztasági törvények is 
az emberi teljesítmény kategóriájába tartoznak. A zsidók így vélték: 
Isten biztosan értékeli, pontozza az emberi igyekeztet, övéi telje
sítményét.

Milyen különös, Pál arra mutat rá, hogy Isten előtt mégis az 
lehet igaz, aki nem érdemeit sorolja fel, hanem, aki megragadja az 
igazságot. Katalambein = egyszerre jelenti: elnyerni és megragadni. 
Istennek más a logikája, mint az emberé. Örök sorsunk nem teljesít
ményorientált, hanem kegyelemből ered. Nem emberi erő, hanem isteni 
könyörület a mozgatója. Ezt lehet megragadni és elfogadni.

Ha az ember igazzá tudná magát tenni Isten előtt, az ember ke
rülne erőfölénybe. Ha teljesíteni tudná a törvényt, akkor az ember 
parancsolna, követelne Istentől, amint ebbe a kísértésbe még vesztes 
pozícióiéban is beleesik. Istennek azonban nem mi parancsolhatunk, 
hanem Ő irányírhat minket. Nem mi követelhetünk Tőle, hanem Neki 
van elvárása velünk szemben.

3. A harmadik szó a hit (görögül: pisztisz).
Hit és a cselekedetek látszólag a kontrovers kifejezések. A hit, 

amely által megragadjuk Isten cselekvését, amely nélkül lehetetlen 
Istennek tetszeni, amely maga is Isten ajándéka az ember számára, 
a legdrágább kincse a keresztyén embernek.

Isten a hitet mindenkinek adni akarja, személyválogatás nélkül, 
mert mindenkit üdvözíteni akar.

A sziklakő nem csak a botránkozás köve lehet, hanem arra rá le
het állni. Aki Krisztusban hisz, az nem szégyenül meg. (33.v.)

A hit ezért egyfelől eltekintés saját teljesítményünktől, lemon
dás önmagunk fontosságának hangsúlyozásáról és az Isten előtti véde
kezésről. Másfelől: teljes bizalom az iránt az Isten iránt, aki Krisz
tusban megmutatott szeretete alapján mindent javunkra fordít, és 
kegyelmes jóakarata megnyugszik életünkön. Ezért igaz, ha Isten ve
lünk, ki lehet ellenünk!



Ez a hit vidám, s teljes bizalommal néz Istenére és az ismeret
len holnapra. Élete minden dolgában Istenére hagyatkozik.

A cselekedet az igazi hitből fakad. Az igazi hit mielőtt kérdez
né, megcselekszi a jót, amint azt Luther hangsúlyozta.

A cselekedet a hit gyümölcse, a hit konzekvenciája. Nem önmagá
ban van értéke, hanem a hittel. De mivel a hit is Isten ajándéka, 
ezért a cselekedetnek sem lehet Isten előtt értéke, csupán emberek 
minősíthetik.

Ez utóbbi szempont missziói jelentősége miatt fontos. Egy lelki 
értékek felé forduló világban, ahol újra sokan keresik, mi teszi 
az életet értelmessé, széppé, boldoggá, vagy máskor csupán elvisel
hetővé, bizonyos, hogy először nem hitünk elvi kérdéseire kíváncsi
ak, hanem cselekedeteinket értékelik. Itt van keresztyénségünk san
sza és veszélye egyaránt. Arra a Krisztusra kell mutatnunk, Akivel 
való hitközösségből származik minden jó és tökéletes ajándék.

A. A negyedik szó: megütközés, megbotránkozás (szkandalon).
Isten másmilyensége, sajátos logikája, ahol nincs az emberi tel

jesítménynek jutalmazása, a megütközés köve, a megbotránkozás szik
lája. S ehhez a tényhez kapcsolódik, hogy Ő maga helyezte el a tör
ténelemben a megütközés helyét, a Golgotát.

Történetileg nézve résztvettek benne pogányok és zsidók egyaránt. 
S azóta is hisznek a golgotai kereszten meghalt, de harmadnapon fel
támadt Krisztusban zsidó eredetűek és pogányokból lett keresztyének. 
A nagypénteki tragikus eseményekkel sem veszítette el Izrael kivá
lasztottságát, de Isten kiterjesztette azt minden népre, aki elfo
gadja Krisztust.

Vannak zsidó testvéreink, akik Izrael hitében nagyobb szerepet 
kívánnak Jézusnak biztosítani, vannak akik saját szenvedésük előfu
tárát látják benne, s vannak akik, bár zsidók maradnak, mégis Jézus 
vonásaiban elrejtve a várt Messiás tulajdonságait vélik felfedezni.

Mit tegyünk mi?
Nem mondhatunk le a dialógus sodrában a Jézusról való tanúsko

dásról. Hiszen igazi és őszinte párbeszéd mindig akkor valósul meg, 
ha mindét beszélgető partner vállalja önmagát, de nyitott figyelem
mel hallgat a másikra.

A szkandalon, a megütközés köve szegletkő, sarokkő, tartókő 
lett a keresztyénség épületében. Ezen áll vagy bukik önmagunk helyes 
identitása, de az Egyház léte és jövője is.

Szóljuk és éljük úgy Krisztust a világban, zsidó és nem zsidó 
testvéreink között, hogy egyre kevésbé legyen szkandalon, botránykő.

Ennek egyetlen útja a feltétel nélküli, segítőkész, megbocsátó, 
a másikat befogadó krisztusi szeretet.

Szebik Imre
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Szentháromság utáni 11. vasárnap 
1Jn 2 , 1 - 2

A szövegről

Az eredeti szöveg egyszerű, áttekinthető. A szerző célja éppen 
az, hogy amit Jézusról, a megváltásról, a kegyelemről ír, könnyen 
megérthető, világos legyen. E két tömör versben a keresztyénség egész 
tanításának középpontja, hitünk szilárd alapja áll reflrektorfény- 
ben. Külön figyelmet érdemel két kifejezés:

Paraklétosz: a parakaleó igéből, ami az alábbiakat jelentheti:
odahívni, inteni, kérni, vigasztalni, biztatni, segítségül hívni. 
Ennek passzív particlpiuma alapigénk szava: az odahívott, akit segít
ségül hívtak. Gyakran használt fordítások: közbenjáró, segítő, vigasz
taló. Ez a kifejezés csak a jánosi irodalomra jellemző, más iratok
ban nem is található meg. János evangéliumában a Szentlélek —  mint
Vigasztaló —  megnevezésére szolgál. Jézus ígéri eljövetelét, Aki 
az ő munkájának folytatójaként jön el a földre. A levelekben azonban 
Jézusra —  mint közbenjáróra —  vonatkozik a paraklétosz szó. Ugyan
akkor azonban megtaláljuk a gnosztikus irodalomban és szóhasználat
ban is. Paraklétosznak nevezték azt a mennyből alászálló lényt, aki 
a sötétség hatalmainak karmaiból szabadulni akaró ember segítségére 
siet. Profán értelemben azt a bíró elé álló személyt jelentette, 
aki a vádlott szószólója és barátjaként közbenjáró szerepet töltött 
be a peres ügyekben, jogi és szónoki tehetségének felhasználásával.
E kifejezés alapjelentése passzív, de mivel értelemszerűen aktív
cselekvésre utal, jelenthet tanácsadót és tanítómestert is. A hang
súly azonban mindenképpen az aktivitáson van.

Hilaszmosz: csak két helyen fordul elő az Újszövetségben: itt
és ÍJn 4,10-ben. Hétköznapi jelentése: cselekvés, rendezés, elinté
zés; olyan tevékenység, mellyel Isten kegyelmét lehet kiérdemelni. 
Teológiai szempontból azonban ez a jelentés itt szóba sem jöhet. 
Ezen a helyen inkább az ószövetségi értelmet kell figyelembe venni, 
mely szerint ez olyan engesztelő áldozat, mely a bűn elfedésére, 
eltörlésére szolgál.

(F. Rienecker, Sprachlicher Schlüssel —  1952.)

A levélíró kora, a címzettek gondolkodásának háttere

János első levele az i.sz. I. században keletkezett, Nagy Sán
dor korában, a hellenizálődás idején. Ebben az időben kezdett elter
jedni a görög gondolkodásmód, a klasszikus filozófia, amely nagy 
hatást gyakorolt a korabeli keresztyénségre. A gnoszticizmus külö
nösen is nagy problémát okozott a tiszta tanítás megőrzésére való 
törekvés során. Ezzel az irányzattal veszi fel a harcot János leve
lének írója. Bizonygatja már a levél legelején, hogy senki sem képes 
saját gondolkodása, istenismerete alapján megigazulni, de nincs is 
szükség erre, hisz van Szószólónk, aki közbenjár értünk, s egyben
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mindent meg is tesz megváltásunkért. Itt más nem segít, csak a kion
tott emberi vér, mégpedig Krisztusé, Isten Fiáé. Ez az üdvösség tit
ka.

János első levele meghatározható földrajzi területre címzett 
levél: konkrét problémákat említ, a közösségben elterjedt tévtaní- 
tással vitázik. Valószínű, hogy a gyülekezetben fel is olvasták ezt 
az írást.

A levél szóhasználatából kitűnik a jellegzetes gnosztikus szó- 
használat, melynek célja, hogy a tévtanítók nyelvezetén, az ő foga
lomrendszerükben hangozzék el a keresztyén bizonyságtétel.

A levél írójának gondolatmenete követi az őskeresztyénség és 
Pál apostol tanítását, de kifejezéseiben inkább János evangéliumára 
hasonlít. A jánosi elemzó, magyarázó, stílus hatja át az iratot. 
A szerző személye ugyan vitatott, de annyi bizonyos, hogy a jánosi 
körhöz tartozott, és kétségtelenül ismert volt a gyülekezet számá
ra, akiknek a levél szól. Alapigénkben a megszólítás is erre a köz
vetlen kapcsolatra utal.

(Veöreös Imre: János levelei —  kommentár, 1970.)

Mienk a kegyelem!

Nincs bűn nélküli ember —  olvassuk a textusunkat megelőző sza
kaszban. Aki igaznak tartja magát, magát csalja meg, de Jézus Krisz
tusban, a Benne való hit által még a bűnök alatt vergődő ember szá
mára is van szabadulás. Ez az örömhír azonban nem tehet minket fe
lelőtlenné. Nem igazolhatjuk bűneinket Isten kegyelmére hivatkozva. 
Ne vétkezzetek! —  szól az ige. A bűn az mindig bűn marad, nem lehet 
sohasem természetes a keresztyén ember életében. Állandóan küzdeni 
kell vele, de végleg nem szabadulhatunk meg tőle ebben az életben. 
Ezzel számolnunk kell. Ma a lelkészek nemegyszer úgy ostorozzák gyü
lekezeti tagjaikat, mintha azok mind megátalkodott bűnözők lennének. 
A levél írója nem él illúziók között. Ismeri az ember bűnhöz kötött
ségét. Tudja, hogy a bűnbocsánat nem csodagyógyszer a bűn ellen, 
nem antibiotikum, hanem vigasztalás a bűn súlya alatt roskadozóknak, 
bátorítás a bűn elleni harcra. Ugyanakkor világméretű, kozmikus vi
gasztalás és bátorítás ez —  minden ember számára adott a bűnbocsá
nat és a szabadítás lehetősége a hit által.

Bűneink bocsánatát Jézus engesztelő áldozata által kapjuk. Az 
engesztelő áldozat az Ószövetségben fontos szerepet tölt be: "ártat
lan" bárányt, galambot vagy egyéb békés állatot áldoz Izráel az ÚRnak. 
Jézus is, az "Igaz" —  emberi bűnöket ártatlanul felvéve áll meg 
az Atya előtt, hogy közbenjárjon értünk.

Vétkek eltörlése: nem engesztelés, nem a kegyelem kiérdemlése
történik itt egyszerűen, hanem a bűn befedése, eltörlése. Isten mér
hetetlen irgalma nutatkozik meg ebben, Ő maga gondoskodik arról, 
hogy szíve megessen a bűnös emberen, Ő maga súg: "építs oltárt, mu
tass be áldozatot, könyörögj bocsánatért!". Ő maga tanácsolja, mi 
a legrövidebb út a megbocsátás felé; és Ő kész azonnal elfelejteni 
az ellene elkövetett bűnöket. Tehát nem Isten lesz más az engesztelő 
áldozat bemutatása után, nem ő lesz haragvóból kegyelmes, hanem a 
bűnt törli el! —  Vétkesekből igazakká tesz minket (megigazít). Jó 
Atya, hasonlóan a földi atyákhoz. Minden ember, aki gyermeket nevel, 
előbb-utóbb összeütközésbe kerül rosszcsont fiával vagy leányával.
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összevesznek.de a szülő már alig várja az alkalmat a megbocsátásra. 
Kérjél bocsánatot! —  mondja szigorúan, de közben gondolatban hoz
záteszi: __ hogy megbocsáthassak. Istennek erről az elólegzett, fel
tétlen szeretetéról és irgalmáról tesz bizonyságot a levél szerzője 
a gyülekeztnek, szemben mindenféle gnoszticizmussal, mely vallja 
az ön-megigazítás lehetőségét és szükségességét.

A világ: a jánosi iratokban különleges jelentősége van ennek 
a kifejezésnek. Nem egyszerűen a földkerekséget jelenti ez a szó, 
hanem az istenellenest, a sötétséget, amely nem fogadta be a Vilá
gosságot, jézust. Filozófiai kategória, mely totálisan szemben áll 
a hívők közösségével. Ez a megfogalmazás a címzettek körében fellel
hető vallási dualizmus gondolatrendszeréből ered. Itt hangsúlyozza 
a levél írója: Jézus ennek a "kozmosznak" a vétkét is eltörölte! 
Ezért tör ki a tanítás a keresztyénség és a hívő emberek viszonylag 
szűk köréből. Kitágítja a látóhatárt az egész emberiségre, a keresz
tyénség missziói felelősségét húzza alá. Gondoljunk az egész világ
ra, mert Jézus mindenkiért meghalt! És ahogy a missziói parancs is 
így szól: tegyetek tanítvánnyá minden népet, úgy a megigazítás is
mindenkire vonatkozik. Erre utal az egyházi esztendő jelenlegi szaka
szának összefoglaló témája: Akiket Isten elhívott, azokat meg is
igazította. Éppen ez a világ szorul a kegyelemre! Jézus halála azért 
vigasztalás és biztatás, hisz Krisztus váltsága ma is érvényes: Ne
künk szól, a XX. század kegyelemre szoruló bűnöseinek.

Összegzés: két lelkipásztori tanács az Isten előtt élő, bűnnel 
küszködő ember részére:

—  biztatás a bűn leküzdésére
—  vigasztalás Krisztusban Isten előtti kiengesztelésről, mely 

az egész világot átfogja.

Az igehirdetés felé

A gyülekezet lelki atyja szeretettel és aggódással fordul a gnosz- 
tikus hatásnak kitett hívők felé. Óvja őket a kísértéstől, figyelmez
teti őket a "túlzott keresztyén öntudat" veszélyére. Biztatja azon
ban őket a tiszta keresztyén életre és a kegyelem vigasztaló evan
géliumát hirdeti nekik. Végülis a textusunk utáni igeversben derül 
ki, mi a keresztyén ember feladata a világban. Van bűn a földön, 
hiába is próbálunk bűntelenül élni. Jézus élete, tanítása azonban 
követhető és követendő. Ma is az ő életét kell élni. Mindezt abban 
a tudatban tehetjük, hogy Jézus Krisztus a mi pártfogónk, közbenjá
rónk — . aki az igaz hívőt, a bűn ellen küzdőt meg akarja menteni. 
Nemcsak ránk vonatkozik ez az Ígéret, de nekünk adja Isten a felada
tot —  ezt hirdetni azoknak, akik erről még nem tudnak.

De mindnyájan kegyelemre szorulunk. Péter, akit maga Jézus neve
zett kősziklának, szilárdan állította, hogy ő mindvégig Mestere nyo
mában akar járni, mégis háromszor megtagadta őt. A keresztyénüldözés 
során, életveszélyben, mennyien megbuktak az állhatatosság és a bi
zonyságtétel vizsgáján! S maga az Egyház is hányszor hozott szégyent 
Jézusra és a tőle kapott tanításra! Ma is talán csak akkor érezzük, 
mekkora szükségünk van Isten felénk hajló szeretetére, irgalmára, 
ha szorul a hurok. Az el nem intézett ügyek, az elmulasztott lehető
ségek nyomása, a családi élet tragédiái, közös társadalmi gondok
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terhei nehezednek ránk. Mindnyájan kegyelemre szorulunk!
Mégis nagyon nehezen fogadjuk ezt el, pedig Jézus áldozata min

den embert feloldoz bűneiből. Gyökössy Endre: Mii példázatok című 
munkájában (Ref. Zsin. Sajtóoszt., 1988.) megemlít egy idős embert, 
aki halálra gázolt egy szabálytalanul közlekedő ittas gyalogost. 
Nem tehett róla. A bíróság már régen felmentette, de ő nem tudott 
szabadulni lelke terhétől; rendszeresen visszajárt lelkészéhez, hogy 
vigasztalást kérjen gyötrő önvádjára. Egy alkalommal így szólt hoz
zá a lelkész: "Visszajöttél és visszaloptad bűneidet Istentől, amiket 
kezébe tettél az úrvacsorában. Azt is, amit el sem akartál követni. 
Megfellebbezted Isten kegyelmes, felmentő ítéletét. Ő megbocsátott 
—  te nem!" ...ami megtörtént, megtörtént; nem lehet visszafordítani 
a történelem kerekét, de Jézus Krisztus a Vigasztaló, akiről a két
ségbeesett helyzetben, amikor családi élet, házassági kapcsolat, 
munkahelyi légkör romlott meg miattunk, vagy érezzük, valamit elmu
lasztottunk, lustaság, önzés, irigység, féltékenység miatt tönkre
tettünk, hangzik a biztatás: Hű és igaz Ő: megbocsátja bűneinket, 
és megtisztít minden gonoszságtól. Ez ad új kezdetet, új lendületet 
az elrontott vagy félresiklott életnek, ez ad lehetőséget az Isten 
felé fordulásra, és ez ad biztos Ígéretet a bűnbocsánatra és az örök 
élet reménységére Isten országában!

Vető István

Szentháromság utáni 12. vasárnap 
Rm 3,28-31

Felmentő ítéletünk egyetlen útja és következménye

Exeqézis forgácsok

Az előző fejezetekben Pál megmutatta, hogy "az egész emberiség 
bűnben van, s ezért jogosan esik Isten haragja és Ítélete alá, most 
arról szól, hogy Jézus Krisztus által kijelentette Isten az ő igaz
ságát, s ezzel Isten üdvözítő kegyelme is kiterjed az egész emberi
ségre" (Prőhle, Rm 8,2). Nem a törvényből, hanem Jézus Krisztus által 
történik mindez "a törvényből csak a bán felismerése adódik" (Rm 
3,20). Most viszont Isten igazsága a törvénytől függetlenül nyilatko
zott meg Jézus Krisztusban. "Vége van tehát az ember dicsekedésének, 
mert kizárja azt a hit törvénye" (Prőhle).

A 28. vers ismétli az előzőekben már kimondott tételt, hogy ti. 
az ember nem a törvény cselekedetei, hanem a hit által igazul meg. 
Az írásmagyarázók szerint Pál itt (is) szembeszáll a rabbinizmussal, 
amelyik azt vallotta, hogy Isten Izrael esetében számításba veszi
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a cselekedetekből származó Igazságot is. Ha Isten ezt tenné, különb
séget tenne a zsidókkal a nemzsidók kárára. Kegyelme viszont kiter
jed a zsidóságon túlra is, az emberiség egészére: "Ha egy az Isten, 
akkor egyformán igazítja meg a zsidót és a pogányt... Isten kegyelme 
(tehát) annyira hozzátartozik Isten lényegéhez, hogy ha a kegyelme 
csak a zsidókra szorítkoznék, akkor igazában csak a zsidók Istene 
volna" (Prőhle). Az "EGY AZ ISTEN" hitvallás azonban itt nemcsak 
a kegyelem egyetemességét alapozza meg, de magát a páli értelemben 
vett megigazulást is.

A megigazulás azt jelenti, hogy "Isten igaznak fogadja el azt, 
aki bűne miatt kiesett a Vele való közösségből és harag alatt van. 
Ez más szóval azt jelenti, hogy Isten teremtő akaratával új közössé
get létesít a bűnös emberrel" (Karner, Isten igazsága, 26). Erről 
az új viszonyról így ír Barth: "Isten igazsága az a 'mégis', amely- 
lyel önmagát a mi Istenünknek jelenti ki és minket a magáénak tekint, 
és amely érthetetlen, indokolatlan, csak önmagából, csak Istenből 
következik. Ez a 'mégis' mentes minden 'azért'-tól! Isten akaratá
nak nincsen miértje! Azért akarja, mert Ő Isten. Isten igazsága meg
bocsátás , Isten és az ember viszonyának alapvető megváltoztatása, 
kijelentés arról, hogy az emberi tiszteletlenség és engedetlenség 
nem számít Előtte, és nem akadályozza Őt abban, hogy minket övéinek 
nevezzen, hogy mi övéi legyünk." (Rm 68, id. Prőhle 83).

A megigazulás tanítása a keresztyén dogmatika szíve, s egyre 
inkább az valamennyi felekezetben. S az előbbiek dúsítása érdeké
ben —  s nehogy igehirdetésünket polémiává alacsonyítsuk —  érdemes 
az alábbi róm. katolikus forrásból vett szöveget is áttanulmányoz
ni: "...Jézus Krisztus feltámadásának célja a mi megigazulásunk (Rm 
4,25). Amit a Törvény nem tudott megvalósítani —  ellenkezőleg: hatá
rozottan kizártnak mutatta — , azt Isten kegyelme, Krisztus megvál
tásában, ajándékként adja nekünk (Rm 3,23kk). Ez az ajándék nem csu
pán valami 'mintha'; nem valami olyan leereszkedés, amely által Isten, 
látva Fiát, az egyetlen tökéletes megigazultat, hajlandó lenne min
ket is megigazultaknak tekinteni, hozzá fűződő kapcsolataink miatt. 
Pál a kegyelem egyszerű ítélethozatalára és felmentésére nem alkal
mazta volna a megigazulás kifejezést: ez a szó ellenkezőleg a két
ségbevont jog pozitív elismerését, az állásfoglalás helyességének 
megerősítését jelenti. Pál nem tulajdonította volna Isten igazsá
gosságának, hanem puszta irgalmának azt a gesztust, amellyel megi- 
gazulttá tesz minket. Márpedig az igazság az, hogy Isten Krisztus
ban akarta 'kimutatni igazságosságát'; mert amint igaz Ő , úgy akar 
igazzá tenni mindenkit, aki Jézusban hisz (Rm 3,26). ... (Mindez) 
nemcsak azt jelenti, hogy reá való tekintettel hajlandó minket igazak
ként kezelni; hanem azt jelenti, hogy Jézus Krisztusban képessé tesz 
bennünket arra, hogy a tőlünk kívánt magatartást tanúsítsuk... Így 
Isten igazságos önmagával szemben, anélkül, hogy abból a tisztelet
ből és dicsőségből engedne, amihez joga van, és igazságos teremtmé
nyeivel szemben, akiknek megadja —  tisztán kegyelemből, de olyan 
kegyelem révén, amely lényük legmélyére hatol le — , hogy annak te
kintsék, aki valójában, Atyának, vagyis valóságosan a gyermekei le
gyenek" (Rm 8,14-17; 1Jn 3,lkk).

(BThSz, 902-903.)



Az igehirdetés építőkockái

Korunkban két, egymással ellentétes folyamatot figyelhetünk meg. 
Egyfelől a bűn kikerült az utcára. Nő a bűnözők, a beilleszkedési 
zavarokkal küszködök száma. Nyíltabban, sokszor szándékosan is meg- 
botránkoztatást okozva, "felemelt fejjel” vétkeznek emberek. A bűnt 
már nem szégyenük, legfeljebb a lebukás miatt bosszankodnak... Jel
szavuk: "úgy csináld, hogy ne érjenek tetten!"

Másfelől természetesen létezik a becsületes emberek tábora is. 
"A becsületes ember" minden botlása ellenére is vigyáz a látszatra. 
Naponta kitartóan törekszik arra, amit a Biblia megigazulásnak nevez: 
tetteit menti vagy kendőzi, bizonyítványát magyarázza. Önmaga előtt, 
eszményképe vagy öntörvénye előtt igazolja tette helyességét. S ugyan
akkor szüksége van másokra is, akik helyeselnek és tapsolnak, s fel
mutatják életvitele egészének helyességét, más szóval: igazolják 
őt.

Elég-e azonban önigazolásom, barátaim vagy beosztottjaim hízel
gő szava, lelkiismeretet is elaltató mentőakciója? Talán álmatlan 
éjszakáktól megment, de nem az Isten ítéletétől! Egyszer pedig mind
nyájunknak eléje kell állnunk számadásra!

Mindnyájunknak van olyan gyermekkori emléke, hogy váratlanul 
hazajött az édesapja. Talán nem is jött meg előbb, mint szokott, 
de a nagy játékban megfeledkeztünk jöveteléről. Minden a feje tete
jén állt, senki sem tette a dolgát. "Gyere ide, fiam! —  mondta,
nézz a szemembe! S magyarázd meg, miért nem végezted el, amire kér
telek? 5 miért tettél olyat, amiről tudod, hogy haragszom?" Egyszer
re elfelejtettük a magunk mentségét, nevetségessé lett a hirtelen 
kitalált magyarázat. Óriási volt a különbség megbízatásunk és apánk 
által talált valóságos helyzet között.

1. Ébredező lelkiismeretünk, de sokkal inkább Isten igéje —  
életünk folyamán még a végső számadás előtt —  egyre-másra odaállít
Urunk elé. S ilyenkor maga az Isten mondja: "Nézz a szemembe! Mit
csináltál? Hozd rendbe, amit elmulasztottál! Fizesd meg, amivel tar
tozol...!" S így folytatja —  "Ember, igazold magad! Ha azonban csak 
másokhoz méred magad, elvesztél; ha csak álomképeidhez, önmagad elé 
állított eszményekhez, óriási a különbség a lehetőségeid és a való
ság között. Hová lettek fogadalmaid, szorultságban vagy dicsekedés 
közben tett Ígéreteid?! Nem vagy az, akinek hiszed magad!

Pedig az Isten mégcsak nem is saját törvényeinkhez méri életün
ket. Életünk "tervrajza", "szabásmintája" vagy "menetrendje" az a 
rend, amelyet ő alkotott, az a tízparancsolat, amelyet ő hirdetett 
meg. Minden keresztyén, aki alaposan belenézett Isten törvényének 
tükrébe, s őszintén elmondta, benne hogyan látta önmagát, igazat
ad az Ágostai Hitvallás szövegének: "Az egész Szentírás, az egész 
Egyház hangosan hirdeti, hogy a Törvénynek nem tudunk eleget tenni..., 
a Törvény szüntelenül vádol minket. Hiszen kicsoda szereti vagy fé
li eléggé az Istent?... Kicsoda nem kételkedik gyakran abban, hogy 
Isten meghallgatja? ... Kicsoda tölti be igazán hivatását? Ki szere
ti felabarátját úgy, mint önmagát? Kit nem ingerel bűnös kívánsága?..." 
(IV. cikk. 46,167-168) (Érdemes innen hosszabban is idézni!)

íme hát, hiába igyekszem —  ha egyáltalán igyekszem! —  hiába 
sóvárgom, önmagam felmenthetem magam, igazolhatnak (igazolhatják 
vélt igazamat) mások, de Isten a törvény alapján nem tekint igaznak. 
A törvény alapján nincs megigazulás!
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2 Annak aki ezt őszintén és kellő bűnbánattal belátja, akit
kétségbeejt a nagy különbség az önmagáról alkotott kép s a valóság 
között, s mindenkinek, akik még csak tudomást sem akarnak venni re
ménytelen állapotukról, egyszercsak megszólal az örömhír: mindennek 
ellenére övéinek nevez az Isten! Mintha azt mondaná: "nem tudod rend
behozni, amit elrontottál, nem tudod megfizetni, amivel tartozol. 
Az örökséget régen eltékozoltad, tőlem kapott ajándékaidat nem rendel
tetésszerűen használtad... Vétkeztél és nulasztottál. Nem szerettél 
engem teljes erődből... Mégsem kergetlek el az atyai házból. Sőt, 
gyere be, ülj az asztalhoz, én megbocsátok. Haragom elszállt. Ne 
hidd, hogy ez a kegyelem olcsó, valakinek sokba került. Nekem is, 
aki elhatároztam, Jézusnak is, aki kész volt az emberiség minden 
bűnét és mulasztását magára venni s meghalt érted is a kereszten."

íme, hát az Isten komolyan veszi a bűnt, s bűneinket szigorúan 
meg is büntette az ártatlanban. Aki Benne hisz, övé Jézus ártatlan
sága és igazsága. Ez a megigazulás.

Az Értelmező Kéziszótár ezt mondja a "megigazul" jelentéséről: 
"A hívő eléri, hogy Isten igaznak, búntelennek tekinti". Ez a meg
határozás nem pontos. A hívő ezt sem könyörgéssel, sem áldozattal, 
sem semmiféle Ígérgetéssel el nem érheti. Ezt Jézus érte el, s ne
künk ajándékozza ingyen, feltételek nélkül. A megigazulás nem a mi 
erőlködésünkből származik, azt az Isten nekünk, mint ajándékot adja. 
Helyesen azt mondhatnánk tehát: "A hívő elnyeri —  esetleg elfogad
ja — , hogy az Isten kegyelemből igaznak, bűntelennek tekinti". A 
hit csak elfogadó és befogadó szerv, nem a hit miatt, hanem a hit 
által igazulunk meg. A hitet is az Isten ébreszti bennünk, s az nem 
más, mint bizalom abban, amit az Isten ígér vagy mond. Ezzel a hit
tel —  vallja Luther —  dicsőítjük az Istent: "Istent másként tisz
telni nem lehet, mintha neki tulajdonítjuk az igazság és a teljes 
jóság dicsőségét" (A keresztyén ember szabadsága).

3. A megigazító Isten ezek után mégsem veti el törvényét, sőt 
érvényt akar szerezni akaratának. A törvény —  mint hallottuk —  
bűnt leleplező tükör, Krisztusra vezérlő mester, de hálánkat is me
derben tartó erő.

Mit kaptunk a megigazító Úrtól? Ugyanazt nekünk is meg kell ad
nunk egymás számára: kölcsönösen elfogadnunk egymást, a másikat bű
nei ellenére is szeretnünk kell, felemelnünk s mindezt személyválo- 
gatás nélkül. Pál itt a zsidókból lett keresztyéneket figyelmezte
ti, nincs joguk kirekeszteni, feltételeket szabni a pogánykeresz- 
tyének számára. Amit kaptunk, nem sajátíthatjuk ki, Isten is, kegyel
me is a Krisztusban mindenkié! Ez a mindenki felé nyitottsággal for
duló szeretet a megigazulásban kapott és megerősített hit gyümölcse.

Jőcselekedetnek is nevezzük a hit gyümölcsét, s erről így tanít 
az Ágostai Hitvallás: "...nagyon is szükséges jót cselekedni... Ép
pen ezért igazultunk meg, hogy mint igazak kezdjünk jót cselekedni 
és Isten törvényének engedelmeskedni. Azért születtünk újjá és kap
tuk a Szentlelket, hogy az új élet új cselekedeteket, megújult lel- 
kületet eredményezzen: Isten félelmét és szeretetét, a bűnös kíván
ság gyűlöletét, stb..." (IV. cikk. 227/348-3A9.)

Ezen a ponton Luther Pálra hivatkozik, aki pedig Krisztust hoz
za, például: "Az a lelkület legyen bennetek, mint Krisztus Jézusban..." 
(Fil 2,5kk). Ebből következik az, hogy a megigazult embernek "embe
rekhez kell hasonlóvá lennie, magatartásában is embernek kell bizo
nyulnia, szolgálnia, segítenie kell és mindenben úgy kell bánnia 
embertársaival, ahogyan ezt Istennél látja, ahogyan Isten vele magá
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val bánik Krisztus által... Nem is azért teszi ezt, hogy embereket 
lekötelezzen magának, különbséget sem tesz barát és ellenség között, 
nem tekint sem hálásakra, sem hálátlanokra, hanem szabadon és készsé
gesen osztja szét önmagát és magáért akár méltatlanra vagy méltóra 
tékozolja azt... mindenkinek a másik számára mintegy Krisztussá kell 
lennie..., vagyis igaz keresztyénekké..." (Ker. ember szabadságáról, 
Prőhle ford. 59.kk.)

Nem tudjuk tehát önmagunkat megigazítani, ezt az Isten viszi 
véghez, ingyen, kegyelemből. A kegyelem elfogadása azonban aktivizál 
Isten és a felebarát szolgálatára, Isten törvényének útmutatása és 
a Krisztus példája nyomán. Így igaz a paradox tétel: a megigazulás 
egyedül kegyelemből történik, de nem az ember nélkül. A megigazulás 
egyedül hit által történik, de igazi hit nincs jótettek nélkül. A 
megigazulás Isten kegyelme, de elfogadását élethossziglan tartó szol
gálattal bizonyítjuk. Az elfogadás pedig nem más mint Isten Ígére
tének teljesülése: Ő maga írja be törvényét szívünkbe.

Zászkaliczky Pál

Szentháromság utáni 13. vasárnap 
Jk 2, 14-17

A textusról

Alapigénk egy rövidebb és egy hosszabb, teljesebb változatban 
adott. Lehetséges, hogy éppen a benne lévő nehézségek miatt vették 
a perikóparend összeállítói nem feltétlenül a textushoz tartozónak 
a 18-24. verseket? A kérdésekkel azért abban az esetben is szembe 
kell néznünk, ha a rövidebb formát választjuk. A probléma az, hogy 
úgy tűnik, a textus, főleg annak hosszabb formája, szöges ellentét
ben áll a hit által való megigazulás páli alapon kifejtett reformá- 
tori tanításával. Az egzegéták egy része határozottan különbözőnek 
látja, sőt a páli tanítás elleni vitának tekinti a szakaszt. Benne 
a szerző az apostol tanítását rosszul értelmezők és elferdítők ellen 
támad úgy, hogy közben valójában magát Pált és helyesen értett taní
tását veszi célba és veti el. (Lásd: Schrange tanulmánya a Das NT. 
Deutsch sorozatban) Ilyen alapon természetes az a végső következte
tés, hogy a textusunkban kifejtett és a páli, vele együtt a reformá- 
tori tanítás között semmiféle harmonizálás nem lehetséges. Ezzel 
szemben Paul Le Seur kommentárjában (Bibelhilfe für die Gemeinde 
sorozat) már az egész levél témáját így adja meg: a hívő tökéletes 
cselekedete a kísértésekben. Szakaszunknak pedig ez a címe: Hit és 
cselekedet a maguk feloldhatatlan egységében. Már ezek a címek is 
mutatják, hogy a szerző nem csupán megkísérli feloldani az ellenté
tet, hanem úgy állítja be a kérdést, mintha a szakaszban foglaltak
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teljesen a páli tanítás irányvonalába esnének.
Ebben a kérdésben, szerintem, két dologra kell figyelemmel lennünk. 

Egyrészt arra, hogy bizonyos kifejezések, szavak, mondhatnám teoló
giai alapfogalmak nem mindenkinél azonos tartalommal és módon hasz
nálatosak ma sem, de az Újtestamentom korában sem. Másodszor figyel
nünk kell a szerzők intenciójára is. E tekintetben Jakab levele két
ségtelenül intelem-jellegű. Magán hordozza tehát eleve a törvényhir
detés vonásait. Luther mondja a hozzá írt előszavában: Dicsérem é s  
jónak tartom ezt a levelet, jóllehet a régiek elvetették, mert egyál
talán nem emberi tanítást ad, és Isten törvényét keményen veszi 
(treibt). Tudjuk, hogy a páli levelek egészen más intenciójúak. Fi
gyelembe kell vennünk ezen túl a teológiai kifejezések tartalmi kü
lönbözőségét is. A hit Jakab levelének szerzője szerint a megegye
zés Izrael ősi hitvallásával (V Mózes 6,4). Tehát monoteisztikus 
meggyőződés (19. v.). Nem kell külön hangsúlyozni, hogy Pálnál és
a reformátoroknál mennyire mást jelent a hit fogalma. Ugyancsak figyel
nünk kell arra, hogy a cselekedetek követelésekor Jakab levele a
törvény élével a már hívőkké lettek, keresztyének felé fordul, és
elsősorban a szeretet cselekedeteit sürgeti erősen szociális töltés
sel.

Ezek után a vázlatos általános szempontok után megjegyzem, hogy 
a szövegben értelmezési nehézség egyedül a 18. versben mutatkozik. 
Magyarázók úgy vélik, hogy itt egy párbeszédes formáról van szó. 
Szerintük a vers második felét a szerző válaszolja. Ilyen betoldást 
alkalmaznak előtte: Én pedig azt válaszolom. Szerintem nem szüksé
ges toldást alkalmaznunk, viszont érthetőség szempontjából fordítá
si változtatást eszközölnék, melyet az eredeti szöveg teljességgel 
megenged. A második mondat első felét így fordítanám: Mutasd meg 
nekem a te cselekedetek nélküli hitedet... Ebben az esetben mindkét 
mondat elhangozhat ugyanannak a személynek az ajkán, értelme pedig 
az, hogy a cselekedetek nélküli hit érzékelhetetlen, megfoghatat
lan, mint ahogyan valójában ilyen nincs is. Textusunk első fele a 
ruha és eledel nélkül szűkölködők példáján mutatja a testvéri sze
retet szükségességét. Kegyes szavak nem segítenek. Megüresedett és 
holttá lett az a hit, amely ezekben merül ki. (vö. Mt 7,21) Jellem
ző a példa szociális jellege. Az egész levél ennek a szociális beál
lítottságnak jeleit viseli magán. (vö. 2,1-7; 5,1-6) A textus má
sodik, elhagyható fele azzal a már említett megjegyzéssel kezdődik, 
hogy a cselekedetek nélküli hit megfoghatatlan, a 20. vers magyar 
fordítása szerint meddő, és abban a megállapításban csúcsosodik ki, 
hogy Isten létéről való monoteisztikus meggyőződésük még a démonok
nak is van. Ezután következik Ábrahám példája, melyből az író egyér
telműen azt a következtetést vonja le, hogy hite együttműködött cse
lekedeteivel, s látható, hogy cselekedetekből igazul meg az ember. 
Ennek a végkövetkeztetésnek merev szünergizmusa mégis bizonyos irá
nyú feloldás felé mutat azzal a megállapításával, hogy cselekedete
iből lett teljessé a hite. Nem maga lett tökéletes, hanem hite lett 
teljessé, amelyért Isten igaznak fogadta el őt! Az elmondottakból 
látható, hogy textusunk, és természetesen írója nem Pál apostol helye
sen értelmezett tanításával, hanem inkább annak megüresített, megha
misított formájával küzd. Korunk keresztyénsége sokat kell, hogy 
tanuljon ebből. Hitre hivatkozva nem lehet megkerülni az élet megszen- 
telódését, kegyes szavakkal a cselekvő szeretetet, stb.
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Igénk a holt-hitű keresztyénséget veszi célba. Élesen teszi fel 
a kérdést, milyen a mi keresztyénségünk. Olyan értelemben vett szű- 
kölködök, mint amilyenekre a 15. vers utal, nincsenek közöttünk. Félő 
azonban, hogy a cselekvő szeretet tekintetében semmivel sem vagyunk 
előbbre, mint a példában említett, magukat hívőnek tartó, de mégis 
önző és irgalom nélküli segíteni nem tudók. Mert igaz, hogy az Ín
ségnek ez a formája ma hazánkban nem ismerős, de ismerős más földré
szeken, s elmehetünk emellett a "mi közöm hozzá" alapállásával? Vagy 
csak magunkkal törődünk? De hányán vannak közöttünk is, akik szűköl
ködnek fizikai erőben, megértésben, szeretetben? Ha nem tudunk oda
állni segíteni egy megfáradt öregen, akinek már nincs fizikai ereje, 
ha nem tudunk testvéri jó szót- mondani annak, aki szeretet vár, ha 
nem tudunk együttérzéssel meghallgatni egy, sokszor talán gyermekes 
panaszáradatot, nem vált-e megüresedetté keresztyén hitünk? Ha ön
zők, magunkra nézők, csak a magunk hasznát keresők, az "előbb jövök 
kétszer én, azután egyszer más" elvét érvényesítők vagyunk, nem med
dő-e a hitünk? Ha szívünk nem indul meg más bármiféle nyomorúságán, 
ha irgalom nélküliek vagyunk, nem holt-e a mi hitünk? Nem kegyes 
szavainkban, hanem irgalmas cselekedeteinkben mutatkozik meg igazán 
hitünk! Isten törvényét semmiféle módon nem lazíthatjuk fel. Urunk 
is arról szól az ítéletről mondott nagy példázatában, hogy hitünk 
megméretése cselekedeteink szerint történik. Akkor az irgalmas sze
retet cselekedeteit kéri számon tőlünk.

Mindez nemcsak az egyes keresztyénekre, hanem az Egyház egészé
re is áll. Tantételekbe merevedett és a szeretetet elmulasztó Egyház, 
bármennyire is az igaz tanítás birtokosa, holt-hitű Egyházzá válik. 
Izrael mondta a "sömá"-t, de mit használt ez neki? Ha az ősök hitval
lása nem lett belső sajátunkká, vagy csak annyiban vált személyes 
meggyőződéssé, hogy igaznak tartjuk, és nem lett életünk hajtóere
jévé, megüresedetté vált hitünk. Hogyan lehetséges, hogy az Egyhá
zunk ma sok tekintetben ugyanazokkal a problémákkal küzd, mint egy 
generációval ezelőtt, lelkészi szolgálatom kezdetén? Pl. lelkészi 
fizetések, gyülekezetek arányosítása, offertóriumok, gyűjtések nyomo- 
ruságossága, stb. önzők lettünk, még gyülekezetek, egyházi szervek 
viszonyában is!

Nem áll-e mindezek mögött, hogy hitünkben nem változott semmi. 
Nem lett élőbbé, eleven hajtóerővé, hanem hiányzik belőle a cseleke
deteinket formáló erő. Évtizedeken keresztül mondogattuk: egyházunk 
a diakóniai teológia alapján áll. Miben valóság a diakónia? Hol van 
ez az önmagát feláldozó szolgálat? Azt gondolom, pontosan ez az ön
feláldozó készség hiányzik belőlünk.

Mikor Ábrahám elindult Izsákkal a Mória hegyére, nem egyszerű
en "csak" fiát mutatkozott hajlandónak feláldozni. Önmagát is. Min
den reményét, egész élete célját. Hogy leszármazottai öröklik buj- 
dosása földjét, hogy benne áldatnak meg a föld népei, stb. A hit 
cselekedetei mindig önfeláldozással járnak. Áldozatvállalás nélkül 
halott a hit. Lehet ez egyszerűen csak anyagi áldozatvállalás, vagy 
az önmagunk akaratáról való lemondás, esetleg jól felfogott érdekeink 
feladása, de lehet ezeknél sokkal súlyosabb és komolyabb is.

A prédikáció felé

Bánfi Béla
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Szentháromság utáni 14. vasárnap 
Rm  7, 4 -6

A vasárnap jellege

Kísértésünk lehet, hogy az ún. "ünneptelen félév" vasárnapjait 
"arcélküli", szürke, jellegtelen ünnepekké tegyük, vagy saját ké
pünkre formáljuk. Ezért érdemes odafigyelnünk ennek a vasárnapnak 
is a jellegzetes profiljára, amit Ágendánk így fogalmaz meg: "A Lé
lek elevenít meg!" Ha minden vasárnap "kis húsvét", azaz hordozója 
kell, hogy legyen a húsvéti evangéliumnak, úgy ez a 14. vasárnap, 
pünkösd után újra előtérbe állítja a Szentlélek munkáját, közöttünk 
és bennünk. Jánossy professzor "Az egyházi év útmutatása" című köny
vében is kiemeli, hogy még az óegyházi evangéliumot is ebben az ösz- 
szefüggésben kell értelmeznünk ezen a vasárnapon: "A Szenlélektől
való gyümölcstermés a hálaadás..." (Lk 17,11-19)

Tovább erősíti a vasárnapnak ezt a jellegét az a szekuláris kon
textus, amit az idén az az egybeesés jelent, hogy ez a vasárnap szep
tember első vasárnapja, tehát lehetőséget nyújt egyfajta tanévnyi
tó istentiszteletre, az ősi "Veni Sancte..." intonálásával. Ezt a 
nemes keresztyén hagyományt még ott is érdemes feléleszteni, ahol 
nem számíthatunk iskolás korú fiatalság részvételével az istentisz
teleten, hiszen valamiképpen az egész gyülekezet számára nyitány, 
újrakezdési lehetőség rejlik ennek a vasárnapnak az üzenetében.
Amikor egész egyházunk életében növekvő hangsúly esik tanítói szol
gálatunk jelentőségére és felelősségére, vétkes mulasztás lenne 
elengedni ezt a "kairoszt"...

Teológiai tájékozódás

Mielőtt a szószék felé fordulva megkeresnénk textusunk aktuális 
üzenetét, tisztáznunk kell egy alapvető teológiai problémát, melyet 
alapigénk kikerülhetetlenül vet föl. A törvényhez való viszonyulá
sunkat. Különösen is izgalmas ez a kérdés éppen napjainkban, amikor 
megfigyelhető egyfajta odafordulás az egyházak felé, éppen biztos 
értékrendet, normákat keresve. Furcsa ellentmondásba kerülhetünk, 
ha úgy tűnik: mi is éppen azt hirdetjük, hogy "meghaltunk a törvény 
számára..." Ez a könnyen félreérthető üzenet egyik alaphangja a Ró
mai levélnek, ami már a harmadik fejezetben megszólal: "Most pedig 
Isten a törvény nélkül tette nyilvánvalóvá igazságát..." (3,21) A 
hatodik fejezetben még élesebben fogalmaz az apostol: "nem a törvény, 
hanem a kegyelem uralma alatt élek..." (6,14)

Luther a törvény és evangélium összefüggését így világítja meg: 
"Isten ugyanazon igéjének két különböző alakja. A törvénnyel tilt, 
parancsol, fenyeget. A törvény célja nem az, hogy betoltsük, —  ho
gyan is tudnánk —  hanem, hogy erőtlenségünkről meggyőzzön és oda
kergessen a kegyelemhez... Az ilyen ember számára azután a törvény
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új értelmet nyer: most már Isten iránti hálából és engedelmességből 
igyekszik azt betölteni. Nem azért, hogy így érdemeket szerezzen, 
hanem, hogy kegyelmes Atyját dicsőítse..."

Werner de Boor Római levél —  kommentárjában utal a törvény három
féle hasznára, német szójátékot használva: "Riegel, Spiegel, Siegel". 
Azaz: "retesz", mely gátat szab a bűn uralmának; "tükör", melyben 
meglátjuk bűneinket, és végül a kegyelmi állapot "pecsétje" is lehet 
a hívó ember életében...

Vége a szabadságnak vagy most kezdődhet igazán?

Tekintettel arra, hogy a nyári szabadságolások, a vakáció utáni 
első szeptemberi vasárnapon állunk szószékre, akár a fenti kérdés 
is lehet kiindulási pontja igehirdetésünknek.

A nyár sokak számára jelenti a szabadság átmeneti érzését sok-sok 
"törvénytől", kötelezettségtől. Ugyanakkor az ősz kezdete visszazu- 
hanást jelenthet a mindennapi "robotolásba" (munka, tanulás stb.). 
Ilyen szempontból is izgalmas lehet igénk üzenete, mely szerint Is
ten valami fantasztikus szabadságot kínál föl az övéinek. Ez nem 
csupán néhány hetes "beutaló", átmeneti kilazulási lehetőség, hanem 
életünk alapvető fordulata, új viszony mindahhoz ami, és aki körül
vesz minket.

Ennek az új állapotnak, szabadságnak súlyos ára volt: jézusnak 
meg kellett halnia, hogy Vele együtt mi meghaljunk a törvény számá
ra, és Vele együtt feltámadva új életre, a Lélek szabadságában jár
junk. Ez természetesen nem valamiféle ég és föld közötti "lebegést" 
jelent, nem is a mindentől és mindenkitől való önző megszabadulást. 
Talán illusztrációként felhasználható az apostol hasonlata, mely 
megelőzi textusunkat a hetedik fejezet első verseiben. A halál egy 
házassági kötelékből felszabadít, de nem öncélúan, önmagam számára, 
hanem valaki más számára. A kereszthalál megszabadít a törvény, az 
általa leleplezett bűn, és annak következménye a halál alól, de ugyan
akkor felszabadít a Feltámadott Úr szolgálatára. Már az első pün
kösdi eseményeknél jól megfigyelhető, hogy milyen gyömölcstermő élet
re szabadít föl a Szentlélek. Az apostolok megszabadulnak önféltő 
életük görcseiből, és egészen szabadnak érzik magukat az evangélium 
szolgálatára, valóban a "föld végső határáig".

Ez a fajta szabadságvágy szólal meg 556-os énekünk soraiban is, 
mely szinte tanévnyitó könyörgésünk is lehetne, az ősi "Veni Sancte..." 
huszadik századi változata:

"Börtön az énünk, amelyből kitörni 
Nem tudunk bűnünk sziklái miatt...
Adj szabadságot Lelked erejével:
Hirdettesd bűneink bocsánatát!..."

Lehet, hogy majdnem egy esztendőt kell várnunk, hogy újra sza
badságra mehessünk, de az igazi Szabadság most kezdődhet számunkra, 
ha a Lélek szabadságában és szabadságával indulunk az új tanévbe!

Gáncs Péter
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Szentháromság utáni 15. vasárnap
ApCsel 8, 14-25

A vasárnap jellege

Az óegyházi perikópában erre a vasárnapra kijelölt Ige, Mt 6,24-34, 
tartalmazza Jézusnak azokat a szavait, amelyeknek a lényegét Agendánk 
ebben a mondatban foglalja össze: "Senki sem szolgálhat két úrnak!" 
A levélbeli Ige, Gal 5,25-6,10 pedig arra emlékezteti Krisztus kö
vetőit, hogy akik kapták a Szentlelket, azok éljenek is a Lélek sze
rint. Ezt úgy tehetik, ha egész életüket és javaikat, az anyagiakat 
is alá rendelik Uruk szándékának. "Egymás terhét" kell hordozniuk, 
de a saját terhüket sem szabad másra hagyniuk. A Léleknek kell vet
niük és nem a testnek, hogy az aratás napján ne veszedelmet, hanem 
örök életet arathassanak.

A textus előzménye

A pünkösdi Lélek kiáradása következtében megindult a missziói 
munka. Az apostolok hirdették az Igét, növekedett a gyülekeezt. Ez 
a missziói munka azonban csak Jeruzsálemre és szűkebb környékére 
korlátozódott. A diadalmasan előretörő Egyház láttán megkezdték a 
keresztyének üldözését. Először Pétert és Jánost, majd a többi apos
tolt is börtönbe vetették, de a megdicsőült Úr kezében tartotta sor
sukat és oltalmazta Egyházát. Az apostolok kiszabadultak, a megsoka
sodott munka végzésére diakónusokat választottak. Krisztus ellensé
gei ezt tapasztalva még nagyobb erővel támadtak a keresztyénekre. 
István diakónust elfogták, megkövezték, majd általános üldözést in
dítottak a jeruzsálemi gyülekezet ellen. Isten ezt az eseményt arra 
használta fel, hogy az evangélium hirdetésének az egész világra szóló 
missziói parancsa teljesítését elősegítse. A jeruzsálemi keresztyé
nek, az apostolok kivételével "szétszóródtak Judea és Samária terüle
tén" (ApCsel 8,1). Így jutott el Fülöp diakónus Samária városába, 
ahol hirdette az Igét. Szolgálata nyomán leomlottak a válaszfalak 
a keresztyénné lett zsidók és samáriaiak között. Megszűnt a több 
évszázados ellentét. Krisztusban megvalósult a csodálatos egység.

A textus eqzeqézise

• A jó hír Fülöp szolgálatáról eljutott a Jeruzsálemben lévő apos
tolokhoz. A samáriaiak befogadták az Igét, meg is keresztelkedtek. 
A Szentlélek hiányzott az életükből. Ezért az apostoli közösség Pé
tert és János elküldte, hogy a samáriai gyülekezet életét teljessé 
tegyék, a Szentlélek által "megkonfirmálják" őket. (14. 16.v.)

A kiküldött apostolok felidézték magukban Jézus szavait, aki 
azt mondta: "ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tő
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le." És ők kérték, imádkoztak a samáriai gyülekezetért. Az imádság 
után kezeiket reájuk tették, és Isten teljesítette ígéretét. Adta 
nekik Szentlelkét. Isten a keresztség szentségével együtt, vagy ah
hoz csatlakozóan adja Szentleikét azoknak, akik a szentség áldásá
ban részesülnek. (15. 17.v.)

A búza között mindig akad konkoly. Krisztus követői között is 
akadnak látszatkeresztyének. Ilyen volt Simon is, aki korábban "va
rázslással foglalkozott, és ámulatba ejtette Samária népét" (8. 9.v.). 
Pedig ő is megkeresztelkedett. Most azonban nem részesült a Szentlé
lek ajándékában. Simon nem lett igazán keresztyénné a keresztség ál
tal, de most sem került a Lélek hatalmába, mert "exousia"-t, szabad
ságot (azt cselekedni, amit ő akart), jogot, hatalmat akart vásárol
ni pénzen arra, hogy ő rendelkezzék a Szentléleknek az adásával. Ven
ni és adni, pénzért az Isten ingyen való ajándékát (18. 19.v.).

Péter kemény szavakkal utasította vissza a Lélek-kufár ajánla
tát. Ítélet alá helyezi Simont pénzével együtt. Isten ingyen kínált 
ajándékát nem lehet pénzen megszerzni. Istent nem lehet lefizetni. 
Péter azonban nemcsak a bűnt tárja fel, hanem rámutat annak okára 
is. A szív tisztátalanságából fakad az irigység (20-21. 23.v.).

Isten nem zárja el az utat a bűnben vergődő ember előtt. Lehető
séget ad számára a szabadulásra. Az isteni hatalom nagyságát és ke
gyeimmel való teljességét bizonyítja az, hogy az ellenségnek, az 
Istentől elfordult embernek utat mutat a megtérésen át a megújulás
ra. Péter erre hívja fel Simon figyelmét, hogy térjen meg és könyö
rögjön az Úrhoz és bocsánatot nyerhet (22.v.).

Isten igéjének terjedését, a krisztusi hatalom térhódítását Si
monhoz hasonló emberek bűne nem tudja megakadályozni. Az apostolok 
Samária falvaiban tovább hirdették az evangéliumot (26.v.)

Gondolatok az igehirdetéshez

Két hatalom ütközésének eseményét rögzíti textusunk. Mindkettő
nek megvannak a képviselői, reprezentánsai. Mindkét hatalom terjesz
tésének megvannak az eszközei is. Az alábbiakban ezeket ismerhetjük 
meg. Ez az ismeret döntésre is késztet. Válaszolnunk kell a kérdés
re: melyik hatalom szolgálatában állunk? Mindkettőt nem szolgál
hatjuk .

1. Az egyik hatalom a Sátáné. Alapigénk szerint a sátáni hatalom 
képviselője Simon, aki korábban varázsló volt. A Sátán hatalmat adott 
neki arra, hogy az embereket ámítsa, látványos cselekedeteivel félre
vezesse, Istentől, Krisztustól elvonja. Elhitette vele azt is, hogy 
ő a rendkívüli ember, aki ilyen nagy tettekre képes. Aki a Sátán 
hatalma alá kerül, az a hiú dicsőség hajszolójává lesz.

Amikor Isten Igéje győzedelmeskedik, a Krisztus hatalma terjed, 
mint ez Samáriában is történt, ott a Sátán a maga emberét is beépí
ti a gyülekeztbe. Az ilyen ember felveszi a keresztyénség jegyeit, 
mint Simon is, aki megkeresztelkedett, de lényeg szerint, szíve mé
lyén nem lett keresztyén. Ez a belső magatartás akkor lepleződik 
le, amikor a sátáni hatalom eszközeként az ezüstnek, aranynak, pénz
nek, földi javaknak nagyobb jelentőséget tulajdonítanak, mint ami
re Isten azt adta. A pénzen "hatalmat" akarnak vásárolni, hogy fölé 
kerekedjenek a Szentléleknek is, rendelkezzenek vele.

Ma is nagyon sok megkeresztelt ember él, akik talán még a val
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lásos frazeológiát is használják, de szívük szerint nem tartoznak 
Krisztushoz, hanem a sátáni hatalom szolgálatában állnak. Számuk
ra az anyagi javak fontosabbak a lelkieknél. Nem érnek rá Isten dol
gaival törődni, mert a "gazdagság csábítása" (Mt 13,22) elvonja őket 
Isten Igéjétől. Szívük nem Istené. Hiányzik életükből a Szentlélek. 
Ha az érdekük, vagy szorult helyzetük úgy kívánja, akkor az isteni 
hatalomhoz is kiáltanak, de biztonságuk eszközeként a mammont is 
számon tartják.

2. A másik hatalom Istené, illetve Fiáé, Jézus Krisztusé, aki
nek "adatott minden hatalom mennyen és földön" (Mt 28,18). Jézus 
ebből a hatalomból részesítette tanítványait, amikor hatalmat adott 
nekik a tisztátalan lelkek felett (Mt 10,6). Ezt a hatalmat a Szent
lélek ajándékozásával adta övéinek. Ezt a hatalmat szolgálatra ad
ta, hogy általa embereket mentsenek meg a gonosz hatalom rabszolga
ságából a Krisztus szabadságára.

Krisztus hatalmának képviselője alapigénkben Péter, aki maga is 
Simon volt, de Krisztushoz térve új nevet kapott. Ezt a hatalmat 
képviselte János is, a szeretet apostola, de ezt képviselte Fülöp 
diakónus is az Ige hirdetése által. Az apostolok a mai konfirmáció
hoz hasonlóan erősítették meg a gyülekezetei hitükben. A ma is hasz
nálatos egyik konfirmációi káténk szavai jutnak eszünkbe: "A gyüle
kezet Isten Szentleikéért könyörög. A lelkész ... kezét fejünkre te
szi, megáld bennünket". Isten mai szolgái is az Ő hatalmának a kép
viselői, amikor a megkeresztelt gyermekeket tanítják, amikor a kon
firmációban kézrátétellel megáldják és Isten Szentleikének segítsé
gül hívásával hitükben megerősítik.

Krisztus hatalmának eszközei az Ige, a szentségek és az imád
ság. Az Ige, amelyet hirdettek az apostolok és hirdetünk mi is. Ben
ne tanúskodunk Isten szeretetéről, Krisztus áldozatáról és halált 
legyőző hatalmáról. A szentségek, amelyekben Isten cselekszik. Sze
retettel hajol a keresztségben a gyermek fölé és egyházának tagjává 
fogadja. Irgalommal hajol a bűnös emberhez, hogy bűnét megbocsássa. 
Az imádság is Krisztus hatalmának az eszköze, amellyel szüntelenül 
kapcsolatot tartunk az isteni hatalom megtestesítőjével, tőle segít
séget kérünk és kapunk.

3. Krisztus hatalma erősebb, mint a Sátáné. Már a pusztában be
bizonyosodott ez, amikor a böjtölő Krisztus kizárólag Istennek en
gedelmeskedett. De bebizonyosodott ez a kereszten és bizonyossá lett 
húsvét hajnalán is, amikor Krisztus feltámadt és így győzött a bűn 
és halál felett. Ennek a hatalomnak a szolgálatában tudjuk elutasí
tani a Sátán minden mesterkedését, amikor az anyagi javakat fölé 
akarja emelni Isten Szentlelkének. Ez a hatalom mutatja meg erejét 
abban is, hogy a Sátán hatalmába jutott emberről nem mond le, hanem 
felkínálja neki a megtérés, az Istenhez való visszafordulás drága 
lehetőségét.

Egy Úr, Jézus Krisztus szolgálatára hív Igénk. Nem szolgálhatunk 
két úrnak, mint a nem rég elhunyt hírszerző, Kim Philby tette. Az 
egyiknek színből (angolok), a másiknak szívből (oroszok). Egy évti
zed' után ö is lelepleződött. Istent azonban nem lehet félrevezetni. 
Arra hív, hogy csak neki szolgáljunk, Igével, szentségekkel és imád
sággal. Csak 0 legyen a mi Urunk, aki Lelke által reánk is kiterjesz
ti békességet adó, megtartó, üdvözítő hatalmát.

Pintér János
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Gondolatok az igehirdetéshez
Szentháromság utáni 6. vasárnap 

Mk 10, 13-16

Olyan gyermekekről van szó ebben az Igében, akiket Jézushoz visz
nek.Ő megengedi, hogy odahozzák őket. Megáldja őket. Teljes szere- 
tetét árasztja rájuk. Csodálatos hír ez minden szülő számára. Jézus 
azonban nemcsak a gyermekeket áldja meg. Rajtuk keresztül a felnőt
tek felé fordul és világosan rámutat arra, hogy milyennek kell len
nie az Isten birodalmához, Isten országához való viszonyunknak. "Aki 
nem úgy fogadja az Isten Országát, mint egy kisgyermek, semmiképp 
nem megy be abba".

A gyerekek a szülői gondoskodásból élnek. Isten gyermekeit az
Ő gondviselése és szeretete élteti. A gyermekek bíznak szüleik szere- 
tetében, Isten gyermekei tudják, hogy a mennyei Atya szereti őket.
A gyermekek, ha veszélyt éreznek, édesapjuk kezét szorongatják és 
hozzá bújnak. Isten gyermekei az Atya kezében érzik biztonságban 
magukat. (...)

Rendkívül mély megnyugvást jelenthet számunkra az a tudat, hogy
a mindenható Isten, aki ezt a világot megteremtette, fenntartja és
kormányozza, nem más, mint a mi szerető mennyei Édesatyánk, akinek 
gyermekeivé Jézus Krisztus tett minket. (P. Posth)

E történetben egészen új formában áll előttünk az egyetlen út, 
amely Isten országába átsegít bennünket: Gyermekként kell fogadnunk 
Őt, vagyis visszamenni azon az úton, amelyen eltávolodtunk Tőle és 
egy tökéletlen hajszában elfáradt felnőttekké váltunk. Vissza az 
úton! — , hogy olyanokká legyünk, mint a vidám, gondtalan gyermekek, 
akik tudnak örülni, mert ismerik az öröm Forrását. A világ böcsei 
és okosai számára nincs semmi remény, a gyermekeké a jövő. (Balikó 
Zoltán)

Gyermekek mennek Jézushoz. Ebből a történetből már sok szépet 
és meghatót olvastak ki az édesanyákról, akik gyermekeiket Jézushoz 
viszik, aztán magának a gyermekségnek a lényegéről, a gyermeki ár
tatlanságról, a gyermeki szeretetről és a gyermeki hitről. De mindez 
nem tartozik ide. Egy szó sincs itt erről. Ebben a történetben csak 
ez a fontos: van találkozás Jézus és a gyermekek között. Nemcsak 
a felnőtt ember áll Jézus előtt, hanem a még fel nem nevekedett, 
az ifjú, sőt a kisgyermek is odakerül Jézus elé. Teljesen kisgyer
mekekről van szó, olyanokról, akik még nem járnak, akik még nem be
szélek, legfeljebb sírni vagy mosolyogni tudnak. (...) Jézus nem 
tekinti lényegtelennek, hogy velük is találkozzon. Nemhiába volt 
ő maga is gyermek, élt úgy, mint gyermek és lett ezzel gyermekeink 
testvérévé. (...) Ez nekünk felnőtteknek is jelent valamit. Azt je
lenti, hogy gyermekeinket és ifjainkat egészen másképp kell vennünk,
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komolyabban, mint azt általában tesszük. (...)
A tanítványok az édesanyákat, akik gyermekeiket Jézushoz vitték, 

el akarták utasítani. Bizonyára azt gondolták, hogy Jézusnak nincs 
ideje a gyermekek és fiatalok számára. Mi is így gondolkodunk! Kinek 
van ideje a gyermeke számára? Kinek van ideje a fiatalok számára? 
Ki tartja őket eléggé fontosnak arra, hogy foglalkozzék velük ...hogy 
mindazt komolyan vegye, ami érdekli őket és ami hat rájuk. (...) 
Jézusnak van ideje a gyermekek számára. Ezt mondja: engedjétek hozzám 
jönni őket. Hozzám tartoznak és az én országomhoz, mégpedig titeket 
megelőzve, ti felnőttek. Tehát éppen megfordítva van, mint ahogy azt 
a tanítványok gondolják.

"Aki nem úgy fogadja az Isten Országát, mint gyermek...", ez 
az Ige a fő dolog itt! Észre veszük-e, milyen közelről érint ez min
ket, felnőtteket? Itt ez a kérdés vetődik fel: milyennek kell az 
embernek lennie, hogy bejusson Isten Országába, hogy ott legyen, 
ahol Jézus felépíti az ő új világát. (...) Közöttünk senki nincs, 
aki ne akarna ott lenni. (...) De ez miért sikerül oly kevéssé ne
künk? Jézus itt megadja rá a választ. Azért nem sikerül nektek, mert 
ti az Isten Országát nem úgy fogadjátok mint a gyermek. (W. Lühti)

Szentháromság ünnepe utáni 7. vasárnap 

Jn 6,67-69

Azáltal, hogy Jézus megkérdezi a saját maga által kiválasztott 
tizenkettőt, akikből gyülekeztet kovácsolt, hogy ők is el akarnak-e 
vállni tőle, beletekinthetünk az Ő mélységes szenvedésébe. Átérezte 
a szorongató helyzetet: ha ez a 12 is elmegy, akkor Ő egyedül marad, 
és nem tudja elvégezni küldetését. A mindenható kegyelmes Isten a- 
zonban nem engedte, hogy az ö Fia hasztalanul szolgálja a világot, 
ezért a tanítványokat szoros szálakkal fűzi Jézushoz. (...)

Simon Péter képtelen volt elgondolni, hogy más úrnak a szolgá
latába szegődhetne, hiszen az örök élet beszédét kizárólag Őötőle 
hallhatta. Ezért tör fel belőle a hitvallás, amely ezt az embert, 
aki szívében az igazságot hordozza, mindig is összeköti Jézussal: 
"Te vagy az Isten Szentje". Ez pedig nemcsak egyedül Péternek a fel
ismerése volt, hanem a többi tanítványé is: konkrét valóság volt 
ez számukra, amiben teljes odaadással megbíztak. (A. Schlatter)

Hitre senkit sem lehet kényszeríteni. A hit attól hit, hogy sza
bad döntésre épül. Ebben különbözik Jézus alapvetően a világi veze
tőktől, akik minden lehetséges eszközzel igyekeznek a maguk pártjá
ra állítani alattvalóikat. Jézus ezzel szemben szabadságot ad. Még 
a tizenkettő számára is bármikor szabad az út! (...)

Simon Péter mindnyájuk nevében válaszol: "kihez mehetnénk?".
Felismerte ugyanis a pillanat komolyságát. A Jézustól való elmene
telnek egy bizonyos célhoz kellett volna vezetnie. De milyen cél
hoz? Térjenek vissza egyszerűen régi környezetükbe úgy, mintha idő
közben mi sem történt volna? Mintha nem hallottak, nem láttak és 
nem tapasztaltak volna semmit? Egyáltalán, lehetséges egy ilyen "visz-
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szatérés"? A tizenkettő számára semmiképpen sem. ök csak egy felé 
mehetnének, aki nagyobb és tökéletesebb Jézusnál. De kihez? Nincs 
más hozzá hasonló. Ekkor tör ki Péterből a hitvallás: "örök élet 
beszéde van nálad". Péter nem a jelekről és csodákról beszél. Jézus 
szava az, aminek hatalma megérintette őket. (...)

Itt világosan kitűnik valami: azok a tanítványok, akik visszavo
nultak, Jézus beszédét túl "kemény"-nek találták. Azok a tanítványok 
viszont, akik mellette maradtak, ugyanebből a beszédből erőt merí
tettek és az igazi élet ajándékát ismerték föl benne. Ennyire kü
lönböző módon hallgatták az Igét: mindegyik aszerint, hogy hittel 
vagy hit nélkül fogadta azt. (...)

Az igazi hit nem maradhat valamilyen bizonytalan sejtés, hanem 
világos bizonyossághoz és felismeréshez vezet. Péter épp ezért így 
folytatja: "és tudjuk...". A hit, amivel megnyílunk valaminek a be
fogadására, hozza létre bennünk a valóságos megismerést. (...)

Péter vallástétele egyszerűen és egyértelműen cseng, rendkívüli 
elevenséget sugároz és mindemellett kimondja a lényeget. Mindenfé
le betanult dogmatikai formula nélkül tör fel belőle a felismerés. 
(...) Ez volt a tizenkettő számára a legmélyebb benyomás, ami érte 
őket Jézus közelségében: teljesen szent vagy... Te teljesen külön
bözöl mindnyájunktól. Ezért jó vele maradni, az övénél nagyobb gaz
dagságot senki nem kínálhat. (W. de Boor)

Fontos kérdéseknél a bizonytalanság szorongást vált ki, a bi
zonyosság pedig boldoggá tesz. Hogyan jutott el Péter arra a bizo
nyosságra, hogy Jézus Krisztus a világnak régóta megígért Megváltó
ja? Mindenek előtt nem a csodák szolgáltattak alapot erre a hitbe
li bizonyosságra. Azok is közreműködtek (ld. kánai menyegző). Azon
ban a csodákban való hit mindig csak kezdeti hit. Jézus maga nem 
sokra tartotta ezt. Péter számára Jézus beszédei, szavai voltak a 
döntők. Belsőleg bizonyossá vált előtte: Ő az, és senki más, akiben 
egész üdvösségünk el van rejtve. Az Ő beszéde által nyertünk új é- 
letet, többé nem távolodhatunk el Tőle, különben elveszítjük ezt 
az új életet. (C. Eichorn)

Szentháromság utáni 8. vasárnap 
Jn 8, 37-45

Jézus nem jött zavarba amiatt sem, hogy a zsidók Ábrahám fia
inak mondják magukat. Sőt, ez alkalmat ad neki arra, hogy megadja 
a kulcsot az Ószövetség igazi értelmezéséhez. Nem az számít, hogy 
valaki test szerint utódja Ábrahámnak, hanem az. hogy utánozza-e 
a hitét és engedelmességét. Annak ellenére, hogy Ábrahám fiai, ben
nük ott van az ellentmondás. Ábrahám erénye az volt, hogy hitt Is
tennek, nekik pedig az a bűnük, hogy Jézus életére törtnek, mert 
nem fog rajtuk a szava. Ez a magatartás ellentétes a pátriárka lel- 
kületével. A zsidóknak ezt a külsőleges bizakodását Ábrahámban már 
Keresztelő János is elítélte (Lk 3,9). Pál apostol később szintén 
hangsúlyozta, hogy Ábrahámot a szív vallásosságával, belső körülme-
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télkedéssel kell követni, nem pedig külsőséggel. (...) Jézus sza
vait kellene befogadniuk, mert azt hirdeti nekik, amit az Atyától 
hallott, mindenben az Ő akaratát követi. A zsidóknak is így kellene 
Ábrahámőt követniük. De nem Ábrahámra, hanem egy másik szellemi aty
jukra hallgatnak, aki a rosszat sugallja nekik. Ez a szembeállítás 
is jellegzetes jánosi fordulat. A hallgatók érzik a célzást, ezért 
újra kijelentik, hogy Ábrahámot tartják atyjuknak s ebben benne van 
egész büszkeségük. (...)

A zsidók hitetlensége ilyen körülmények között valóban magyará
zatra szorul, hiszen Jézus elégséges bizonyítékot adott maga mellett. 
Ezért örökítette meg az evangélista Jézus kérdését: Miért nem érti
tek beszédemet? A meg-nem-értés kiviláglott abból, hogy ők mindig 
más síkon maradtak, mint amelyen Jézus beszélt. Mindent testileg, 
földi módon értettek. Jézus ellenben a szellem és a természetfölöt- 
tiség síkján állt. Megértése egyúttal hit lett volna. (...) A meg- 
hallás a szív kitárulkozásától függ (Mk 4,23). (Gál Ferenc r.k.)

Ebben a végsőkig kiéleződött párbeszéd részletében Jézus a ve
le hosszasan vitatkozó zsidó írástudók és vezetők utolsó s talán 
legnagyobb önámítását leplezi le, majd zúzza össze. Ne áltassuk ma
gunkat, hogy nekünk ehhez a párbeszédhez nem sok közünk van és kí
vül maradhatunk belőle. Hiszen ez az önámítás is, amelyet Jézus le
leplez, majd összezúz, örök és emberi. (...) Gondoljunk csak az el
múlt századok mágnás-gőgjére, akik azt hitték, hogy nekik kék vé
rük van, vagy legalább ezt mondogatták, s mert volt valaha egy ki
váló ősük... erre örökké lehetett hivatkozni és ebből megélni. (...)

És melyik egyházat, melyik felekezetet vagy keresztyén embert, 
egyáltalán kit ne fenyegetne ez a magatartás? (...) Nem véletlenül 
került bele ez a vita és ennek a vitának a záró akkordja a Bibliá
ba. Ugyanis itt teszi fel Jézus számunkra a kérdést: Azt cseleked- 
jük-e, amit az cselekedett, akire hivatkozunk? Mert valljuk meg be
csülettel, sokkal könnyebb pl. Jézusra hivatkoznunk, mint egy jézu- 
si cselekedetet végbevinni. (Gyökössy Endre)

Természetesen, ha Jézus szavait helyesen akarjuk értelmezni, 
akkor meg kell szabadulnunk attól a moralizmustól, ami a keresztyén 
valláson belül eluralkodott rajtunk. Jézus az ellenségeit nem átkoz
ta és nem erkölcsi hibáikat vetette itt szemükre. Úgy ítélt meg so
kakat közülük, ahogyan Pál apostol Fii 3,5kk-ben önmagát és zsidó 
múltját ítélte meg. Még az ördög kívánságai, amiket teljesíteni a- 
karnak, sem azokat a gonoszságokat jelentik, amikre ennek a kije
lentésnek első olvasásakor gondolnánk. Jézus arról beszél, hogy ő 
az Atya akaratát cselekszi, az ördöggel kapcsolatban azonban nem 
ismeri el annak akaratát, hanem csupán annak kívánságairól beszél. 
Amiket a Sátán kíván, azok elsősorban nem megbotránkoztató és meg
rögzötten bűnösnek látszó dolgok. A Sátán kívánsága az, hogy elpusz
títsa azokat, akikhez hozzáfér. (...) Az ördög lényege tehát sok
kal veszélyesebb az erkölcsi helytelenségekre való csábításnál. Jé
zus teljesen világosan mutat rá erre a 44. versben. A kezdetre, az 
őstörténetre tekint vissza e szavakkal. (W. de Boor)
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Szentháromság utáni 9. vasárnap 
Lk 12, 42-28

Jézus teljesen nyilvánvalóan számolt az ő elmenetele és vissza
érkezése közt eltelő idővel, időszakkal, ennek megfelelően utasítá
sait vigasztalását, ígéreteit és intelmeit az időben vándorló gyü
lekezet útravalójául adta. A gyülekezeten belül azonban nem is az 
vált fő kérdéssé, hogy mikor érkezik meg az Úr, hanem ebben az össze
függésben az került első helyre, hogy valójában kik is azok a szol
gák, akikről a példázatban szó van. Más szóval: a gyülekezet mely 
csoportjára vonatkoznak Jézusnak a szolgákról mondott szavai. Ami
képpen felvetődött ez a kérdés egykor Péterben, ugyanúgy szeretnénk 
ezt mi, mai keresztyének is tudni. A választ azonban nem úgy kap
juk, ahogyan várjuk. Az "Isten szolgái" kifejezés a gyülekezet egé
szére vonatkozik, ez az állapot Isten egész népének alapállása kell, 
hogy legyen. Mi mindig behatárolt módon, időben és térben gondolko
zunk és ezzel párhuzamosan különféle felosztásokat végzünk. Jézus 
azonban személyesen szólít meg bennünket és miközben megszólít, máris 
azokká váltunk, akikről beszél. Jézus tehát nem megosztani akar, 
hanem megszólítani. (...)

Övé a mi világunk, valljuk, mert Általa teremtetett és mert Ne
ki adatott minden hatalom mennyen és földön. Mikor azonban a kormány
zásról van szó, a keresztyénség soha nem volt és nem is lesz abban
a helyzetben, hogy az egész világot igazgassa. Még kevésbé az egyes 
keresztyén ember. A valóságnak csupán a ránk eső darabkájával kell 
foglalkoznunk, érte kell felelősséget vállalnunk. Nem azért fognak 
felelősségre vonni minket, amit mások tettek, vagy elmulasztottak, 
hanem azért, ami a mi kötelességünk. (...) Mindemellett az egész 
világot kell látnunk a maga reális valóságában. A példázat pontosan 
arra világít rá, hogy minden baj abból ered, hogy a szolga nem elég 
"okos". Nem látja, vagy félreérti a valóságot. Azt gondolja nevet
ve, hogy mindaz, ami körülötte van, a sajátja, amivel azt tehet,
amit akar. Nem gondol arra, hogy valakinek számadással tartozik mind
ezért. (...) Az Úré a világ, az időnk, és az adottságaink.

Nehéz dolog keresztyénnek lenni. Az Úr nagy felelősséget kíván
tőlünk. De sohasem szabad elfelejtenünk, hogy Ő mindig előbb ad és 
csak aztán kér számon. Azzal sáfárkodunk, amit Ő adott. Ha szemtől 
szembe kerülünk Vele, semmit sem adhatunk Neki, csak azt, amit Tőle 
kaptunk. (G. Voigt)

Sáfár az, akit az Isten megbízott felelősséggel valahol, valami
ben. A sáfárság azzal kezdődik, hogy valaki, aki teljesen nincste
len, egyszerre nagy vagyon intézésére kap felhatalmazást. Mindent 
az ő ura nevében tesz és a többiek engedelmeskednek. Mi mindnyájan 
sáfárok vagyunk, valamire megbízást kaptunk az Istentől: sorsok a-
lakítására, emberekről való gondoskodásra, tanításra, nevelésre...
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Senki nem bújhat ki ez alól azzal, hogy kicsi vagy öreg, mert min
denki sáfár. (...) Nem igaz, hogy szabadon rendelkezhet magával bár
ki is. Minden Isten teremtő erejéből indult ki, mi a bűnön kívül 
semmit sem szereztünk. Aki ezt a leckét napról napra nem tanulja 
meg, annak semmi köze nincs a keresztyén Anyaszentegyházhoz.

A sáfárnak szédületes ígérete van: nincstelen, és egyszerre ha
talmas vagyon bízatik rá. Micsoda kísértés! Sokan már az elején el
vétik: elkezdenek hatalmaskodni. ...Elfelejtik a felelősséget...
Azt hiszik, ők nőttek naggyá, pedig csak tisztséget kaptak. (...) 
Az ilyen sáfár két hibába esik: először összecseréli a saját értéke
it a mandátumával járó tisztséggel. Másodszor pedig azt hiszi, hogy 
a közbenső idő mindig tart és nem számol azzal, hogy az Úr visz- 
szajön! (...)

Akinek sokat adott az Isten, attól sokat kíván. Rettenetes elgon
dolni, hogy az utolsó percben ezt a mondatot halljuk: hűtlen voltál, 
nem lehetsz tovább sáfár. Mert nem igaz, hogy az intelligencia, a 
tudás dönt. A sáfártól csak egy kívántatik meg: a hűség. (Balikó 
Zoltán)

Szentháromság utáni 10. vasárnap 
Rm 9, 30-33

Mielőtt Pál apostol megkapta az elhivatást a pogányok misszió
jára, mélységesen izraelita volt. A törvény leghűségesebb betoltő- 
jeként (Fil 3,6) akart Isten színe elé lépni, azzal a meggyőződéssel, 
hogy nem mindennapi aktivitásáért elnyerte a megigazulást. Ezt a 
célt azonban a legnagyobb erőfeszítések ellenére sem volt képes el
érni. Miért nem? Mert az Istenhez jutásának útját saját maga akar
ta kijelölni kegyességével és az abból fakadó aktivitással. Ez az 
út azonban nem az üdvösség birodalmába vezet. (...) jézus Krisztus 
az út, egyedül Ő vezethet Istenhez. Az ÚT-nek ez a kijelentése sok 
"modern" gondolkodású ember számára bosszantó, megbotránkoztató, 
ésszerűtlen. Ezen a ponton minden időben megoszlottak a vélemények 
Jézus Krisztusról. Isten "ésszerűsége" azonban felülmúlja az ember 
bölcsességét, ezért aki hisz Őbenne, az nem szégyenül meg. (L. Mattern)

Aki biztos abban, hogy Jézusnak a kereszten hozott áldozata bű
nei bocsánatát eredményezi és azáltal Isten előtt megigazul, annak 
hite az ÚT-i bizonyságtétel szerint helyes. Ez a helyes hit azonban 
egyáltalán nem "ésszerű" A keresztyén hittől való elszakadásnak gyak
ran a midenáron való ésszerűsítés az oka. Az ilyen gondolkodású ember 
Isten kijelentéseit a saját tanulmányai, tapasztaltai és emberi kor
látái között próbálja mérlegelni. Aki ezt teszi, az Isten igazsága 
tekintetében a saját lába alól húzza ki a talajt. (...) A törvény 
szerinti megigazulás az ilyen ésszerűsítés egyik elterjedt formája. 
A Tízparancsolat azonban sem Izrael népének legkülönbjeit, sem a 
keresztyének közül egyetlennek sem volt teljesíthető. Sokan megpró
bálták ugyan, de csalódniuk kellett. Izrael kegyesei azonban úgy 
gondolták, hogy senkire sincs szükségük, mert az üdvösséget saját
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erejükből elérhetik. Ezért vált Jézus a botránkozás kövévé. Isten 
azonban nem vitatkozott az értetlen emberrel: keresztre küldte Fiát, 
nem ember nyitotta meg tehát a megigazulás útját, hanem maga Isten. 
(E. Senf)

A vallások gyakorlásának belső törvénye ez: az ember cselek
szik valamit és ezzel elkötelezi az Istent. Az evangéliumot viszont 
így éljük át: Isten cselekszik valamit és ezzel elkötelezi az embert. 
A vallásosságban: az ember templomba jár, imádkozik, böjtöl, adako
zik, igyekszik megtartani Istennek minden parancsolatát, jó ember 
akar lenni. Cserébe viszont elvárja, hogy az Isten méltányolja val
lásos fáradozásait és jutalmazza meg őt igazságosan. Ha végigtekin
tünk a vallások történetén,megrendültén látjuk, hogy mi mindenre 
volt képes az ember azért, hogy kivívja magának Isten tetszését és 
szeretetét. Tagadhatatlan, hogy nagy teljesítmények születtek a val
lásosságból. De rá kell eszmélnünk arra, ami megrontja ezeknek a 
teljesítményeknek az értékét: mögöttük az a szorongás rejtőzik, hogy 
én értéktelen, bűnös ember vagyok, engem nem lehet szeretni, sokat 
kell teljesítenem azért, hogy az Isten befogadjon engem a szerete- 
tébe. Olyan erős ez a szorongás, hogy ennek meglovagolásából lehet 
a legjobb üzleteket csinálni. Ld. pl. bűnbocsátó cédulák árusítása 
és ennek kifinomult sok modem változata. (...) Mennyivel más az 
evangélium napfényes világa! Itt az örömhír így hangzik: "Isten előbb 
szeretett minket" (Rm 5,8; Rm 4,5). (Farkas József)

Szentháromság utáni 11. vasárnap 
1Jn 2, 1-2

A bűnbocsánat értelme az új élet. Valakiről azért veszik le a 
bilincseit, hogy szabad legyen és éljen a szabadságával. A bűnbocsá
nat szituációváltozást jelent. Ez azt jelenti, hogy nem vagyunk már 
a világ uralma alá vetve, nem vagyunk többet kitéve kiszámíthatat
lan sorshatalmaknak és nem úr fölöttünk a bűn és a halál. Mert a 
bűnre van bocsánat és a halálból van feltámadás. (...) De úgy lát
szik, az I. sz. végén is akadtak olyan gyülekezeti tagok, akiknek 
külön a lelkűkre kellett kötni, hogy ne vétkezzenek, akik megkapták 
a bűnbocsánat evangéliumát és mégis vétkeznek, dacára annak, hogy 
becsületesen harcoltak a bűn ellen és növekedni akartak hitben, sze- 
retetben. (...) Ezekhez a gyülekezeti tagokhoz intézi az apostol 
második mondatát is: Ha mégis valami vétek vagy mulasztás lenne va
lakinek az életében, ne essen kétségbe, ne gondolja, hogy a bűnbo
csánatnak nincs ereje, mert Jézus a szószólónk az Atyánál. Ő látja, 
hogy meg akarunk maradni a hűségben és könyörög érettünk, hogy meg
állhassunk. Ő az engesztelés minden bűnért, az egész világ bűnéért. 
(Balikó Zoltán)

Hová is mehetnénk szükségeinkkel gondjainkkal, kéréseinkkel 
és nehézségeinkkel, ha nem tudnánk, hogy Jézus minden emberi nyomo
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rúságot megért. Az emberek sokszor nem értenek meg minket, hidegen 
és közömbösen, szeretetlenül és érzéketlenül mennek el nyomorúságunk 
mellett. Az emberek ma is, úgy mint egykor a farizeusok, mikor Jú
dás hozzájuk ment, vállvonogatva azt mondják: "Mit tartozik ez ránk? 
A te dolgod", jézus megért minket. Ismeri a te szükségeidet is, lát
ja titkos küzdelmeidet. Bár megtanulnád s mindennel, ami szívedet 
terheli, ezentúl jézushoz mennél és gondjaid imádsággá válnának! 
Bár te is átélnéd azt, amit Melanchton, aki egyszer ezt mondta: "Gond
jaim kergetnek az imádsághoz és imádsággal kergetem el a gondjaimat". 
(...) Magam is tudom, mit jelent az, ha az ember küszködik, fárado
zik és végül be kell vallania: "Erőnk magában mit sem ér”. Amikor 
megtapasztalja az ember, hogy minden küzdelem hiábavaló volt, sőt 
a saját küszködése még mélyebbre sodorta bele abba a megkötözöttség- 
be, amelyből mindenáron szabadulni akart. Oe ebben a harcban jézus 
tud segíteni. Nála nemcsak a bűnbocsánat kegyelme van, hanem erő 
is, melyre szükségünk van a Vele való életben. (H. Müller)

És ha mégis... ha valaki a bűn elleni harcban esik el? Igen, 
a bűnnel és a vétekkel vívott harcban, mert talán éppen elfeledke
zett a Szentlélek segítségéről és nem kérte, s egyedül gyönge volt... 
Akkor? Akkor van Szószólónk az Atyánál, az igaz jézus Krisztus. Van 
Paraklétoszunk. Ügyvivőnk, ügyvédünk, védőügyvédünk, János kedves 
kifejezése ez a Szentiélekre, (jn 14,16; 14,26; 15,26) Erről a Paraklé- 
toszról beszél, ír itt is János

Két fontos, rendkívül fontos és jelentős üzenete van itt János
nak számunkra. 1. Ne vétkezzünk! Nem kell vétkeznünk. De, ha nem ad
juk meg magunkat és a bűnnel harcba szállva, mégis elesnénk, 2. ak
kor sem kell tehetetlenül lemondani magunkról, mert van Paraklétoszunk 
az Atyánál! Ha szabad ezt a kifejezést használnom: a "kezdő keresz
tyéneket", a kezdő-hívőket csapja be gyakran a Kísértő. Akik új éle
tet kezdtek a Lélek segítségével és egyszer elgyengültek, valamiképp 
megszakadt a kapcsolatuk a Lélekkel és elestek, ezeknek súgja, mond
ja lényük mélyén a Kísértő: "hagy abba, látod, elestél, nem megy 
ez, nem neked való..." Az ilyen testvéreimnek mondja János, az breg, 
bölcs tanítvány a vigasztalót: van Szószólónk az Atyánál! (Gyökössy 
Endre)

Ezekben a versekben kétszeresen alapozza meg János a megbocsá
tást, melynek eredménye, hogy helyreáll a békességünk és közösségünk. 
1. Jézus a szószólónk, 2. Ő az engesztelés számunkra, valamint a 
világ számára.

Ebből a képies beszédből főként az első kijelentés találó a mai 
fül számára, mivel a személyes emberi érintkezés és kapcsolatfenn
tartás területéről származik. Ezt a képet kár lenne mellőzni a pré
dikáció során. Ezen túlmenően ki lehet emelni és részletesen elemez
ni a Szószóló személyének pedagógiai jelentőségét. Aki felismeri 
pártfogója befolyását, nyilván nem akarja bizalmát elveszíteni. (F. 
Niebergall)
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Szentháromság utáni 12. vasárnap 
Rm 3,28-31

Hogy igent tudjak mondani önmagámra, hogy ne hasonuljak meg bel
sőleg önmagámmal és biztos talajt érezzék a lábam alatt, hogy egész 
létemet megalapozottnak érezzem, minderre olyan szükségem van, mint 
testemének az ételre és italra. Ennek az igen-nek azonban nem elég 
belülről jönnie. Nem elég, hogy saját magam előtt bizonygatom az igaz
ságomat. Szükségem van arra, hogy mások is éreztessék velem, hogy 
elfogadnak. Azonban még ez sem elég: szükségem van arra, hogy Isten 
előtt is megbizonyosodjak róla, hogy helyes vágányon vagyok. Neki 
kell az én nyugtalanul ingadozó szívemet magához rögzítenie. (...) 
Pál apostol ebben az Igében a Római levél "mag"-jában Istennek azt 
az Ígéretét tolmácsolja, hogy Ő kész mindenki számára megadni mind
azt, mindenkinek, aki őszintén vágyakozik rá. Ez volt Luther alap
vető megtapasztalása is, amit azután oly szenvedélyesen igyekezett 
egyházának is továbbadni: nincs szükség elkeseredett erőfeszítések
re. Nincs szükség emberfeletti teljesítményekre, azokba úgyis hiba 
csúszik valahol. Krisztusért Isten minden olyan emberre "igent" mond, 
aki ezt őszintén hallani akarja. (H. Dietzfelbinger)

31. vers: Vitatott kérdés, hogy ez a vers a megelőző gondolat
menetet hivatott-e befejezni vagy a következők bevezetésekért érten
dő. Ennek megválaszolása azon dől el, hogy milyen értelemben hasz
nálta Pál a "nomos" fogalmát. Egy bizonyos: nem a cselekedetek tör
vényéről van sző. (...) A "törvény" itt sokkal általánosabb jelentést 
hordoz: a 21-ik vershez hasonlóan az ÓT-i üdvtörténet egy részét
foglalja össze. Egészen szabadon fordítva így hangozhatna Pál gondo
lata: "vajon ez a teológia, mely a hitnek ilyen jelentős szerepet 
biztosít, nem teszi-e semmissé és feleslegessé az ÓT idejében történ
teket? Szó sincs róla! Sokkal inkább arról van sző, hogy most tárult 
csak fel igazán az ÖT valódi értelme: nem más az, mint Krisztus tör
ténetének ádventje. (H. W. Schmidt)

A 28. vershez: Albert Goes a "Kanzelholz" c. könyvében Jézus 
gyülekezetének "gazdag szegénységéről" beszél. Csodálatos kifejezés! 
Isten elé semmi olyant nem vihetünk, ami üdvösségünket elősegítené, 
ezért szegények vagyunk. Jézus kegyelme azonban bőségesen elegendő 
ahhoz, hogy megbéküljünk Istennel, s ez páratlan gazdagság. (...) 
Az örömhír éppen erre épül: a Jézusban teljes szívvel hívő ember 
esetében úgy számítja be Isten Jézus igazságát, mintha a saját ere
jével érte volna el azt. A mi emberi tetteink helyett Jézus istenfi- 
úságának értéke számít Istennél. Luther arról az óráról, amelyben 
ez a felismerés megfogalmazódott benne, ezt írja: "akkor nyitotta
meg előttem Isten a Mennyország kapuját". (...) Az értelem ezt nem 
foghatja fel. Csak a hit engedheti meg, hogy ez igaz legyen. (P. 
Deitenbeck)
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"Most pedig..." —  ezzel a két rövid szóval az apostol egy egé
szen új szakaszt vezet be, mely számunkra kedvesebb tárgyakkal fog
lalkozik, mint a hosszú, 1,18-3,20-ig tartó szakasz. Itt most az 
apostol visszatér az 1,17-hez. (...) Kérdezzük meg: lehetett volna 
tökéletesebben erősíteni a törvényt és annak tekintélyét? (R. Brockhaus)

Szentháromság utáni 13. vasárnap 
Jk 2, 14-17

A textus feletti teológiai vita alapja: vajon Jakab a kizárólag 
cselekedetekből való megigazulást hirdeti-e vagy a megigazuláshoz 
a hit és a cselekedetek együttműködését tartja fontosnak? Ez utóbbi 
esetben így is fogalmazhatnánk: a hitvallás és az életvitel nem vá
lasztható el egymástól. (...) Jakab nem felszínes moralizmusra gondol. 
Ha egy olyan jellegű ortodoxiával állt szemben, mely a "sola fide" 
tételt hamisan és teljesen egyoldalúan alkalmazta, akkor mondaniva
lója feltétlenül szükséges és pozitív volt. (...) Sem kevesebbet, 
sem ennél többet nem lehet azonban Jakab javára írni. A hit és a
cselekedetek együtthatása, ill. a cslekedetekből való megigazulás 
voltaképp nem is képez valóságos alternatívát. Az igazi hit ugyanis 
nem más, mint engedelmesség, ha nem az, akkor nem hit. Bonhoeffer: 
"Csak a hit engedelmeskedik és csak az engedelmesség hisz". A hit 
az ember "coram Deo" állapota, amelyre elhivatott, mégpedig azért, 
hogy tegyen is valamit. Ennek a tettnek a megtagadása éppúgy hitet
lenség, mint az önhatalmú és üdvbizonyosságot igénylő cselekvés. 
Jakab ellenfelei a cselekedeteket teljesen ki akarták szorítani a 
hit hatásköréből, ami eleve lehetetlenség. (...) A keresztyén pré
dikáció csak a hit prédikációja lehet, amely szabadságra hív és nem 
az a fő kérdése, hogy kell-e és mennyire kell jócselekdeteket tenni, 
hanem sokkal inkább az, hogy "megtetted-e már, amire hited indított 
téged vagy éppen most teszed". (W. Fürst)

A mai világ a hitből fakadó jócselekdetekre kiváncsi, mintha 
azt mondaná: Sokat beszéltetek és vitatkoztatok! Legyen elég a vas
kos dogmatikából, melyek hitvitákhoz, szőrszálhasogató tanácskozá
sokhoz vezettek csupán, hanem lássuk a cselekedeteket.. Lássuk azt, 
hogy érvényesül a hivő magatartás egy pohár vízben, amit a szomjú- 
hozónak nyújt a hívő, egy levetett kabátban, amit annak ad, akinek 
nincs. Vagy békességben, mások számára, amit szavai idéznek elő. 
Látogatásában az elhagyottaknak. (...) A hitből fakadó jócselekedet 
talán hozzájárulhat ahhoz, hogy a világban több legyen az öröm, a 
mi hitünk szerint. Hiszen arra kíváncsi a világ, hogyan lényegülünk 
át a gyakorlati élet számára a mi hitünk által. (...) Imádkozzunk
azért, hogy több és jobb gyümölcsöt teremjen a mi hitünk, a mi éle
tünk és az emberiség kérdéseit is jobban megérthessük. Ha megszívle
led a mondottakat, és cselekszed azt, amire a Lélek indít (Gal 5,22), 
akkor Jézus Krisztus mögéd áll, vérével és kereszthalálával s az 
ebből fakadó erővel újra kezdheted keresztyénségedet. (Gyökössy Endre)
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Ez a szakasz Jakab leveléből, mely a legtöbb vitára adott alkal
mat. Itt lehet legjobban kiélezni azt a látszólagos ellentétet, mely 
Pál és Jakab felfogásában található. Ha valahol szükség van a szöveg- 
összefüggésre, akkor Igénknél különösen figyelembe kell venni. Még
hozzá nemcsak az egész levéllel való összefüggést, hanem az egész 
Szentírással való összefüggést. Így az ellentét lecsökken és kitű
nik, hogy a két apostolnak a megigazulásról vallott felfogása nem 
kizárja egymást, hanem kiegészíti. Kettőjük összehasonlításáról ezt 
írja egy egzegéta: "Nem kétséges, Pál apostol a nagyobb, önállóbb 
szellem kettőjük között. Azonban az ő igehirdetésének élesebb fénye 
élesebb árnyékot is vet, s ezeket az árnyékokban maradt területeket 
a Jakab üzenetének szerényebb lámpásával kell földerítenünk. Hálás
nak kell lennünk azért, hogy az ÚT-ban nemcsak Pál apostol igehirde
tése maradt ránk, hanem ott találhatjuk Jakabot is." (Békefi Pál)

Tartalmilag ez a szakasz Jakab levelének legismertebb része, mely 
a hit és a cselekedetek viszonyával foglalkozik, és látszólag Pál 
apostol hit által való megigazulástanát cáfolja. Ezért nevezte Luther 
e levelet "szalmalevélnek". Bár csodálattal adózunk Luther elsöprő 
lelkesedésének a páli megigazulástan iránt, de (...) nem biztos, 
hogy Jakab és Pál ellentétben állnak egymással. (Bolyki János ref.)

Szentháromság utáni 14. vasárnap 
Rm 7; 4-6

7,4. Csak egyvalakinek szabad uralkodnia az életenten: Jézus
Krisztusnak. Minden más hatalmi igény számára halott vagyok. (...) 
Pál vitába bocsátkozik kora vallásos gondolkodóival, akik a teljesít
ményre építették rendszerüket. Ez a szemléletmód azonban korántsem 
veszített elevenségéből, sőt, a mai világban általában ez vált alap
vető szemponttá. Gyakran hangzanak el ilyen mondatok: "ha engergiku- 
sabban vágsz bele, előbbre törhetsz. Ha jobban törekszel, népszerűbb 
leszel." Az Egyházon belül is megfogalmazódik olykor ez a szemlé
let: "ha többet imádkozol és adakozol, sikeresebb és boldogabb le
szel". (...) Minden ilyen és ehhez hasonló kijelentés mögött való
jában a félelem egy különös fajtája húzódik meg: 1. Hiába teljesí
tek erőmön felül, nem érem el célomat. 2. Mások elérik azt, amit 
én is akarok, minden különösebb erőfeszítés nélkül. (...) Ebből a 
szorongásból adódik a rejtett irigység és a másokkal való összeha
sonlítás hajlama. (...) Most azonban új kezdődött: Krisztus megsza
badított bennünket az önmagunk erejéből származó teljesítmény tör
vényétől. Most a teljesítmény meghalt számomra és Ő került a helyé
re. Az Úhozzá tartozás a mi dicsőségünk. Bennem él Krisztus, ezentúl 
életemnek csak Ő adhat méltóságot és formát. (W. Ahrens)
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7,6. Arról a kérdésről van szó, ami Pál apostolt a legmélyebben 
érintette. Régi hite szerint kizárólag a törvény betartása garantál
ta Izrael népének további fennmaradását. Mivel Jézus gyülekezte az 
ő akkori megítélése szerint elhagyta eredeti hitét és olyan hitet 
vett fel, mely szerinte a nép hanyatlását eredményezte, egyetlen 
választása volt csupán: üldözni és megsemmisíteni ezt a gyülekeze
tei. Most azonban már sajátja volt ez az új hit, ő maga pedig Jézus 
apostolává lett. Pál azonban ezek után is mindvégig elismerte, hogy 
a törvény Isten akaratát nyilatkoztatja ki. Megjelenik benne Isten 
dicsősége, de nem ad erőt ennek az isteni akaratnak a teljesítésé
re. Ebből következik, hogy az örök élet elnyeréséhez sem nyújt segít
séget. (...) Saul, a törvény tanítója, halott volt Krisztus számára. 
Felragyogott azonban előtte az igazság dicsősége, mely életre keltet
te és úgy melegítette fel szívét, ahogyan a törvény sohasem lett vol
na képes. Krisztus lelke adott neki erőt arra, hogy a törvényt is 
megcselekedje, de egyúttal meg is szabaduljon annak bénító hatásá
tól. Az új élet szabadon ragaszkodik a törvényhez. (E. Senf)

Pál apostol egész életében viaskodott a Törvény problémájával. 
Nem azért, mintha ő személy szerint nem találta volna meg ennek a 
problémának a megoldását, hanem: mert szolgálni akart azok között
a csoportok között, amelyek különbözőképpen, helytelenül viszonyultak 
a Törvényhez. Különböző csoportok alakultak, mindegyik hozta a maga
vallásos előzményeit és beleszőtte az újba. Pál látta ezt a helyze
tet és szerette volna az ő felismerését továbbadni. Hol elfogadták, 
hol nem. Inkább nem fogadtákel, mint igen. (...) Pál saját személyét 
illetően világos, biztos megoldást talált a Törvény problémájára, 
de egész életén át fogalmazta ezt a maga megoldását, úgy, hogy elfo
gadják a többiek, akik helytelenül viszonyultak a Törvényhez. Két 
véglet között kellett megtalálni a keskeny utat, hogy ti. változat
lanul érvényes-e még a Törvény, vagy pedig minden tekintetben érvény
telen, új kezdődött. Pál látta, hogy egyik nézőpont sem igaz. Ha ezt 
a kettősséget meggondoljuk, akkor kezdjük érteni: nem olyan könnyű
megszövegezni, hogyan is vagyunk akkor a Törvénnyel. (...) És ha 
arra gondolunk, hogy Pál felelősséget érzett minden csoportért, 
minden keresztyénért, akkor megértjük azt a viaskodást, ahogy egész 
életén át kereste a Törvény problémájának a jó megoldását. (Farkas 
József)

E fejezetben a kegyelemben részesült embert látjuk. így festenek 
ezen a földön azok, akiket Isten megváltott. így lesz, amikor a ke
gyelem uralkodik itt és amikor a menny a földön lakozik majd. Csodál
kozunk -e azon, hogy ez így van? Uralkodhatik-e a kegyelem másképpen 
rajtunk, mint éppen így, hogy harcra indít? (...) A római levél me
nete most ismét erősen kiélezve, az elé a kérdés elé állít bennün
ket, hogy vajon valóban hiszünk-e, hisszük-e azt, amit eddig hallot- 
tünk? (W. Lühti)
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Szentháromság utáni 15. vasárnap 
ApCsel 8, 14-25

Simon mágust semmi esetre sem lehet istentelennek bélyegezni. 
E tekintetben nem ítélkezhetünk fölötte. Megkeresztelkedett és az 
apostolokkal tartott. Azonban még nem jutott el arra a felismerésre, 
hogy Isten adományai "becsületes szívet" feltételeznek. Olyan szí
vet, amely Istentől vár minden értéket és ezért teljesen aláveti 
magát az 5 akaratának. Ez azonban hiányzott Simonból. Ő nem igazi 
követésben élt, hanem egyszerű vallásosságban. (...) Hasonlóképp 
gondolkodnak ma is sokan. Készek vállalni a "vallásos viselkedésfor
mát". Alávetik magukat egyházi "kötelezettségeknek". Elvárják azon
ban, hogy ezért az erőfeszítésért Isten is adjon valamit. Békés, 
boldog életet. Istennel azonban nem lehet üzletelni. Sohasem fogja 
megkérdezni, mennyire vagyunk vallásosak. De aki teljes szívét adja 
Néki, az ingyen kapja meg a világ minden kincsét felülmúló ajándé
kait. (P. Ulrich)

Simonnak azonnal feltűnt, hogy az Egyházzon belül különbségek 
vannak a lelki adottságok tekintetében és aszerint osztályozódik 
a szolgálat is. (...) De megszólalt szívében a hiúság: a keresztyén 
gyülekezeten belül még előkelőbb helyet vívhatna ki magának. (...) 
Nem látta azonban, mire is alapozódik valójában Péter hivatala és 
hatalma. Nem az ő személyiségéből, vagy valamilyen titkos művelet 
eredményéből adódott az a "látszat", hogy "irányítani" volt képes 
a Szentleiket. Péter hivatala: szolgálat, hatalma pedig adomány.
Annak ajándéka, aki elhívta őt és működött általa is. (...) 24. v.: 
Simon válasza, valamint Péter elítélő szavai arra engednek következ
tetni, hogy a mágus megmaradt elvakultságában. Simon további életút- 
jára vonatkozóan a II. századi egyházatyák tesznek említést, miszerint 
feltehetőleg ő lett az alpítója egy szakadár közösségnek, az ún. 
"simoniánusok gyülekezetének", akik őt isteni közbenjáróként és Is
ten jelenvalóságának megtestesítőjeként tiszteltek. Miután ennek 
a közösségnek a létezése a II. században biztosra vehető, valószínű
leg nagy volt a hatása. Simon tehát minden bizonnyal kilépett a ke
resztyén gyülekezetből, visszatért a mágiához és a két tanítást ösz- 
szekeverve vezette félre követőit. (...) Lukács azért említi ezt 
az epizódot, hogy bemutassa, miért nincs helye Simonnak és az övé
hez hasonló gondolkodásmódnak a keresztyén egyházban, és világossá 
tegye, hogy az ilyenféle mágikus vallásoknak semmi köze Krisztus 
evangéliumához. (A. Schlatter)

A Biblia úgy beszél a mágiáról, mint aminek a létezésében senki 
nem kételkedik. A mágia itt valóság. Az okkultizmus széles körű eli
télése nem abból a gyanúból származik, hogy a mágikus műveletek a 
félrevezetést szolgálják, hanem mert úgy tartják, hogy a mágia morá
lis és társadalmi szempontból kártékony, hiszen eltűri a tiltottat 
és megsérti az isteni tanítást. A Szentírás szerint Isten az uralko-
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dó, aki itélkezik az emberiség felett. Igaz, hogy a jámborság és 
a jó tettek kedvező irányba befolyásolják, de az emberek sorsa végülis 
a kezében van, és ha a jó embert bünteti, az nem igazságtalanság, 
hiszen útjai kifürkészhetetlenek, meghaladják a halandók értelmét. 
A mózesi vallás —  akárcsak a keresztyén hit —  elutasítja a mágiát, 
mint az isteni hatalomba való tiltott belekontárkodást. (K. Seligmann)

(...) Érdemes Simon mágussal többet foglalkoznunk, mert az ő 
dialektikus szemléletén és egyéniségén keresztül tört be az Egyház
ba két nagy eretnekség, és mindkettő alapjaiban idegen az Egyháztól. 
Az egyik a mágikus gondolkodás. Egyesek azt gondolják, hogy a keresz- 
tyénség lényege a jelek, látomások, csodák, szokások, babonák tisz
teletében van. A másik eretnekség szakrális mammonizmusnak mondható. 
Sokan azt gondolják, hogy az Egyházban is úr ez a legnagyobb földi 
hatalom, a pénz s hogy az Egyházban még lelki ajándékokat is lehet 
vásárolni pénzért. íme, ez a két nagy kísértés tört be a korai keresz- 
tyénségbe Simon máguson keresztül. (...) Az Egyház kezdettől fogva 
fellépett e két nagy kísértés ellen. (...) A mágikus gondolkodás 
elleni fellépés nem is annyira az Actából, mint inkább a "Péter cse
lekedetei" c. apokrif iratból tűnik ki leginkább. (Keken András)
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