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Tanulmányok
A mindennapi keresztyénség

Róm 12-16
(Több, mint három évtizeddel ezelőtt hangzott el ez az igehirdetés- 
sorozat. Harmadik nagyobb része a Rámái levél a szászéken o. sorozat
nak. Az első két rész (Az életnek megigazulása, Ró m 1-8, és A hit 
beszéde, Rám 9-11) megjelent a Lelkipásztorban, hozzácsatolt melléklet
ként. A befejező rész közlése a folyóiratban tortáit változás miatt 
elmaradt akkor. Utólag közzétesszük. Csak így teljes a római levél 
üzenete. S valóban nagy szükségünk van arra, hogy az apostoli ige 
világosságával lássuk, hogyan kell forgolódnia a keresztyén embernek 
az egyházban, a világban, az emberek között. Ez a mindennapok kérész— 
tyénsége.)

1.
Új. kedves áldozat

Róm 12,1
Mikép hat ránk ma ez a szó: áldozat?
Eszünkbe jut-e eredeti értelme? Viszik a tulkot, melyet áldoza

tul szántak s odakötik az oltár szarvához. Jő a pap, megvillan kezében 
a kétélű kés, s leszúrja az állatot. Vérét szertartásosan felfogják, 
az oltárt vele meghintik. Meggyújtják az odakészített fahasábokat 
s a ráhelyezett testet egészen elégetik. Ez . az egészen égő áldozat. 
Egy kis vagyon ég el ott a lángokban hamuvá. Élet oltatik ki, ha 
csak állati élet is. S mindez az Isten engesztelésére, kegyelmének 
megnyerésére.

Nem borzongunk-e meg? Nem adunk-e igazat Nitzschenek, aki egyszer 
azt a megjegyzést tette, hogy az áldozatokat sohasem kérdezték meg 
az ő saját véleményük és akaratuk felől; s mikor az áldozók örven
deztek, ugyanakkor az áldozatok szorongattattak. Bizony vér és halál 
volt az ára az ujjongók örömének.

Vajon Pál apostol mindezt feledi, midőn a római gyülekezetbe ír: 
"kérlek titeket, atyámfiai, szánjátok oda a ti testeiteket Istennek 
áldozatul". Az első szava, amit levelének ebben az új részében, a 
keresztyének mindennapos életére vonatkozó buzdító részben kiejt, 
éppen az áldozat szava. Hát nem tudta más szóba foglalni az evangélium 
követelését, az Újszövetség intelmét, a Krisztus kívánságát, csak 
ebbe? Hiszen Krisztus azért áldoztatott fel a Golgothán, hogy nekünk 
váltságot szerezzen, hogy mi az Ő vérében való hit által megigazul- 
junk (3, 25); Krisztus feltámadott és többé meg nem hal, mert csak 
egyszer halt meg a bűnök engeszteléséért (6, 9-10); az ő áldozatának 
egyszersmindenkorra szóló érvénye van, vele megszűnik minden régi 
áldozati kötelességünk (Zsid 10, 14).
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Mindezt jól tudja az apostol és mégis első szava az áldozat 
komolyan hangzó szava. Mert nincsen Istenhez való viszony a keresztyén 
gyülekezetben sem az áldozat teljes komolysága nélkül! Aki megértette 
őt eddig hitre hívd üzenetében, most értse meg a mindennapos életre 
szóló intésében is: Krisztus vérén megváltott keresztyén, szánd oda 
magadat áldozatul Isten oltárára!

Persze merőben új áldozat ez. Nem a régi, más, mint a régi,
több, mint a régi.

"Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára" 
- mindjárt ez a bevezető elárulja, hogy itt újfajta áldozatra hív 
bennünket az apostol. Először is kérlel, buzdítólag int, szeretettel 
unszol. Semmi nyoma nincs annak, hogy a törvény kényszerítésével 
parancsolna rá a hívekre: mutassatok be áldozatot! Bengel jegyzi
meg finoman: Moses jubet, apostolus hortatur, Mózes parancsol, az 
apostol csak buzdít.

Nincs is szükség egyébre, hiszen testvéreit buzdítja, kik éppúgy 
a Krisztus testéhez tartoznak hozzá, mint ő, kik éppúgy megigazultak, 
megváltattak és benne élnek a Szentlélek-éltette gyülekezet közösségében 
Nem lázadó akaratokat kell megtörnie, hanem csak készséges szíveket
testvéri szóval bátorítania.

A legfeltűnőbb pedig ebben az elöljáró mondatban az, hogy test
véreit az Isten irgalmasságára kéri, szánják oda magukat áldozatul 
Istennek. Az Isten irgalmasságára hivatkozik, könyörületére, mely 
sokféleképpen megmutatkozik zsidókon, pogányokon egyaránt (1 1 , 32).
így is mondhatnánk: a Krisztus áldozatára hivatkozik. Sehol nem mutat
ta meg Isten az ő irgalmát, könyörületét s a kárhozatra méltó embe
riség iránt való szánakozását oly hatalmasan, mint a golgothai oltá
ron. Ha odanézünk a keresztre, nem indít meg az minket is arra, hogy 
életünket hálából Isten oltárára tegyük le? Bizony arra indít. Sőt, 
nincs még valami, ami jobban életáldozásra mozdíthatna bennünket, 
mint az ő irgalmának megtapasztlása. Példa erre Zinzendorf grófé, 
ki Hollandiába utaztában a Düsseldorfi képtárban egy olasz festmény 
előtt megállt; a megfeszített Jézus Krisztust ábrázolta s latin sza
vakkal ezt volt aláírva: ezt tettem én teérted, mit teszel te énéret
tem? Ott eltökélte hát szívében, hogy Krisztusnak szenteli életét.

A keresztyén ember áldozata hálaáldozat. Mindig csak az. Felelet, 
visszhang az Isten szeretetére, hogy Krisztust adta értünk. Sohasem 
az Isten megvesztegetésére végzett cselekedet, haragjának elfordítá- 
sára szánt kísérlet, vagy éppen érdemszerző munkateljesítmény. Csak 
hálaáldozat. Isten a szívét tépte ki és adta oda értünk Krisztusban, 
hálából és együgyű örömmel mi is a szívünket tesszük tenyerére. Ez 
az első nagy újság az Újszövetség áldozatfogalmában: csak egyféle
áldozat lehetséges már - hálaáldozat.

A másik nagy újság az, hogy a mi áldozatunk immár élő áldozat. 
"Szánjátok oda a ti testeiteket élő áldozatul."

Ezt megint csak az ótestamentumi szokással s a régi pogány gya
korlattal szemben hangsúlyozza az apostol. Amazok egy élő állatot 
megöltek s holtan égették el az oltáron. Nem csekély értékű tulajdo
nát semmisítette meg ezzel az áldozó ember. De éppen így vélt jogot 
nyerni arra, hogy minden egyéb tulajdonával, legfőképp saját testével 
szabadon rendelkezhessék. Ehelyett az apostol azt kívánja a keresztyén 
embertől, hogy önmagát bocsássa Isten rendelkezésére, eleven testét; 
élő áldozat legyen az övé. Istennek mi nemcsak javaink egy részével,
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hanem magunkkal, személyünkkel testestől-lelkestől-mindenestől tarto
zunk.

Hogy az apostol itt a testet említi: szánjátok oda a ti testeite
ket élő áldozatul, ezzel csak azt akarja hangsúlyozni, hogy az egész 
embert. Testünk tagjaival érzékelünk és cselekszünk. Nos, Isten nemcsak 
a belső világunkat kívánja magának, hanem minket magunkat egész valénk 
szerint, amint élünk, járunk, teszünk, szólunk. Nem elégedhetik meg 
kevesebbel. A megváltott ember a maga valósága szerint, gyakorlati, 
mindennapi módon kész Istennek engedelmes szolgálatára. Már a 6. 
fejezet során hangsúlyozta az apostol: amiképpen odaszántátok a ti 
tagjaitokat régen a tisztátalanságnak, azonképpen szánjátok oda most 
a ti tagjaitokat a szent életre. (6, 19)

Tapasztalatból tudjuk mindnyájan, hogy éppen a testünk, a tagjaink 
lesznek a bűnök fészkévé. E tekintetben áll az áldozat eredeti értelme 
is: a testet meg kell feszíteni indulataival és kívánságaival együtt 
(Gál 5, 2 k ). Chrysostomus szemlélteti ezt egy-két példán: "Szemed 
ne kacsintson a rosszra, és akkor áldozattá lett; nyelved ne szóljon 
csúnyát, és akkor áldozattá lett; kezed ne cselekedjék jogtalant, 
és akkor áldozattá lett." Ámde még jobban érvényes testünkre és tagja
inkra az áldozat új értelme: Hálából oda kell szentelnünk őket Isten 
szolgálatára. Spurgeon hozza fel példának egyízben egy korabeli evangé
listának az esetét. Lebukott a lóról s úgy érezte, összezúzta magát, 
óvatosan megmozdította a jobb kezét, íme, nem törött el, odaszen
telte hát újólag az ő kegyelmes Istenének. Ugyanígy tett balkezével, 
lábaival, fejével, végül egész testével. Senmi baja nem esett. Egész 
testét hálás örömmel új ólag felkínálta Istennek eleven áldozatul. 
Luther így foglalja össze a mondottakat: "Az Újszövetségnek ez az 
áldozata csudálatos áldozat: megöletik (az óember szerint), de élet
ben is marad (az újember szerint)".

Élő áldozat vagy-e az Újszövetség értelmében? Vagy még mindig 
régi módon gyakorlód az áldozatot? Mást adsz oda, nem magadat; valamit 
a javaidból, talán nem is csekély értékűt, de mégse tulajdon testedet; 
vannak cselekedeteid az Úrért, de csak holt cselekedetek, nert nem 
hitből fakadnak, hanem hamis számításból vagy puszta félelemből. 
Pedig ugye te is megtapasztaltad az Isten irgalmát, bocsánatát, szívé
nek maradéktalan szeretetét? Nos, ezért ma néked szól az intés: szánd 
oda magadat élő áldozatul a te Uradnak!

Még két jelzővel illeti az apostol a mi áldozatunkat. Szent 
és Istennek kedves legyen az. Ez a kettő nem új vonása az igazi áldo
zatnak!Már az Ótestamentum embere is ismerte és figyelte. Mégis 
ezek is megújulnak és tökéletességre jutnak keresztyén ember áldozatában.

Szentnek nevezzük azt, ami kiszakíttatott ebből a világból, 
ami külön el van kerítve az Isten számára, ami csak őt illeti. Ami 
pedig a szent Isten számára van kiszakítva, annak épnek és szeplőte
lennek kell lenni, és tiszta edényben kell azt az Úr elé helyezni. 
Az ótestamentumi kegyesség úgy vélte, hogy ennek eleget tesz a kulti
kus tisztasággal. Bár már a próféták erősen kívánták a szív megtisztí
tását is. Mi tudjuk, hogy Krisztus vére mosott meg minket, Őbenne 
szentek vagyunk mindnyájan, de ezzel a szentséggel élni kell, s a 
megszenteltetés elképzelhetetlen másként, mint csak úgy, hogy naponta 
odaszánjuk magunkat Isten oltárára, elszakadván a világtól.

Kedvesnek, Isten előtt tetszőnek pedig azt az áldozatot nevezzük, 
amelyet Ő elfogad. Nyilván az élő és szent áldozat tetszik őneki. 
Káinét nem fogadhatta el, mert gyilkos gondolatú gonosz szívvel áL-
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dozott (1Jn 3, 12). Krisztuson kívül ugyanilyen gonosz mindnyájunk 
szíve. Csak Krisztusba kapaszkodva nutathatunk be mi az Istennek 
kedves áldozatot. Ugyanis mondhatnánk - alázatosan. Luther mondja, 
hogy éppen a szenteket szokta megkísérteni a kérkedés, az embereknek 
tetszeni akarás. Ezért állapítja meg: "Nagyobb dolog, hogyha egyedül 
Istennek tetszünk, mintha szentek vagyunk". Legyen hát Krisztusban 
való és alázatos a mi Istennek odaszentelt életünk, hogy Isten valóban 
kedvét lelhesse benne, áldozatunkat elfogadhassa és az néki tessék.

Új, kedves áldozat: ez a keresztyén ember mindennapi élete.
S az ilyen élet szakadatlan istentisztelet. Ez az egyedül "okos 

istentisztelet". Okos, értelmes, tudniillik tökéletesen megfelel Isten 
értelmének, Isten lelkének, Isten lényének. Krisztusban úgy nyilatkoz
tatta ki magát az Isten, hogy "Ő lélek, és akik imádják, szükség, 
hogy lélekben és igazságban imádják" (Jn 4, 24). Ezt az Urat mi nem 
elégíthetjük ki többé állat-áldozatok sokaságával vagy külsőséges, 
gépies vallásos szertartásokkal, hanem csak "lelki áldozatokkal" 
(1Pt 2, 5), úgyhogy eleven magunkat adjuk oda Isten szent Lelkének 
eszközül. Minden egyéb oktalan, lélektelen és hiábavaló istentisztelet. 
S hozzátehetjük, nemcsak Istennek, de az embernek is ez az áldozat 
felel meg csupán. A teremtés koronájához még elbukott állapotában 
is egyedül ez az áldozat méltó: magát visszaadni az Istennek!

Kié vagy, édes Testvérem? Még mindig önmagadé? Vagy még mindig 
a világé, kiszakadva Isten karjaiból? Még mindig nem akarsz áldozat 
lenni az Isten oltárán? Szívesebben vagy önmagadnak, embereknek, 
bűnnek és ördögnek áldozata? Új, kedves áldozatra hív ma a te Istened! 
Nem mint Mózesnek mennydörgés közben a törvény kemény követelésének 
villámló fenyegetésével, hanem szelíden szól hozzád a keresztrefeszí- 
tett Jézus Krisztus elhaló sóhajával: ezt tettem én teéretted, mit 
teszel te énérettem?

Nézz Jézus Krisztusra, a te éretted megfeszített hű Uradra s 
képtelen leszel mást tenni, csak azt, amire az apostol is int kérleli 
szóval: odaszánod magadat új, kedves áldozatul az Istennek!

2 .
Keresd Isten akaratát!

Róm 12,2
Szánjátok oda magatokat Istennek áldozatul "és ne szabjátok 

magatokat e világhoz."
Ez a kettő összetartozik. Pál apostol sem teheti, hogy ne kösse 

össze az Istennek való odaáldozás gondolatát az "e-világtól" való 
különbözés követelésével.

Könnyen félreértések útvesztőibe kerülünk persze, ha nem tudjuk 
pontosan, mit ért az "e-világon". Az a görög szó, melyet használ, 
csaknem lefordíthatatlan magyarra. Az "aion" - magyarosan írva éon 
- tulajdnnképpen időbeli korszakot jelent, hosszú időszakaszt, világ- 
korszakot. Latin megfelelője a saeculum, melyből mi a szekuláris 
vagyis e-világi jelzőt szoktuk emlegetni.

Ez a világkorszak, évezredekre nyúló időszakasz Ádámnal vette 
kezdetét. Róla mondottuk már az 5. fejezet során: "Az első Ádám a 
bűnnek az engedetlenségnek a kövét dobta a teremtés tavába és az 
élet vize megzavarodott." Ez az Ádám itt él bennünk is. Ez a világkor
szak nemcsak végtelenül folyó idő tehát, de jellemzi a tartalma:
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bűn, halál, szenvedés, elidegenedés, örökös küzdelem a földnek minden 
táján s minden generációban, szorongás és feszültség, hatalmas emberi 
teljesítmények s ugyanakkor csalfa vak illúziók, sőt gyakran remény
telenség. Ez a képe, alakja, sémája.

Jézus Krisztus a második Ádám - hirdeti az evangélium. Ő ho
zott új éont megváltásával. Ez teljességében ugyan még "eljövendő", 
de őbenne s azokban, akik váltságát hit által elfogadták, már kezdetét 
vette. A keresztyének tehát két éonban élnek. Ennek feszültségét 
hordozzák, mígcsak el nem jő a vég.

Amikor a keresztyén hívek "nem szabják magukat e-világhoz" vagyis 
mintájától, megszokott sémájától elütnek, akkor ez senmiképpen dőre 
világtagadás vagy éppen embergyűlölet, hiszen Isten ezt a világot 
szerette annyira, hogy Egyszülöttjét adta megváltására. Annyi igaz 
viszont, hogy már most a jövendő Isten országának az alakjához igazod
nak minden igyekezetükkel a Szentlélektől vezetve.

Sohasem könnyű ebben a nehéz kérdésben az igazság keskeny útját 
meglelni, hát még azon járni! Mert egyfelől - mint fejtegettük - 
félreértése volna a keresztyénségnek, ha ki akarna menekülni a világ
ból. "Nem azt akarom, hogy vedd ki őket a világból - imádkozza Jézus 
-, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól" (Jn 17, 15). Másfelől a 
Krisztus egyháza történelme folyamán ismételten "elszekularizálódott", 
el-elvesztette identitását s ezzel a világba való küldetését. Többet 
ártott, mint használt. Próbáljuk meg félreértések eloszlatásával 
komolyan venni az apostol szívből jövő intését.

De miképpen megy végbe ez a mi e-világtól különböző életváltozá
sunk? Belső megújulás által. Az apostol nemcsak óv valamitől, nemcsak 
tilt a világ sémájától, hanem belső megújulásra noszogat., És ezt 
éppúgy mint az előbbit, szakadatlan feladatunknak tünteti fel. Ha 
egyszer odaszántuk az életünket Krisztus tenyerére s attól életünk 
megújult, ezzel még nincs minden elintézve. Űjra meg újra meg kell 
újulnunk a Krisztusban. Azt mondják, ha egy nemesített körtefa magját 
elvetjük s az fává nő, fáján megint csak vadkörte terem. Űjra be kell 
oltani, mindig újra.

Szakadatlan szükségünk van életünk megújítására. De éppen az 
a nagyszerű, hogy ez lehetséges is a Krisztusban. Pál apostol képes
nek tartja azt az embert, aki egyszer már odaszánta életét élő áldoza
tul Istennek,. képesnek tartja arra, hogy újra meg újra megújuljon. 
Csak ezért szólongatja is a római híveket: "Változzatok el a ti elmé
teknek megújulása által".

Változzatok el, alakuljatok át, formálódjatok újjá, mégpedig 
belülről a ti elmétek, gondolkodásmódotok, lelketek megújulása által.
A világ azzal vonz, hogy külső mintákat, sémákat rak eléd. Isten 
azonban belülről akar megújítani s ez a belső megújulás mutatkozik 
meg azután a mindennapos életformánkon is. Ez már sohase lesz puszta 
utánzás, szeszélyes, esetleges alkalmazkodás, hanem mindig meg fog 
felelni annak a belső világnak, az új ember világának, melyet Krisztus 
lelke teremt bennünk nagy állandósággal.

Nem lehet eleget súlykolnunk a Bibliának azt a tanítását, hogy 
az új ember belülről támad életre. Az életnek a centruma a mi belső 
világunk. Ezt akarja kifejezni Pál, midőn az "elménk" megújulásáról 
szól. Nem a puszta értelmet érti ezen, hanem azt, amit mi ma inkább 
"énnek" nevezünk. Az énnek kell megújulni, mely magában foglalja 
gondolatvilágunkat, érzületünket, törekvéseinket, életszemléletünket.

395



Persze nem lényegtelen szerep jut bensőnkben éppen az elménknek, 
a gondolkodásunknak. Luther azt mondja, hogy a Szentlélsk-vezette 
hívő embernek hajlítható az értelme, a vélekedése. A hitetlennek 
előre meg van a maga merev véleménye. Csak a hit változtatja át az 
értelmet! Belső megújulásunk nem mehet végbe anélkül, hogy értelmünk 
meg ne hajoljon az Istennek számtalan cselekvése előtt, mely felette 
van minden értelemnek, sőt sokszor egyenesen ellene van a mi bölcses
ségünknek.

Vajon te hajlítható vagy-e még a Szentlélek számára? Kész vagy-e 
arra, hogy magad is engedj az intésnek és újra meg újra megújulj 
a te egész belső valód szerint? Mert nem elegendő ám a puszta eluta
sító mozdulat: nem kell, amit a világ kínál; csak úgy tudsz keresz
tyén módra elszakadni a világtól, annak egoiamisától, reményvesztett- 
ségétől, kényelemszeretetétől és felelőtlenségétől, ha magadat, leg
bensőbb magadat újítod meg! Vagy erre már nincsen szükséged, te már 
annyira "hívő" vagy, hogy nyomokban sem fedezhető fel többé életed
ben a világ? Meg ne csald magadat.

De még itt sem ér véget a feladatunk. Az apostol szavai szerint 
a szakadatlan belső megújulásunknak van egy folytonosan szemünk előtt 
lebegő célja is: Isten akaratának kutatása. "Ne szabjátok magatokat 
e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, 
hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata".

Az Isten akaratát tehát vizsgálni kell, kutatni, keresni, fölismer
ni és magunkévá tenni (vö. Ef 5, 10. 17; Kol 1, 9). Aki lelkében 
újra meg újra meg nem újul, aki értelmében és vélekedésében hajlítha- 
tatlan, az hiába is keresné az Isten akaratát. Képtelen vállalkozás 
mindnyájunk részére belső megújulás nélkül keresni és betölteni Is
ten akaratát! Hazugság az ajkunkon a Miatyánk harmadik kérése: "Legyen 
meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is", ha nem vagyunk 
készek megújulni, megváltozni, akaratunkat Isten akaratához szabni, 
s azt engedelmesen végbevinni . Igen, nemcsak elszenvedni, hanem vég
bevinni. "Legyen meg a Te akaratod" - ez nemcsak azt jelenti, hogy 
megnyugszom a csapások közt és alázattal elfogadom, amit Isten reám 
mért, hanem azt, sőt elsősorban azt, hogy az ő jó, kedves és töké
letes akaratát felkutatom, megkeresem és engedelmesen végbeviszem.

Mert nem olyan egyszerű ám az Isten jő, kedves és tökéletes 
akaratát felismerni és magunkévá tenni. Nemcsak a tízparancsolat 
ismerete elégtelen ehhez, de az Újszövetségi szentírás igéi se alkalmaz
hatók törvényképpen, vagy úgy, mint Isten akaratának szabályzata. 
Az a bonyolult kérdés ugyanis nem egyszer életünkben, hogy az adott 
helyzetben mit akar éppen tőlem az Isten. Lehet valami önmagában 
jó, de azt nem nekem kell végbevinnem, vagy nekem, de nem most kell 
végbevinnem. Óh, az Isten akaratát éber figyelemnél naponta kell 
ellesni az Isten szájáról. Így cselekedett maga az Isten Fia is, 
mondván: "Én semmit sem cselekedhetem magamtól; amint hallok, úgy 
ítélek; mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, 
aki elküldött engem, az Atyáét" (Jn 5, 30). Ő is kereste, ő is nallga- 
tózott, ő is tusakodott éjszakákon át tartó imádkozás közben, hogy 
megvizsgálja, mi az Istennek jő, kedves és tökéletes akarata.

Te már ezzel a feladattal végeztél volna? Ha pedig nem, akkor 
miért nem kutatod és újulsz meg naponta, csakhogy megismerjed és 
végbevigyed a te Atyádnak akaratát? Látod, annak az akaratnak a megtalá
lása és elfogadása fogja megmutatni neked azt is, hogy mikor, hol
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és mit tagadj meg a világból. Mint egy három szálból sodort kötelék, 
úgy van összekötve számunkra szétbogozhatatlanul összekötve ez a 
három: megújulás. Isten akaratának keresése és a világ megtagadása. 
Akármelyik szálat húzod ki külön, az a vékony szál elszakad. Nincs 
mit tenned, együtt kell gyakorolnod valamennyit a hétköznapok során.

S még egyszer kiáltom, hogy el ne feledjétek: szakadatlanul!
Nincs megállás halálig, ítéletnapig, örökkévalóságig. Brunner Emil 
egy modem képpel ezt a mi szakadatlan megújulásunkat átépítésnek 
mondja. Óriási épülettömböket is lehet építeni, új stílusra, új 
tervek szerint. Nos, a mi egész keresztyén életünk nem egyéb, mint 
egy ilyen munkában lévő átépítés. Alapja az Isten terve, az ö jó, 
kedves és tökéletes akarat, amit folyton lesnünk kell, hogy a munkán
kat el ne hibázzuk. A stílusban döntő változás esik. A világ stílusát 
letesszük és a világot teremtő Mester építészeti stílusát alkalmazzuk. 
Még sok a munka, ami hátra van, de Isten szakadatlanul bepillantást 
ad az alaptervbe,mi pedig szakadatlanul készen állunk arra, hogy 
az ő stílusához formálódjunk, a világét pedig félretegyük.

A tökéletes terv egyszer tökéletes valósággá lesz. Isten templo
mává.

Csak meg ne lankadjunk az építésben. Nekünk szól az ígéret: 
"Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában és többé 
onnét kinem jő" (Jel 3, 12).

3.
Szolgálj hitedhez mérten!

Róm 12, 3-8
Az apostol többesszámba szokta tenni levélbeli intelmeit. Itt 

a Római levélben is ekképp kezdte: szánjátok oda magatokat élő áldoza
tul, újuljatok meg bensőtökben, keressétek az Istennek akaratát. 
S nem pusztán azért szól így többesszámban, mert hiszen többeknek 
írja levelét, hanem még inkább azért, mert mindig a gyülekezetei 
tartja szem előtt. Felettébb "egyháziasan" gondolkodik. Sohasem tekinti 
a keresztyén embert elszigetelten, még akkor se, ha a legegyénibb 
jellegű intéssel buzdítja, mint amilyen az odaszánásra, a megújulásra, 
s az Isten akaratának keresésére buzdító intés is. Keresztyén ember 
csakúgy önmagában, üvegbúra alatt elrekesztve a többi testvértől: 
ilyet az apostol nem ismer. A keresztyének egy testet alkotnak a 
gyülekezetben, egyenként véve pedig tagok ezen a testen, egymásnak 
tagjai. 

Hogy általános bevezető intésében is mennyire így gondolta az 
apostol, bizonyítja a most sorra kerülő első csoport intelem, mely 
már részletekbe megy át. Kifejezetten a gyülekezeti életre szabja 
mondanivalóját. Itt, elsősorban itt a gyülekezeti együttélésben kell 
a ringunk áldozatát meghozni, szakadatlanul megújulni és az Isten 
akaratát keresni.

Nos, a gyülekezeti együttélésben mint legfontosabbat először 
is megkívánja az apostol a szerénységet. Óv az elbizakodottságtól, 
óv attól, hogy valaki többnek gondolja magát, mint ami valójában; 
nagyobb lelki ajándékok birtokosának képzelje magát, mint azt Istentől 
kapta; mértéktelenül, szertelenül, határt és korlátot nem ismerve 
akarjon tevékenykedni a gyülekezetben. Mintha bizony ő volna ott 
a minden.
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. ^ 1 sem szándékozik a keresztyén ember-
Az apostol ezz ...... Csak éppen mértéktartásra, józanságrabői kiirtani az önbecsülést, osan ,. ’ , r , , . ,

neveli) helyes önértékelésre tanxtgatja Mértékül pedigkrnek-krnek 
a sa át hitét kell vennie: "Amint az Isten adta kinek-kinek a hit

mél*téVajon mit ért az apostol a hit mértékén? Hát Isten nem ugyanazt 
az egy hitet adja minden szívbe, talán bizony 5 a hitet adagolni 
szokta? Pál apostol maga is így vallja az Efézusi levélben: "Egy 
az Űr, egy a hit, egy a keresztség" (4, 5). Minden keresztyén hite 
az egy űrön csüng, a Krisztuson. A Krisztus-hit öleli egységbe az 
egész keresztyénséget. Akinek ez a hit nem adatott, az még nem is 
tartozik igazán a gyülekezetbe. Ez mind igaz. És mégis beszélhetünk 
a hit szent adagolásáról is. Ugyanaz a Krisztus-hit van minden keresz
tyénben, de bátran mondhatjuk: egyenként különböző ennek a hitnek
az ereje, vállalkozókészsége, merészsége, teherbírása. Meg azután 

ajándékok járnak. De ezek különbözők. Különbözők nemcsak 
hívő és hívő között, de változók néha ugyanannak a keresztyén ember
nek az életében is, amint növekedik, vagy megapad az ő hitének ereje.

Ezért szükséges, hogy a gyülekezetben minden egyes tag szerényen, 
józanon gondolkodjék magáról. Fogadja el és végezze azt a részfelada
tot, amit az Isten rábíz hitéhez mérten; ne lépjen túl a maga körén, 
ne vállalkozzék erején felülire. Persze ne is vonuljon hátra álsze
rénységből vagy restségből, mert a hitnek bennünk lévő ajándékait 
kihasználatlanul hevertetni ugyancsak bűn. A gyülekezet együttélését 
mindkettő veszélyezteti: az is, ha egyesek lelki felfuvalkodottságuk- 
ban, kegyes mázzal bevont nagyravágyásukban magasabbra törnek, mint 
kapták a hit mértékét, a kegyelem ajándékát; de az is, ha mások meg 
visszahúzódnak a csöndesen élvezők kényelmes páholyüléseibe, mintha 
nekik semmi foglalatosságuk nem volna. S ma talán ezek mi közöttünk 
többen vannak, mint voltak az elbizakodottak Rómában.

A római gyülekezetnek Pál érzékelhető példákon mutatja meg ezután, 
miképpen kell gyakorolni a hit mértékéhez szabott gyülekezeti szolgá
latot. Nem törekszik teljes felsorolásra, csak éppen kiragad néhány 
fontosabbat, összesen hetet. S ezek: a prófétálás (ami a magyar Bibli
ánkban irásmagyaráz ásnak van fordítva); a diakcnia, ami talán a hátrá
nyos helyzetűek felkarolásának és a szegénygondozásnak felel meg; a ta
nítás és pásztori intés, ami ma leginkább a lelkészek feladata; az 
adakozás, a gyülekezet kormányzása és az irgalmasság cselekedetei, 
mondjuk a jótékonykodás.

Minden erőszaktétel nélkül két nagyobb területre osztható ez 
a sokféle szolgálat.

Az egyik az ige szolgálata. Idesoroljuk a prófétálást, a tanítást 
és az intést. Pál apostol másutt is mindig első helyen említi az 
igehirdetés szolgálatát. Ezen belül megint csak első helyen a prófé
tálást. Nem is tudjuk ma már pontosan megmondani, milyen volt az 
újszövetségi próféták működése. Mindenesetre hatalmas erővel hirdet
ték az evangéliumot, úgyhogy ha egy idegen betévedt az istentiszte
letre, ahol a prófétálás folyt, megítélve érezte magát bűneiben, 
és arcra borulván imádta az Istent (1Kor 14, 24-25). Továbbá a pró
féta Isten Szentlelkétől ihletetten bepillantást nyert Isten titkaiba, 
néha a jövendő titkaiba, s a kapott isteni kinyilatkoztatást hirdette 
a gyülekezetnek. Azoktól, akik ily prófétai beszéd adományát kapták 
Istentől, az apostol azt követeli, hogy "a hitnek a szabálya szerint"



prófétáijanak. Amit mondanak, az feleljen meg hitük mértékének, óva
kodjanak a rajongástól, ne ragadtassák el magukat tüzes lelkesedés 
szárnyain, ne jövendöljenek többet, mint amit a Krisztus-hit megenged, 
ne bocsátkozzanak bele olyan titkokba, amelyekhez nem elég erős a 
hitük. Úgy látszik ez a veszedelem is fennállott. De akármennyire 
is fontos a próféta a gyülekezetben, a gyülekezetét csak akkor épí
ti, ha nem lépi túl a maga körét.

Ugyanígy józanságra figyelmezteti az ige szolgálatának másik 
két ajándékával, a tanítás és a lelkipásztori intés adományával meg
áldott igehirdetőket. Akinek az adatott, hogy világosan, értelemhez 
szólóan tanítani képes a tudatlanokat, az tanítson. Akinek pedig 
az adatott, hogy az erkölcsi élet dolgaiban a híveket inteni képes, 
buzdítani, fölrázni, akaratukhoz szólni, hát az intsen. Az ilyen 
ne akarjon prófétálni, hanem maradjon a maga feladata mellett.

De nemcsak az igehirdetés szolgálatából áll ám a gyülekezet 
élete. Egy másik területet is megjelöl az apostol. Nevezzük ezt össze
foglalóan szeretetszolgálatnak. Ide tartozott már akkor a szegények 
gyámolítása. A diakonia már az első évtizedekben állandó jellegű 
szolgálatnak tűnik fel. Aki erre kapott tehetséget és megbízást, 
gyakorolja hát s he kívánjon más egyebütt tevékenykedni. Hiszen ez 
kedves Isten előtt. Aztán ott van az adakozás. Bizony, az is a Szent
lélek ajándéka, helyesen adni: szelíden, ártatlan egyszerűséggel,
minden hátsó gondolat nélkül, nem csinálva belőle nagy ügyet. Hason
lóképp megszívlelendő tanács, hogy "a könyörülő vidámsággal mívelje" 
az ő irgalmasságának cselekedeteit. Úgy, hogy példájával a beteg, 
akit ápol, arcán érezze a szeretet leheletét, mely ápolójából árad. 
Az eddigiektől egy kissé elüt, de nem osztjuk külön csoportba, hiszen 
ez is gyakorlati tevékenység: a gyülekezet vezetésének , igazgatásának 
feladata. Lám, még az ilyen adminisztráció-féléhez is lelki karizma 
kell. Az odaadó fáradozás szolgalmát kívánja meg tőle az apostol. 
Luther hozzáfűzi: ne legyen a gyülekezeti vezető hasonló ahhoz a
kocsishoz, aki elalszik a bakon, a lovak meg a kocsi pedig futnak, 
ahogyan tőlük telik.

Mindezt nem volt felesleges aprólékosan számba vennünk. A mi 
nemzedékünk sok tekintetben közelebb áll az apostoli korhoz, mint 
közbeeső századok. A mai keresztyénség szerte az egész világon újra 
tudatára ébredt annak, hogy nem elégséges az egyházban valami központi 
hatalom, akár püspöki hatalom az, akár a lelkészi hivatal, akár a 
presbitérium tiszte, hanem szükség van a legkülönfélébb szolgálatokra. 
Ezeket a Szentlélek sohasem adja egy embernek vagy egy testületnek, 
hanem szétosztja a Krisztus testének tagjai között. A gyülekezetnek 
szószerint élő organizmusnak kell lenni, különben nem Krisztus teste.

Kíséreljük meg azért mai helyzetünkbe beleilleszteni ennek a 
levélbeli igeszakasznak számottevő intelmeit. Egyszerűség és megjegyez
hetőség kedvéért hadd foglalom össze néhány pontba.

1. Vállalj szolgálatot a gyülekezetben!
A gyülekezet nem épülhet, de még csak ősöktől örökölt állagát 

sem képes megőrizni, ha tagjai nem funkcionálnak. Hiába van feje 
a gyülekezetnek, ha a tagok bénák. Szomorú tornász-mutatvány az csu
pán, amikor egypáran igyekeznek, a többiek pedig szemlélődnek vagy 
közönyösen odébbállnak. Sok szolgálattevő kell! Vajon, te szolgálsz- 
e valamivel? Persze néhol az a látszat, hogy sok a szolgálattevő, 
pedig csak a sürgés-forgás nagy. Szolgálattevőnek igazán csak az
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nevezhető, aki lelki ajándékot kapott. Csak a lelki ajándékok építik 
a gyülekezetét, a mi emberi szereplésvágyunk nem. De aki kapott lelki 
ajándékot (és Isten ezt szívesen, bőséggel osztogatja), az adja oda 
az egészet a gyülekezetnek. Amit visszatart, az úgyis elillan. Vállalj 
szolgálatot!

2. Szolgálj hitedhez mérten!
Hit nélkül senmi sincs. Hit nélkül szolgálni - képmutatás. De 

ha van hited, akkor is figyelned kell: mire képes, mekkora ereje van 
ma. Luthernek egy ízben akkora hite volt, hogy a halálosan beteg 
Melnachthon ágyánál térdre esve visszaimádkozta őt az életbe. Ne 
merészkedjél többre, mint ami hited mértékének megfelel. Ne utánozz 
másokat. Ne lépj idegen területre. De viszont meglévő hitedhez mérten 
próbálkozzál, keresd a szolgálatot, s ha Isten növeli a hitedet, 
nagyobb szolgálatot is bíz majd rád.

3- Keresd a mai szolgálati alkalmakat és lehetőségeket!
Ma nem tökéletesen ügy él a gyülekezet, mint az apostolok korában. 

Ma van gyermekbibliakör, mely vezetésre vár. Ma van őrállói szolgálat, 
mely gondot visel a környékbeli hittestvérekre. Ma vannak konferenciai 
szolgálatok, melyek régen nem voltak. És a régieknek is mennyi új 
változata van: szegények, betegek látogatásában, elidegenedettek
hívogatásában, adakozásban, jótétemény gyakorlásában. Lehetetlen, 
hogy neked ne jutna valami.

4. Maradj hű a vállalt feladathoz!
Szánd oda magadat mindenestül, ne forgácsold szét erőidet, hol 

ide, hol amoda kapva. Lehet, hogy később más feladatot bíz rád a 
Szentlélek, de csak akkor, ha a kevesen hü voltál. És mégha soha 
nem jutsz is el a prófétálás-ig, hanem életed végéig csak a szegényeket 
támogatod, vagy csak apró szolgálatokat teszel, akkor se keserítsen 
el a szürke feladat, mert nem szürke feladat az , amit Isten kedvére 
hűséggel betöltünk!

A múlt héten egy papi bibliakörben a vendéglátó lelkész dolgozó- 
szobájának sarkába kerültem. Közvetlenül a hátam megett egy álló 
falióra ketyegett. Órákon át kellett hallgatnom: tititi-tí, tititi- 
tí. Negyedóránként hangosabban ütött, aztán megintcsak folytatta 
egyforma ketyegését. Mi nagy és mély lelki dolgokról beszélgettünk, 
Ő azonban nem irigykedett, ingája nem lépett ki az üvegszekrényből; 
egyforma hűséggel ketyegett és - pontosan mutatta az időt! A maga 
szolgálatát teljesítette. Megértettem. "Arai a sáfárokban megkívántatik 
az, hogy mindenki hívnek találtassék".

Szolgálj hitedhez mérten a gyülekezetben és hűségesen!

4.
Szeress képmutatás nélkül!

Róm 12, 9-16

Mindig úgy hallottuk, hogy a szeretet himnuszát Pál apostolnak 
az első Korinthusi levele 13. fejezetében kell keresnünk, hol is 
így kezdődnek a felséges igék: "Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén 
szólok is, szeretet pedig nincsen énbennem, olyanná lettem, mint 
a zengő érc vagy pengő cimbalom." Nos, legalább még egy helyre kell 
rámutatnunk Pál apostol leveleiben, hol ő himnuszt zeng a szeretetről. 
S ez éppen felolvasott szakaszunk, mely ekképp kezdődik: "A szeretet 
képmutatás nélkül való legyen." Ez is a szeretet himnusza. Talán
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formai szépség tekintetében alulmarad amazon; Nem is csupán csak a 
szeretetről szál itt, hanem közbeszőve egyébről is, reménységről, 
imádságról; de azért főképpen az agapé. a keresztyén szeretet ennek 
a szakasznak a tárgya, nagy dolgokat vall róla itt is s egymás után 
pattogó rövid mondataival költőnek bizonyul ebben a szeretet himu- 
szában is az apostol.

Az a hasonlóság is fellelhető a két szeretet himnusz között, 
hogy mind a kettő hasonló összefüggésben áll a Korinthusi, illetve 
a Római levél mondanivalója során. Mindkét levélben ugyanis megelőzően 
azokról a lelki ajándékokról szól az apostol, melyeket a Krisztus 
testének tagjai közt különböző mértékben oszt ki az Isten. Ebből 
folyik, hogy különbözők a szolgálatok is, melyeket az egyes tagok
nak végezniük kell a gyülekezetben. Nem lehet mindenki próféta, nem 
is lehet mindenki szegénygondozó. De van valami, amit senki nem nélkü
lözhet a gyülekezetben,egy kiváltképpen való ajándék: a szeretet. 
A Korinthusi levélben talán világosabb ez az átmenet a szeretetre 
mint legegyetemesebb és legfőbb ajándékra, de azért a Római levélből 
sem hiányzik. Az ige- és szeretetszolgálat néhány példája után alap
vonásaiban festi meg a keresztyén embert, ügy amint benne él a gyü
lekezetben s amint viselkedik általában az emberi közösségben. Eleté- 
nek és viselkedésének pedig legfőbb vonása a szeretet.

Milyen ez a szeretet? Milyennek kell lennie ennek a szeretetnek?

"A szeretet képmutatás nélkül való legyen." Vagyis igazi, ere
deti, frissen a szívből fakadó, őszinte legyen. Ne legyen tettetett, 
színlelt, mesterkélt, külsőképpen nagyobb • mértékben nutatott, mint 
belsőképpen átérzett, ne legyen hamisított szeretet. Sajnos ez is 
lehetséges. Luther mondja: senminek sem kell annyira tisztán maradni 
a képmutatástól, mint a szeretetnek, mégis sernni sem szennyeződik 
annyira képmutatás által, mint a szeretet; senuá sem ágaskodik annyira 
a képmutatás ellen, mint a szeretet, mégis semminek sem kell annyi 
képmutatást tűrnie, mint éppen a szeretetnek.

Nincsen tehát a keresztyén ember társas magaviseletének dolga 
azzal elintézve: szeress! Egy szót kell megtanulnod csupán, mert
ebben az emberekhez való új életed tökéletesen kifejezésre jut: szeress! 
Sajnos a temérdek látszatszeretet miatt óvatosabbnak kell lennünk, 
s azt kell kiáltanunk: szeress, képmutatás nélkül! Éppen annak kell 
ezt odakiáltani, aki már tudja, mi a szeretet, annak, aki már nem 
mer szeretetlenül viselkedni. A hívőnek, aki világosan érti, hogy 
a hitből szükségképpen patakzania kell a szeretetnek. Mert ezt az 
embert kísérti meg leginkább a képimutatás. Hívőkből lesznek a farizeu
sok. Bizonyítani akarják hitüket az emberek előtt, restellnék, ha 
szeretetlenségük árnyékot vetne vallásosságukra, istenfélelmükre. 
Ezért fölveszik a szeretet látszatát, mint egy maszkot, de a rózsaszín 
festék alatt fekete ráncok, gyűlölködő pillantások és gonosz indulatok 
rejteznek. Pascal mondotta: "Az emberek természettől gyűlölik egymást 
s hogy az együttlét, a társulás lehetővé legyen, feltalálták a szeretet 
látszatképét - az udvariasságot." Valóban, az udvariasság néha csak 
képmutató szeretet.

Persze ezzel semmiképpen sem akarunk biztatni, hogy vesd szemét
re az udvariasságot, csak arra: vesd le az álarcot! Legyen udvariassá
god őszinte és fakadjon szereteted mélyen a szívedből. Mindenki iránt 
úgy, ahogyan az vér szerint való testvéreknél nem ritka, sőt természe
tes: "atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek" legyetek. Ez a
gyöngédség, szívesség, kedvesség, mely magától jő elő testvérek,



rokonok közt, ez aranyozza meg a gyülekezetben is a testvérek érint
kezését. Lehetséges ez a meleg szivélyes viszony anélkül, hogy a 
tisztelet rovására menne. Sőt az igazi szeretethez Pál apostol szerint 
hozzátartozik a másik ember iránt való tisztelet is. Ezért mondja: 
"a tiszteletadásban egymást meglőzők legyetek."

Testvér! Képmutatás nélkül való-e a szereteted? Nem mutatsz-
e néha külsőleg többet, mint, amit belsőleg érzel, gondolsz? Sőt, 
nem takarja-e szíved megvetését, gyűlöletét a szeretetnek vékony 
máza? Őh, ha szeretet nincsen bennem, semmi vagyok. Ha pedig csak 
képmutató szeretet van bennem, még inkább seiani vagyok!

Araié mindez, amit elmondottunk, a képmutató szeretetnek csak az 
egyik fajtája. Van egy másik fajtája is, mely ellen küzdeni nem ke
vésbé kemény küzdelem. Nevezetesen arról a szeretetről van szó, mely 
megszűnik éles különbséget tenni jó és rossz között. Úgy is mondhatjuk: 
akad szeretet, mely erkölcsileg közömbös. Szeretünk valakit, de úgy, 
hogy elnézzük benne a rosszat, sőt az ő kedvéért már-már szeretjük 
a rosszat is, ami benne van.

Igen ám, csakhogy az igazi szeretet soha nem árulhatja el a 
jót, az Isten akaratát. Ellenkezőleg, az igazi szeretet nyíltan és 
halogatás nélkül szembefordul a bűnnel, azzal a bűnnel is, amlyet 
a szeretett személyben fölfedez. Pál apostol nagyon határozott e 
tekintetben: "A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok 
a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz." Az igazi szeretet szerti azt, 
amit Isten is szerethet, s ahhoz mindenképpen, tíz körömnél ragaszko
dik; de utál és gyűlöl mindent, amit az Isten is csak gyűlölhet. 
A szeretet tud iszonyodni is, iszonyodni a gonosztól.

Lám, képmutató minden olyan szeretet, amely puszta szentimentaliz- 
musban merül ki, minden olyan szeretet, mely erőtelen az igazság 
képviselésére, minden olyan szeretet, mely takargatja a bűnt, palástja 
alatt melengeti a mások rút szokásait, a hibára nem meri azt mondani, 
hogy hiba. Idetartozik az a sokszor emlegetett szülői majomszeretet 
is, mely a gyermenek mindent megenged. Nem igaz szeretet az ilyen, 
hanem képmutató szeretet.

A szeretet nem hűny szemet az élet és bűn valósága felett . Látja 
az emberekben, a legközelebb valókban is azt, amit az Isten nem helye
selhet, hanem amiből megtéríteni akar. Az Isten szeretetének nyitva 
vannak a szemei s ezért a keresztyén ember szeretete is csak nyitott 
szemű szeretet lehet. Nézzünk hát bele a másik ember valóságos arcába 
és engedjük, hogy azok, akik minket szeretnek, ugyancsak belenézzenek 
a mi orcánkba. S bármit látunk, annak nem szabad megölnie az igazi 
szeretetet. Dosztojevszkij mondja valahol: ahhoz, hogy egy embert
szeressünk, annak rejtve kell lennie, mert mihelyt megmutatta arcát, 
már a szeretet is elillant belőlünk. Igen, de csak a rosszul értel
mezett szeretet. A keresztyén szeretet nyitott szemmel észreveszi 
a felebarát vagy a családtag vétkét, de nem illan el, hanem annyira 
megiszonyodik tőle, hogy mentő karjaival utánanyúl a szeretett lélek
nek; küzd érte könyörgésekkel, prédikáló szóval, szelíd fenyítéssel 
és mindenekfelett jó példaadással. Ennek a szeretetnek hatalma van, 
mint ahogyan Krisztus mentő szeretetének hatalma volt a bűnös ember- 
világon. Ez a szeretet új életet teremtő erő. Kagawa, Japán nagy 
evangélistája mondotta: "Híressé kevés erőfeszítéssel is válhat az
ember, ellenben kimondhatatlan erőfeszítést kíván az, ha elbukott 
embereket maguknál magasabb színvonalra akarunk fölemelni. S ebben



van a teremtő szeretet hatalma." Magunknál magasabb színvonalra: 
a Krisztusban való új élet színvonalára. Alacsonyabbra nem veheti 
célját a keresztyén szeretet. Ez más szóval azt jelenti, hogy Krisztus
ban kell szeretnünk a testvért. "Minden igazi szeretet azon alapul 
- mondja Kierkegaard -, hogy egymást egy harmadikban szeretjük". 
Krisztus ez a harmadik. Csak a Krisztusban való szeretet, szeretés 
üti meg azt a mértéket: "Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok
a jóhoz."

Testvér! Képmutatás nélkül való-e a szereteted? Van-e benne 
erkölcsi bátorság bűnnek nevezni a bűnt akkor is, ha a szeretett, 
kedves személyben találtatik? Küzdesz-e javulásáért, megtéréséért? 
És megfordítva: el tudod-e viselni, hogy a te testvéred irántad való 
igaz szeretetből figyelmeztet hibáidra, s belátod-e: akkor nem szeret
ne, ha ezt megtenni elmulasztaná? A szeretet képmutatás nélkül való 
legyen.

Ezek után már csak rövidre fogva mondhatunk el egyet s mást 
a Pál apostol festette szeretetről.

A szeretet tevékeny. Ezért szeretet és buzgóság összetartoznak. 
"Az igyekezetben ne legyetek restek; lélekben buzgók legyetek ; az 
Úrnak szolgáljatok" Hanyagság, lomhaság, bosszúsan végzett lassú 
munka a szeretet megölője. Pedig mennyi tennivaló akad a gyülekezet
ben! Engedd, hogy a Szentlélek felszítsa szeretetednek húnyó parazsát 
az Úrnak való tevékeny szolgálatra!

A szeretet segít minden szükségben. A "szentek" már az első 
időkben rászorultak egymás segítésére. "A szentek szükségeire adako
zók legyetek". Pál apostol maga is szorgalmasan gyűjtött Görögország
ban a jeruzsálemi gyülekezet támogatására. A segítésnek jelentős 
módja volt akkortájt a vendégszeretet gyakorlása. Átutazó vagy elűzött 
keresztyének hol kaphattak volna menedéket, ha nem keresztyén házak
nál? Talán így jut eszébe az apostolnak a vendégszeretetről a gyüle
kezeten kívül álló üldözők serege: "A vendégszeretetet gyakoroljátok. 
Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek; Áldjátok és ne átkozzátok." 
Vajon nem telhetnék-e tőlünk is több segítő szeretet?

Végül a szeretet megértő és együttérző. Nem mindig tud tettekkel 
segíteni, de ilyenkor is nyitva áll a mások baja előtt. Együtt sír 
a sírókkal. S ami még ennél is több, mert irigység nélkül való szívre 
mutat: együtt ölül az örülőkkel. Már Chrysostomus megjegyzi e versnél: 
az apostol nem rak ránk felettébb nagy terhet, nem parancsolja, hogy 
ragadjuk ki bajából a szerencsétlent, csak a könnyeinket kéri, hogy 
enyhítsünk fájdalmán; éppígy ha a szerencsés boldogságához nem tudunk 
hozzátenni, örüljünk vele együtt s ezzel mégis sokat hozzátettünk. 
Persze ehhez a megértéshez és együttérzéshez nem illik a nagyratörés, 
hanem az alázat. - Mindebben is gyakorolnunk kell magunkat képmutatás 
nélkül.

Egy verset hagytunk ki eddig teljesen magyarázatunkból: "A remény
ségben örvendezők; a háborúságban tűrök; A könyörgésben állhatatosak 
legyetek." Tartalmilag ezt is összeköthetjük a szeretettel olyképpen, 
hogy a szeretet forrását fedezzük föl benne. A szeretet forrása az 
az örvendező reménység, mellyel a keresztyén ember Krisztus visszajö- 
vetelére vár s a teljes váltság napjára előretekint. Ez a reménység 
őrködik azon, hogy a szenvedések ki ne oltsák a szeretet tüzét. Remény
ség, öröm, szeretet forrásához, magához Isten szívéhez visz pedig 
bennünket az állhatatos imádság. Szépen írja egy írásmagyarázó: "Imád-
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sággal hatolj át, mozdítsd meg a hegyeket és ha nem tudnád elmozdí
tani, repeszd szét! Imádsággal juss el Isten szívéig. Itt fakad az 
élet forrása."

Az élet forrása Isten.
Mert Isten szeretet, képmutatás nélkül való szeretet.
Ha Isten szeretetének életforrásából ittál, néked is szeretned 

kell, szeretned képmutatás nélkül!

5.
Jóval győzd meg a gonoszt!

Róm 12, 17-21
így csak Krisztus tanítványa inthet: Senkinek gonoszért gonosszal 

ne fizessetek, sőt jóval győzzétek meg a gonoszt! Ez merőben Jézus 
ajakéról ellesett, lelopott szó, jellegzetesen keresztyén beszéd. 
Jézus Hegyibeszédében olvassuk: "Hallottátok, hogy megmondatott:
Szemet szemért és fogat fogért. Én pedig azt mondom néktek: Ne állja
tok ellene a gonosznak... Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd 
felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek: 
Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, kik titeket átkoznak, 
jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, 
akik háborgatnak és kergetnek titeket." (Mt 5, 38—39; 43-44) így 
csak Jézus beszélt. Előtte senki el nem mondta ezt. Utána is csak 
azok, akik az ő ajkáról olvasták le és ismételték a szavakat. Pál 
apostol is voltaképpen Jézust idézi ezekben a rómabeli keresztyénekhez 
szóló intéseiben.

Mi se hallgassuk ma szürke életszabályok gyanánt ezt a néhány 
apostoli intést. Hanem vegyük észbe, hogy Krisztusnál vagyunk, az 
Ő közvetlen közelségében; szigorúan keresztyén területen járunk. 
A világ számára rendkívüli, ami itt hirdettetik. Ha megvalósulna 
az emberek közt, sarkaiból fordulna ki a világunk. De arra is el 
lehetünk készülve, hogy a keresztyének jórésze sem fogja fel majd 
e szavakat igazi értelmök szerint. Nem érthetik meg a féli-meddig 
keresztyének, csak azok, akik nyakig benne vannak a keresztyénségben!

Nem mintha magunk is helyeselnénk ezt a megkülönböztetést és 
most csak egy szűk körhöz kívánnánk szólani. Ellenkezőleg, elég nyomo
rúság, hogy minden keresztyének be nem látják: ezen alul nincsen 
keresztyénség. Jóval győzd meg a gonoszt! - itt kezdődik igazán a 
keresztyén élet. Krisztuson kívül ez elképzelhetetlen s rendkívül 
idegen az ember előtt, de a Krisztusban magátólértetődő s nélkülöz
hetetlenül természetes.

Igen, terólad van szó tehát, névtelen keresztyén testvér, aki 
a Krisztusról neveztetel. Néked kell meghallanod, meg kellene hallanod, 
hogy aki a Krisztusé, az jóval győzi meg a gonoszt, szereti ellensé
geit, minden ember előtt ügyel a tisztességre és minden emberrel 
igyekszik a békés együttélésre. Erről ismerhető meg a világban a 
keresztyén. Az anyaszentegyházban, a gyülekezetben, az istentisztele
ten megismerhető Krisztus imádásáról és a testvéri szeretetről. Künn 
a világban azonban más ismertetőjelek ékeskednek homlokán: tiszta
erkölcs és az ellenségnek, vagyis a másik és másféle embernek a szere- 
tete.

Mármost térjünk rá az apostol egyes intéseire.



"A tisztességre gondotok legyen minden ember e!5tt." Pál apostol 
ezt eredetileg úgy érti, hogy a keresztyén gyülekezet tagjai, kik nem- 
keresztyén környezetben éltek, tudatosan ügyeljenek az 5 nem-keresztyén 
embertársaiknak megnyerésére is - tisztes erkölcsi viselkedésük által. 
Mert a pogány világ is tudott szépről, nemesről, erényesről. Nos, 
a keresztyénné lettek nem tehetik túl magukat azon. Mélyebb erkölcsükre 
hivatkozva nem vethetik meg azt, ami általános emberi tisztesség 
és erkölcs számba megy. Ezért mondja Pál apostol egy más helyütt. 
"Meg ne botránkoztassátok se a zsidókat, se a görögöket." (1Kor 10, 
32)

Ismertessék fel a keresztyén ember ma is a világban az ő általános 
tisztességéről és erkölcsösségéről Ez előtt a nem-keresztyén is meg
emeli majd a kalapját. A mi korunkban, sajnos, megkeresztelt tömegek 
süllyednek vissza a pogányságba s lesznek az egyház tanításának harcos 
ellenségei. Mivel lehetne őket útjukban megállítani? Azzal, hogy 
őelőttük is gondunk van a tisztességre és őket sem botránkoztatjuk 
meg közerkölcs dolgában. Tudják ők, mi volna jó és nemes, csak éppúgy 
képtelenek megvalósítására, mint volt a pogány római világ. Ha a 
keresztyénségben megvalósulva látják, majd visszavágyakoznak a Krisztus 
egyházába.

De halljuk a következő intést: "Ha lehetséges, amennyire rajtatok 
áll, minden emberrel békességesen éljetek." Megint csak: minden ember
rel. Nemcsak a rokonlelkűekkel, nemcsak a velem egy valláson lévőkkel, 
nemcsak az én fajtámból valókkal, de az idegennel és ellenséggel 
is békességesen kell élnem. Függetlenül a másiktól - engemet a békesség 
igyekezetének kell betöltenie. És ha ez a békesség mégsem lehetséges, 
mégis felborul, akkor ne az én hibámból boruljon fel. Lehessek nyugodt 
afelől, hogy nem énrajtam múlott, mert az én készségem nem hiányzott. 
Milyen józan az apostol: ha lehetséges, amennyire rajtatok áll... 
Tudja, hogy nem mindig rajtunk áll. És azt sem helyesli, hogy a nyugo
dalmunkért talán bármi árat megfizessünk, például eláruljuk Isten dicső
ségét vagy az emberek igaz javát. De mi na ne a józanságát csodáljuk, 
inkább az intését halljuk meg. Mert való igaz, hogy sokkalta több 
áll rajtunk, mint amennyire készek szoktunk lenni a békesség megszer
zésében vagy fenntartásában. Erről a minden ember iránt való békekész
ségről ismerni fel a keresztyén embert a világban.

Most még súlyosabb intés következik: "Senkinek gonoszért gonosszal 
ne fizessetek. Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem 
adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, 
én megfizetek, azt mondja az Úr." Megint csak minden ember áll előttünk, 
mert senkinek, személyválogatás nélkül senkinek nem szabad a gonoszért 
gonosszal fizetni. Az elszenvedett jogtalanságnak és sérelemnek a 
megtorlását tiltja itt nékünk Isten igéje. Hej, pedig hogy vérünkben 
van a visszafizetés törvénye! Szemet szemért, fogat fogért, életet 
életért. Ennek a bűnös emberi természetünkhöz tartozó, belénk evődött 
kegyetlen törvénynek vet véget Jézus Krisztus, mondván: Ne álljatok 
ellene a gonosztevő embernek, szenvedjétek el a sérelmet és jogtalan
ságot. Jézus feltétlen elutasítja az önhatalmú egyéni megtorlás gondo
latát.

Maradjon tehát büntetlenül a bűn? Semmiképpen. De rá kell hagy
nunk arra, akit a büntetés joga megillet, az igazságos Istenre Pé
ter apostol így ír a méltatlanul gyalázott-kínzott Jézus Krisztus 
viselkedéséről: "Szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenved-



vén nem fenyegetőzött; hanem hagyta az igazságosan ítéiőre." (1Pt 2,
23) Pál apostol is ugyanígy gondolkodik. Ezért idézi az Ótestámentum- 
ból Isten figyelmeztetését: Ehyém a bonsszúállás, én megfizetek.
Egyedül Istent illeti meg a büntetés joga, mert egyedül Ő lát tisztán 
és egyedül Ő tud igazságosan ítélni.

Nincs is tehát földi igazságszolgáltatásnak helye? De van. Erről 
Pál apostol a Római levél következő, 13. fejezetében szól. Itt az 
állami felsőbbséget nevezi meg, melynek kezébe Isten kardot adott, 
hogy mint Isten szolgája büntesse a gonoszt. Ez azonban nem változtat 
azon a tilalmon, hogy a keresztyén ember önhatalmúlag, a saját bosszú
álló indulatára hallgatva semmiféle sérelmet meg nem torolhat, mert
Isten színe előtt a sérelmet okozó és a sérelmet szenvedő ember egy
ként bűnös! Mi nem tehetjük magunkat egymás bíráivá Isten helyett.
Micsoda ház az, ahol az egyik gyermek a másikat atyja helyett bünte
ti? Vajon tűrheti-e azt a szülő, hogy valamelyik gyermeke a testvér
kéjét letérdeltesse vagy az ebédtől eltiltsa, ha mégannyira igaza 
van is. Isten családjában mi haszontalan gyermekek, ha mégannyira 
igazunk van is, néha egymás ellen való harcunkban, nem vagyunk egyút
tal egymásnak a bírái. Istent kell hagynunk cselekedni, mi pedig 
magunkért bosszút nem állhatunk. És Isten büntet is. Miként Luther 
mondja: betegség, éhség, járvány, tűz, víz, háború, szerencsétlenség 
mind az ő vesszeje, ha büntetni akar. Végül pedig az utolsó ítéletkor 
tart felettünk ítéletet.

Mutatkozzunk meg végre mi keresztyének a világban az által, 
hogy mi le tudunk tenni a bosszúról, el tujuk szenvedni a legméltat
lanabb sérelmeket is és ügyünket rá tudjuk hagyni az igazságosan 
ítéiőre.

Ha úgy véled, ennél többet már nem kívánhat tőled az apostol, 
tévedtél. Van még egy intése, s ez éppen az előbbeniből következik: 
"Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjúhozik, adj 
innia; mert ha ezt mlveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Ne 
győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg."

A keresztyén ember győzelméhez nem elegendő a megtorlástól való 
óvakodás, de szükséges hozzá az ellenség iránt való jótétemény. Ebben 
nyilatkozik meg a keresztyén ember teljes szabadsága. Nemcsak a bosz- 
szú természetes ösztönétől szabad, de belső szabadsága van arra is, 
hogy újat kezdjen ellenfelével. Ha ellensége fegyverét használja, 
akkor rabja néki, sőt máris legyőzetett. De ha annak fegyverét, a 
gonoszságot fel nem veszi, hanem valami merőben újjal: a jóság csele
kedeteivel veszi föl a harcot az erőszak ellen, akkor győzelmet arat. 
Tüzet tűzzel oltani - nem lehet. Erőszakra erőszak - csak még nagyobb 
erőszakot eredményez. Jóval kell meggyőzni a gonoszt.

Pál apostol ennek a győzelennek reménységét és lehetőségét egy 
hasonlattal szemlélteti. Ha valakinek parazsat raknak a fejére, 
úgymond, azt el nem viselheti; megmozdul, cselekvésre indul rajta. 
Ugyanígy, ha valaki ellenfele részéről jótéteményben részesül, ezt 
a meg nem érdemelt jóságot érzéketlenül el nem viselheti, bűnbánatra 
kell indulnia, önmaga álláspontját feladnia, vereségét megvallania. 
Mert nem az győz, aki utolsót üt, hanem aki a másikat a maga formájára 
tudja változtatni. Márpedig semmi sem vonja jobban hozzám az ellensé
gemet, mint az, ha tőlem jótéteményben részesül.

Mesebeszéd az, hogy a keresztyén szelídségben nincs erő. Nagyobb 
ereje van , mint a bosszúnak, a kardnak és az erőszaknak együttvéve.
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Bosszúval, karddal, erőszakkal ugyan már sok embert meghódítottak, 
leigáztak, de még egyetlenegyet sem térítettek meg az Istenhez. 
A keresztyén embernek pedig ez a célja, hogy mindenek Istenhez térje
nek és az ő egykori ellenségeivel együtt dicsőíthesse az Isten végte
len irgalmát s bocsánatát. A keresztyén ember nem azzal a titkos 
vággyal hagyja Istenre az ítéletet, hogy majd az Isten ő helyette 
ellenségén méltó bosszút áll. A keresztyén ember, mikor Istenre hagyja 
az ítéletet, egyúttal könyörög Istenhez ellenségének megtéréséért 
és jót tesz vele, hogy a jótétemény parazsa bűnbánatra indítsa.

Rajta hát! Ellenségeskedéssel telve a világ, vagyis telve a 
jócselekvés szent alkalmaival is. Ismertessenek fel a világban a 
keresztyének! Kik azok? Akik jóval győzik meg a gonoszt!

6 .
Engedelmeskedjél a felsőbbségnek!

Róm 13, 1-7
Abba a nagyobb összefüggésbe, mely a keresztyén ember magavisele

tét festi meg embertársai iránt, beleilleszti Pál apostol a keresztyén 
embernek a felsőbbség iránt való magatartását is. A keresztyén ember 
legfőbb jellemvonása a szeretet. A szeretet mindenkinek megadja a 
magáét. A testvért képmutatás nélkül szereti, az ellenséget jóval 
győzi meg, a felsőbbségnek pedig engedelmeskedik.

Nem lehet véletlen, hogy a felsőbbségről nyomban az ellenséges 
pogány környezet után tesz említést az apostol. A felsőbbség is pogány 
volt Rómában és a keresztyén gyülekezet iránt barátságtalan. Egész 
bizonyos, hogy a legfőbb állami hivatalok betöltői között nem akadt 
akkortájt még keresztyén. A keresztyénség a római birodalomnak törpe 
kisebbségét alkotta csupán. Az államhatalomnak senini köze nem volt 
a Krisztus ügyével. Ha jól sejtjük, Pál apostol sorai akkor íródnak, 
amikor már Néró uralkodott. A nevezetes Néró-féle üldözések ugyan 
talán még nem törtek ki, de a keresztyének helyzete az államban minden
esetre kedvezőtlen volt. Feltehetjük azt is (visszafele való következ
tetésképpen), hogy a római gyülekezetnek egy csoportja már-már azon 
volt: fellázad és megtagadja a pogány felsőbbségnek az engedelmessé
get. Ebben a feszült helyzetben hangzanak el Pál apostol szavai. 
Elhangzottak, hogy az egész keresztyén történelmen át mai napig megszab
ják a keresztyén ember magaviseletét felsőbbsége iránt.

"Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak." 
keresztyén ember magatartása a felsőbbség iránt az engedelmesség. 
Aláveti magát az állami hatalomnak. Erre egyetemesen minden lélek 
kötelezve van, tehát a keresztyén ember is. A keresztyén ember sem 
válogathat felsőbbség és felsőbbség között, hanem a valóságosan fenálló 
hatalomnak veti alá magát. Akár Néró az, a keresztyénüldöző, akár 
Nagy Konstantinus, a keresztyénséggel békét kötő császár: "A császár
nak meg kell adni, ami a császáré." Jézustól tanulta ezt az apostol 
(Mt 22, 21).

De miért? "Mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől és 
amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek." A keresztyén 
ember viselkedését minden tekintetben Isten parancsolata, rendelése 
szabja meg. Az államhatalomnak is Istenért engedelmeskedik. Istenre 
nézve tud eltekinteni attól, hogy valamely hatalom barátságos-e vagy
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ellenséges-e a Krisztus gyülekezetéhez. A keresztyén ember hitének 
szenével azt is látja, amit maga a földi hatalom sokszor nem lát, 
hogy ti. Isten rendelése és rendfenntartó hatalma áll a felsőbbség 
ereje mögött. Akár tudja a világi felsőbbség, akár nem, hatalma Istentől 
adatott. Pilátus se tudta, midőn így szólt a vádlott Jézushoz: "Nem 
tudod-é, hogy hatalmam van arra, hogy megfeszítselek és hatalmam 
van arra, hogy szabadon bocsássalak?" Jézus jobban tudta, honnan 
ered Pilátus hatalma, ezért így felelt néki: "Semmi hatalmad sem
volna rajtam, ha felülről nem adatott volna néked". (Jn 19, 11)

Isten Űr a világban is, nemcsak az anyaszentegyházban. Csak 
másképp uralkodik benne: törvénnyé1, a törvény rendjével és erejével. 
Ennek az ő világban való uralmának egyik eszköze az államhatalom, 
kardja, pallosa is. A bűnbe esett embervilágban az ember felfalná az 
embert, ha Isten a törvény kardjával nem őrizné meg az ítélet napjáig. 
A bűn miatt van törvény és felsőbb hatalmasság. A bűn miatt kénytelen 
Isten a hatalom eszközét is fölhasználni világfenntartó monkájához. 
Ezért nevezheti az apostol a pogány római felsőbbséget is "Isten 
szolgájának". Isten szolgálatában áll, midőn a gonoszt bünteti, a 
jót védi. Talán nem is tudja, de Isten haragjának szerez érvényt, 
midőn lesújt pallosával a gonoszra.

Mégegyszer hadd hangsúlyozzuk: a keresztyén ember Istenért engedel
meskedik a felsőbbségnek. Ezt így is kifejezi az apostol: "Annakokáért 
szükség engedelmeskedni nemcsak a haragért, hanem a lelkiismeretért 
is." Vagyis a keresztyén ember nem pusztán azért engedelmeskedik 
a felsőbbségnek, mert fél a büntetéstől, hanem mert Isten rendelését 
látja benne. Hatalmában Isten hatalmát tiszteli; engedelmessége tehát 
meggyőződésből, Isten akaratának ismeretéből fakad; nem kényszerből, 
hanem szívből mintegy Istennék engedelmeskedve veti alá magát a felső 
hatalmasságoknak.

Ebből folyik, hogy keresztyén lázadó nincsen. A keresztyén ember 
tudja, hogy lázadásában Istennel találja magát szemközt. "Azért, 
aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene." 
A keresztyén ember azonban mindenáron óvakodik attól, hogy Isten 
ellen, az ő kegyelmes Ura ellen fellázadjon. Lázongás, forrongás 
nem a keresztyén ember sajátja. Ha egy állam jó állampolgárokat kíván 
magának, akkor csupa keresztyént kíván magának. Egy ízben a wittenbergi 
egyetemen sok száz, minden égtájról összesereglett diákja lázongott, 
forrongott. A lakossággal, a békés polgársággal nap nap után össze
tűztek. A fejedelem eltiltotta nékik a fegyverviselést, de ez még 
csak olaj volt a tűzre. A helyzet tűrhetetlenné vált. Az egyetem 
dékánja gyengének bizonyult, tehetetlenségében a diákok pártjára 
állt. Ekkor Luther lépett közbe s népszerűségének kockáztatásával 
hatalmas prédikációban követelte, hogy a városi tanács hatalomnál 
védje meg a lakosságot. Ügy is történt. A lázongók egy részét kicsap
ták s az engedelmesség rendje helyreállt. Luther nyilván jól megta
nulta a Római levél 13. fejezetének leckéjét.

Külön is példákat hoz fel az apostol arra nézve, hogy mit jelent 
a felsőbbségnek szóló engedelmesség a gyakorlatban. A keresztyén 
ember zúgolódás nélkül megfizeti az adót és a vámot, mert az adó- 
és vámhivatalnokok Isten szolgái, mikor tisztükben eljárnak. De 
nemcsak az anyagi javaknak, a törvényes járandóságoknak a kiegyenlí
tésével adjuk meg az államnak, ami jár, hanem azzal is, hogy a hivatalos 
személyek iránt kellő tisztelettel viseltetünk. Hatóságok előtt soha
sem a személyt tekintjük, hanem a hivatalát. S ezt is jó szívvel,



lelkiismeretből.
Engedelmeskedjél a feisőbbségnek! Ebben foglalhatjuk össze az 

apostol intését a keresztyén emberhez.
Persze ugyanakkor, amikor az apostol a keresztyén embert felsőbbsé

ge iránt való kötelességeire inti, nem kerülheti el azt sem, hogy magá
ról a felsőbbségről is ne keresztyén szempontból nyilatkozzék. Róma 13. 
éppen ezért nemcsak a keresztyén ember képét festi meg a mindenkori 
államban, hanem egyúttal a felsőbbség Istentől rendelt feladatát 
is világosan megrajzolja. A keresztyén egyház történelme folyamán 
prédikálta is mindig ezeket az igéket s nemegyszer befolyásolta vele 
az államhatalmaknak önmagukról való nézetét. De még ha eredménytelen 
volt is ez a prédikáció, akkor sem hallgathatott róla a Krisztus 
egyháza. Szólunk róla mi is.

Nincs hatalmasság, hanem csak Istentől. Ez szükségképp azt jelenti, 
hogy a felsőbbség Istentől kapott méltósága erkölcsi méltóság. Isten 
nem ad oly hatalmat, amely erkölcsi tekintetben kötetlen lehet. Pál 
apostol magától értetődőnek veszi azt, hogy "a fejedelmek nem a jó, 
hanem a rossz cselekedetek rettegésére vannak". Ha valaki jót tesz, 
nem kell félnie a hatalmasságtól, csak a gonoszt cselekvőre sújt 
le kardjának erejével. Persze jól tudja Pál apostol azt, hogy a pogány 
római állam jó és rossz, vagyis erkölcsi érték dolgában nem gondol- 
kodhatik azonos módon a Krisztus egyházával, de mégis jogállamnak 
tudja s ismeri el Rómát. Jogrendjében ismeri fel az Isten igazságának 
s igazságosságának nyomát. Maga se véli úgy, hogy ez a pogány hatalom 
tévedhetetlen az ítéletében, tökéletes a törvény végrehajtásában, 
de mégis alapjában véve a világban törvény által uralkodó Istennek 
a szolgája.

Ha Isten szolgája, akkor Isten szolgálatában kell állania. Is
ten szolgálata az egyházban sem kész valami, még kevésbé lehet az 
a világi felsőbbség munkájában. Állandó feladat az, melyet meg kell 
valósítani. Ezért minden felsőbbség csak hálás lehet az egyháznak, 
ha az Isten kinyilatkoztatása alapján hirdeti neki Isten akaratát, 
pontosabban Isten akaratát mint törvényt. Mert a világi felsőbbségre 
nem tartozik több Isten rendelése szerint, mint éppen a törvény megtar
tása. Ez kétségtelen nem történhetik meg hatalom gyakorlása nélkül. 
Ezért kapta kezébe a kardot. Luther mondja nagyon eszméltetőn: kardot 
és nem rókafarkot kapott a kezébe. A törvény megtartása érdekében 
a feisőbbségnek joga van büntetni, sőt végső esetben ölni is, ha 
ezzel az alattvalók javát szolgálja. De állandóan meg kell vizsgálni, 
hogy mi igazán Isten akaratából az alattvalók igazi java. Isten szol
gája, tehát Istennek felelős. Arra rendeltetett, hogy a törvény erejével 
kényszerítse az önző embert embertársainak a szolgálatára. Nem engedheti 
például, hogy valaki önzőén csak a maga számára arasson búzát vagy 
kovácsoljon szerszámot. A közösség érdekét kell tekintenie, de ezt 
mindig úgy, hogy számot adhasson Istennek.

A felső bbségnek a világban nincs is más korlátja, csak maga 
Isten. Amit a keresztyén alattvalók soha meg nem tehetnek, hogy fellá
zadjanak felsőbbségük ellen s a hatalom székéből ledöntsék, azt Isten 
már a történelem folyamán gyakorolja olyan hatalmasságokon, melyek 
erkölcsileg megértek a bukásra, mert visszaéltek a tőle vett hatalom
mal. Egyszer pedig az ítélet napján, amint ugyancsak Pál apostol 
mondja az első Korinthusi levél 15. fejezetében, "eltöröl az Isten 
minden birodalmat és minden hatalmat és erőt" (24. v.), hogy a törvény 
helyett a szeretet uralkodjék az Isten örökkévaló országában.
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Lám, a felsőbbség a bűn miatt adatott és csak addig áll fenn, 
míg a bűn végleg le nem győzetik az Isten országának eljövetelével. 
Elmúlik e világ ábrázatjával. Ez nemcsak időbeli korlátja a világi 
hatalomnak, de lényegét tekintve is korlátja néki. Isten országát 
nem pótolja. Krisztushoz nem segít. Isten haragjának eszközlője, 
de az evangéliumot, a bűnbocsánatot, az üdvösséget, a világmegváltást 
nem adhatja és nem is ígérheti. Adót, vámot és hivatalnokadnak tiszte
letet követelhet, de hitet és lelkiismeretet nem. S ebben is Jézus 
nyomdokán járunk, ki azt mondotta: "Adjátok meg a császárnak, ami
a császáré és adjátok meg Istennek, ami az Istené."

Csak még egy utolsó kérdést. Mi történik akkor, ha a keresztyén 
embernek és a felsőbbségnek a fentebb megrajzolt normális viszonya 
megbomlik valamelyikük részéről? Erre is felel az írás.

Ha a keresztyén vétkezik a hatalmasság ellen lázadván, akkor 
eléri őt Isten ítéléte. "Akik ellene támadnak, önmaguknak ítéletet 
szereznek". A hatalom pallosával maga Isten sújt le rájuk. Sajnos 
nemegyszer kellett már Istennek így fenyíteni az ő egyházát.

Ha pedig a felsőbbség feledkezik meg isteni hivatásáról és nem 
adót, nem vámot, nem tiszteletet követel s nem is a földi életet, 
hanem hit és lelkiismeret dolgában akarja kényszeríteni alattvalóit, 
akkor ennek a keresztyén ember vértanúsággal áll ellene. Azt mondja 
Péterrel és a többi apostolokkal, kiket a felsőbbség Krisztus evangé
liumának hirdetésétől akart eltiltani: "Istennek kell inkább engedni, 
hogynem az embereknek" (ApCsel 5, 29). De akkor sem lázadással, hanem 
vértanúsággal. Még így is engedelmességet tanúsítva a felsőbbség 
iránt: alávetve magát, testét, földi életét a hatalom kardjának,
így tettek az apostolok és a mártírok. így adták meg mind a császár
nak, mind az Istennek, ami az Ö v é !

Engedelmeskedjél a felsőbbségnek! Imádkozzál érte, hogy Isten 
szolgája lehessen a te javadra. Ha nem lehet másként, szenvedéssel 
mutasd meg engedelmességedet. De közben soha el ne felejtsd a könyörgő 
kérést: Miatyánk, jöjjön el a te országod!

7.
Töltsd be a törvényt!

Rám 13, 8-10

Még egyszer vissza kell kanyarodnunk a szeretethez, mert az apostol 
is még egyszer visszatér reá. "Senkinek senmivel ne tartozzatok, 
hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek." A keresztyén ember tarto
zásai juttatják újólag eszébe az apostolnak legnagyobb tartozását 
embertársai iránt: a szeretetet.

A szeretet leróhatatlan tartozás, örök adósság!
Más egyéb tartozásunk leróható, kiegyenlíthető, egyszer s minden

korra elintézhető: a vámot lefizetjük és a vámhivatallal megszűnik az 
ügyünk; a kölcsönkért pénzt visszaadjuk s nem áll fenn többé a hitelező 
követelése. De a szeretettel így végezni sose tudunk: maradandóan 
adósok vagyunk vele a felebarátnak, testvérnek, ellenségnek, felsőbb
ségnek egyaránt. A szeretet sokkalta több, mint a becsület, a köteles
ségtudás, az igazságérzet vagy a közerkölcs.

Félreértés ne essék, mindezzel nem azt kívánjuk hangoztatni, 
hogy a keresztyén ember vonja ki magát a mindennapi kötelezettségek
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teljesítése alól. Az apostolnak az a parancsa hozzánk, hogy senkinek 
semmivel ne tartozzunk. Az evangéliumiak végzetes félreértése voln az, 
ha mi a Krisztusban nyert igazságunkra, szabadságunkra, üdvösségünk
re hivatkozva seimábe vennénk a földi tisztességet, a hétköznapok 
kicsiny kötelességeit. Ellenkezőleg, a keresztyén ember ezeket. komo
lyan veszi és nem tűr meg semmiféle ilyen adósságot az életében. 
Ami leróható, azt lerója. Becsületes pénzfizetés dolgában, megadja 
minden munkáért a méltányos bért, úgy vásárol, hogy anyagi erejét 
számba veszi, nem marad adós a köszöntéssel és a köszönömmel, de 
még csak egy levél megírásával sem. ígéreteit megtartja, mert a meg 
nem tartott ígéretet is tartozásnak tudja. Testvéreim! Nem kell-e 
szégyenkeznünk, ha csak ezen a pár példán is elgondolkodunk? Mennyi 
kifizetetlen tartozásunk van, ami pedig leróható volna! Rójuk le, 
ne tartozzunk vele!

Ne tartozzunk egymásnak senmivel, csak a kölcsönös szeretettel. 
Mert ez az egy, a felebaráti szeretet, leróhatatlan tartozásunk, 
örök adósságunk, ügy vagyunk vele, mint az a kutató, aki egy barlangocska 
száján bebújik a föld alá, s odalenn a barlangok végtelen láncolata 
várja; alighogy kemény nunkálattal bejutott az egyik üregbe, már 
fölfedezi, merre kell továbbfúmia, mert új meg új terület felbukkanása 
vonzza hódításra. Alighogy megbizonyítottuk szeretetünket valaki 
iránt, máris újabb szeretetünket várja, máris újabb arcok tűnnek 
fel előttünk, szeretetünkre sóvárgón. S mi magunk is, akárcsak az 
a barlangkutató, egyre többet kívánunk is meghódítani szeretetünkkel. 
Az igazi szeretetnek kiapadhatatlan vágya, hogy még mélyebben szeret
hessen. A szeretettel végezni nem lehet. 'Mennél inkább gyakorlom 
annál inkább vallhatom: nem vagyok kész vele.

Amíg vagyok, nem fogyhat el ez a tartozásom, mert a szeretet 
éppen azt jelenti, hogy önmagammal vagyok a másiknak adósa. Nem valami
vel, ami az anyém, hanem önmagámnál. Ezért, ha elfogyott is az ara
nyam, az élelmem vagy az egészségem, úgyhogy látszólag senkin sem 
tudok segíteni, sőt segítségre szorulok, még akkor is adós vagyok 
magammal, a szívemnél. Lám, ez is magyarázza, miért sokkalta több 
a szeretet a kimért igazságosságnál. Mert a szeretetben az ember 
önmagát adja oda a felebarátnak. Luther tette egyszer ezt a különbség
tételt: "Az igaz ember senkinek nem vét és mindenkinek megadja a magáét, 
de ahol szeretet van, ott az ember önmagát is odaadja és készségesen, 
vidáman megtesz mindent, amiben csak szükség van reá."

Márpedig afelől bizonyosnak kell lennünk, hogy a keresztyén 
emberben szeretet van. Megvan nála a szeretet. Lehetetlen, hogy szere
tet nélkül szűkölködjék, hiszen akkor nem is keresztyén, nem a Krisztu
sé. Csak ezért parancsolhatja az apostol a gyülekezet tagjainak, 
hogy egymást szeressék. A szeretet - mint mondottuk - leróhatatlan 
tartozás. Ebből az igazságból azonban nem az folyik, hogy bejelentjük 
a fizetésképtelenséget, hanem ellenkezőleg, az, hogy szüntelenül 
fizetünk. Isten ma is azért ébresztgeti bennünk örökös adós-voltunk 
tudatát, hogy a Krisztusnak bennünk levő szeretetét felszítsuk s 
tüzénél még na sokan megmelegedhessenek! Ne akarj hát menekülni ez 
elől a tartozásod elől, rá se gondolva szabadulni tőle, hanem inkább 
láncold magadat hozzá örök rabszolgaként. A szeretet foglya boldog 
adós.

Innen is beljebb kell azonban még lépnünk, hogy eljussunk az 
apostol fejtegetésének második tételéhez. Ezzel voltaképpen megokol ja
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az előbbenit. Miért parancsolja ő azt, hogy senkinek semmivel ne 
tartozzunk, egyedül csak a szeretettel? "Mert aki szereti a felebarát
ját, a törvényt betöltötte." A törvény parancsolatai mind ebben az 
egy igében vannak összefoglalva: szeresd felebarátodat! "Annak okáért 
a törvénynek betöltése a szeretet."

Ez tehát a második tétel: A szeretet a parancsolatok összefog
lalása, a törvény betöltése!

Mintha csak azt mondaná vele az apostol: "Nézzétek, ha a feleba
ráti szeretetet gyakoroljátok, akkor elértettétek Istennek a törvényben 
kinyilatkoztatott akaratát. Ezt akarta tulajdonképpen az Isten, mikor 
a Tízparancsolatot adta az emberiségnek". A Krisztusban megváltott 
új embertől sem kíván többet az Isten, mint amit már a Sínai törvény
adásban kívánt. Ahogyan Jézus Krisztus magyarázta a Hegyibeszédben 
a parancsolatokat el egészen addig, hogy szeressétek ellenségeiteket, 
legyetek tökéletesek a szeretetben, mint ahogyan a ti mennyei Atyátok 
is tökéletes: mindez már benne volt a törvényben. A parancsolatok
szándéka egy volt: a felebarát szeretetét megkívánni az embertől.
Valamennyi parancsolatnak mintegy rejtett központjára akadtunk rá, 
ha a szeretetre rátaláltunk. Jól mondja Augustinus: "Ha nincs mindenkor 
módodban a Szentírás valamennyi lapját átlapozni, csak tartsd magad 
a szeretethez és minden tudományt megtaláltál benne."

A szeretet a parancsolatoknak az összefoglalása. Krisztus Urunk 
is ebben foglalta össze a törvényt és a prófétákat. A nagy parancosla- 
tot: szeretni Isten t és a felebarátot. (Mt 22, 34-40) Hogy itten
Pál apostol csak a felebaráti szeretetről szól, ne üsse meg fülünket 
kellemetlenül. Az összefüggés kívánja meg így, hiszen a keresztyén 
ember embertársai iránt való magatartását festi meg e fejezetben. 
Meg azután magát ól értetőd <5 őnála, hogy csak az Istent szerető ember, 
az Istennek Jézus Krisztusban megjelent kegyelmes szeretetére hálás 
szeretettel felelő keresztyén ember képes igazán a felebarát szerete
tére. Ennyiben hiánytalanul igaz, hogy minden parancsolat össze van 
foglalva ebben az egyben: szeresd felebarátodat!

A parancsolatok tiltó formájához alkalmazkodva ugyan az apostol 
részletesebben inkább azt bizonyítja, hogy mit nem tesz a szeretet. 
A második törvénytábláról olvas le néhány tiltást: "Ne paráználkodjál, 
ne ölj, ne orozz, hamis tanúbizonyságot nem szólj, ne kívánj!" Ezeket 
és a többi fel nem soroltat, ami csak van, foglalja egybe ekképpen: 
"A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot." A szeretettől termé
szetszerűleg távol áll az, hogy felebarátja életére törjön, belegázol
jon a házasságába, rágalmakat szórjon rá vagy bármit elkívánjon tőle, 
ami az övé. Így hát a szeretet feleslegessé teszi ezeket a tiltásokat. 
Isten az ő tiltó parancsolataival a felebarát ellen irányuló rosszat 
akarja meggátolni. Parancsolata akadályul áll oda a gonosz szándékú 
ember elé: ne tedd! ne merd megtenni, mert lesújt rád ítéletem! A 
szeretetben azonban nincs gonosz szándék és nincs rosszakarat a fele
barát iránt. Ahol Krisztus uralkodik a szívben, ott nincs helye többé 
azoknak a gazságoknak, melyek ellen tilalomfa a Típarancsolat. Szépen 
mondja ezt Pál apostol a Galáciai levélben, hol leírja a Szentiélektől 
vezérelt keresztyén ember életét, elsorolja a Lélek gyümölcseit is, 
melyekkel ékes: szeretet, öröm békesség és a többi. Aztán hozzáteszi: 
"Az ilyenek ellen nincs törvény." (5, 23) Aki a szeretetben jár, 
azt a törvény semmivel sem vádolhatja. A törvény csak azt vádolhatja, 
ami nem szeretet.

Persze jól tudjuk mindnyájan, akár a Hegyibeszédből, akár a
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Kis Kátéból, hogy az Isten parancsolatait nem pusztán tiltó szerepükben 
kell értenünk. A "Ne öló!" vagy "Ne lopj!" nemcsak azt jelenti, hogy 
a felebarát életében és vagyonában kárt ne tegyünk, hanem azt is, 
hogy életének és javainak a fenntartásában őt segítsük. Csak így 
tölthetjük be a törvényt. De e tekintetben is igaz, sót még igazabb, 
hogy a törvény betöltése a szeretet, megint csak a felebaráti szeretet. 
Pál apostol sem elégszik meg tehát azzal az intéssel, hogy: Ne tégy 
rosszat a felebaráttal!, hanem pozitíve is idézi az írást: "Szeresd 
felebarátodat, mint magadat!"

Mint magadat! Mily félreérthetetlen így a szeretet parancsolatának 
teljes követelése. Mint magadat! E két szócska tüstént szemléletessé 
teszi előttünk, mily valóságosan betölti a törvényt a szeretet; ha 
tudniillik úgy szeretjük felebarátunkat, mint magunkat.

Luther nemcsak a Római, de a Galáciai levél magyarázása során 
is figyelemre méltó fejtegetéseket fűz ehhez az igéhez: Szeresd feleba
rátodat, mint magadat! Először is annak a véleményének ad kifejezést, 
hogy ez a parancsolat nem az önszeretetet parancsolja, hanem a fele
barát szeretetét. Nem arról van tehát szó, hogy szeresse az ember 
mind a kettőt, felebarátját is meg önmagát is. Hanem arról, hogy 
szeresse az ember felebarátját az önmaga iránt való szeretete mintájára. 
Az önszeretet et parancsolni felesleges, az amúgy is fennáll minden 
embernél. Sőt az ember fonák módon szereti önmagát: csak magát szereti. 
Ezt a fonákságot nem is lehet másképp helyreigazítani, csak úgy, 
hogy az ember önmaga helyébe a felebarátot teszi!

E két szócska "mint magadat" kirekeszt minden képmutató szeretetet. 
Képmutató Luther szerint az a szeretet, mikor például valakit gazdag, 
bölcs, kedvező állapotában szeretünk, de már nem szeretjük éppígy 
szegénységében, alacsonyságában, ostobaságában, ellenséges magatartásá
ban. Az ember magamagát képmutatás nélkül szokta szeretni. Akkor 
is szeretjük magunkat, ha szegények vagyunk, ha bolondok vagyunk, 
ha végképp nullák vagyunk! Szeresd felebarátodat, mint magadat, vagyis 
valósággal, képmutatás nélkül, mindenkor! Ezt is mondja Luther: senki 
sem kívánja, hogy őt bántalmazzák, meglopják, családi életébe betörje
nek, hazuggá tegyék, megöljék. Nos, ha az ember ugyanezt nem kívánja 
a felebarát számára, már vétett a felebaráti szeretet parancsolata 
ellen. Mert úgy kell szeretnünk a felebarátot, mint magunkat. ígv 
hát senki sem mentheti magát azzal: nem tudom, hogv kell szeret.,efn 
felebarátomat. A " szívünk könyvéből" kiolvashatjuz. Nem kellenek 
hozzá vaskos törvénykönyvek és doktorok. Csak a szívünket kell megkérdez
ni s az megmondja, miként szeressük őt; szeressük a felebarátot, 
mint önmagunkat.
ügye, a te szived is tudja, édes Testvérem, hogy mennyire, mily valóságo
san, s képmutatás nélkül szereted önmagadat. Nos, szakaszd el magadat 
ettől az önszeretettől és tedd helyébe a felebarát iránt való szeretetet. 
Akkor a törévényt, isten akaratát betöltötted.

Töltsd be a törvényt! Ezt Pál izeni, ki éppen a Római levelében 
tett tanúságot arról, hogy az ember képtelen a törvény cselekedeteiből 
megigazulni. Nem is erről van szó mostan. Te megigazultál már a Krisz
tusban hit által; Isten szeretete kiöntetett szívedbe a Szentlélek 
által; A Léleknek legelső gyümölcse benned is a szeretet, az Istenből 
kapott szeretet. Élj vele, ha megkaptad, élhetsz vele, gyakorolhatod. 
Gyakorold is mint leróhatatlan tartozásod szüntelen törlesztését. 
Ha ezt teszed, ha nem állsz ellene, ha engeded, hogy Krisztus szeres
se benned és általad a felebarátot is, éppúgy, mint ahogyan téged
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szeret: a törvényt betöltötted!

Öltözd fel a Krisztust!
8 .

Hőm 13,11-14

Találóan választotta a keresztyén anyaszentegyház ádvent első 
vasárnapjára éppen ezt az epistolát. Pál apostol ugyan két fejezetnek 
Intelmeit zárja le vele ünnepélyesen, de tartalma szerint kezdéshez 
illő szózat. Reggeli ébresztő: aluvók, serkenjetek föl álmotokból, 
itt az ébredés ideje!

"Advent van" ez a biblia gondolatai szerint annyit tesz: reggele- 
dik! "Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett." A kettő határán 
élünk, az éjszaka és a nappal közötti derengésben. A setétség már 
szürkületté enyhült, közeledik a napfelkölte; Még nincs itt vakító vi
lágosságával, de közeledik feltartóztathatatlanul. Föl hát a heverés- 
ből, mindjárt a piros hajnal csókja érinti arcodat!

Remélem, értitek a rómabeli keresztyénekkel egyetemben, miféle 
hajnal az ádvent? Az üdvösség napjának hajnala! Az első keresztyénség 
úgy tekintett az üdvösség, a végső megváltás nagy napjára, mint közeli 
és bizonyos virradatra e világ mólóban lévő éjszakája után. Advent 
- adventus - annyi mint eljövetel, ti. az Úrnak, a megdicsőült Krisztus
nak diadalmas eljövetele, aki ítél elevenek és holtak felett s felhozza 
megváltottainak örök napját.

Az Úr közel! Ennek bizonyosságában számlálták a napokat, éveket 
az apostolok s velük az első nemzedék keresztyénéi, óvakodtak ugyan 
attól, hogy mintegy Isten dolgába avatkozó kíváncsisággal kiszámítsák 
a Krisztus visszajövetelének óráját, de nem is estek bele valamiféle 
álmos közönyösségbe, mely nem tud az idő múlásáról s az üdvösség 
napjának közeledtéről. Ezért mondhatja Pál apostol ebben a levelében 
is a római gyülekezetnek: ti tudjátok az időt, ti felismeritek a mának 
a fontosságát, ti velem együtt bizonyosak vagytok afelől, hogy "most 
közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk". Egy
két évtized telt el megkeresztelkedésük és a levélírás időpontja 
között s ezt ő jelentős közeledésnek véli az üdvösség napjához.

Mit szóljunk mi, kik évszázadokra pillanthatunk vissza anélkül, 
hogy a végső megváltás hajnala felvirradt volna Isten népére? Beálljunk 
talán a csúfolódók vagy legalábbis a kételkedők sorába, mondván: 
nem virrad föl soha az a nap, az Úr vissza nem jő, ekkora késedelem 
azt a gyanút keltheti, hogy hiába is várja a gyülekezet az égi Vőlegényt.

Testvéreim! Az egyházi esztendő ádventje avégett tér vissza 
hozzánk minden esztendőben, hogy közönyösségünkből, kételkedésünkből 
kiragadjon.Avégett van ádvent. hogy ébren tartsa bennünk a rövidülő 
idő tudatát: avégett, hogy a hosszúra nyúló várakozás alatt el ne 
feledjük: egész földi életünk, sőt az egyház élete is Krisztus mennyek- 
bemenetelétől visszajöveteléig a derengés idejét éli. Hogy ez az 
időszakasz századokat, sőt évezredeket foglal magában emberi számítá
sunk szerint, mit se tesz. Istennél ezer esztendő annyi, mint egy 
nap. De az Isten időszámítása szerint se mindegy a tegnap és a holnap. 
Előrefelé halad az idő, mint kirepített nyílvessző, mely nem fordul 
vissza. Valóság az, hogy minden nappal közelebb jutunk az üdvösség 
napjához. Arról nem is szólva, hogy te halandó ember, akit talán 
szintén nem élve, hanem föld porában aluva ér el az a nap, miként
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évszázadok megszámlálhatatlan milliószor-millió keresztyénét, mondom, 
hogy te halandó ember ma közelebb vagy valóban közelebb vagy ahhoz 
a naphoz, mint voltál 20-40-60 évvel ezelőtt. Mernéd ezt tagadni?

Adventben élünk. Testvéreim! Mi keresztyének ádventben, _két 
világ határán. Beletartozunk a régibe, melyet az írás fekete bűnei 
miatt az éjszaka sötétjéhez hasonlít. De ugyanakkor reánk hinti már 
az Isten eljövendő új világa is a maga sugarát. Még nincs itt Istennek 
ez az országa,de közel van, mint szürkületkor a napfelkölte. Hiszel-e 
ebben? Ez a hit a próbája annak, hogy hiszel-e te igazán az Úr 
Jézus Krisztusban? övele találkozni annyit jelent, mint új világba, 
új időbe lépni. Vele kezdetét veszi benned az Isten uralma; az éjszaka 
ereje megtörik rajtad és a világosság vonzza a tekinteted; a reménysé
ged nem messzi reménység csupán, hanem ádventi fényecske: egyre növekedő 
körben világít néked, míg föl nem virrad a teljes váltságnak reggele! 
Ádventben élünk! Higgyed! Míg ezt nem hiszed, föl nem serkenhetsz 
a bűnök álmából. Adventben élünk! Halld a szózatot, tedd magadévá, 
ragadd meg a kegyelemek derengő óráját!

Ha ezt a szózatot hittel megragadtuk, akkor következhetik az 
álomból való felserkenés és a világos nappalhoz illő járás. Következnie 
kell belőle. Az új helyzet parancsolja. Ádventben élünk - ezért ékesen 
járjunk! S nem kisebb hangsúly van ezen a parancson,mint az üzenet 
hittel való megragadásán. Mert sokan, mert mindnyájan, akik valaha 
is befogadtuk a kegyelem evangéliumát, újra meg újra elszunnyadunk, 
elfeledkezünk ádventi létünkről, belemerülünk bűnökbe, megrestülünk 
az Isten akaratának keresésében és cselekvésében. Luther is figyelmeztet 
bennünket arra, hogy itt nem a hitetleneket, hanem a hamis biztonság- 
érzetben aluvó keresztyéneket inti felserkenésre az apostol. És jogos 
őket felserkenésre inteni, jóllehet már keresztyének, tehát olyanok, 
akik egyszer már felserkentek; csakhogy Isten útján megállották. 
Megállni pedig annyi, mint visszafele haladni. Előrejutni pedig annyi, 
mint folyvást újrakezdeni!

Lásd, tisztára felesleges most azt latolgatnod, hol is állasz 
a keresztyén élet útján; akárhol állasz, fel kell ismerned ma először 
vagy ma ismét a te felébredésed óráját. Itt az ideje, hogy az álomból 
felserkenjünk és mint nappal, ékesen járjunk!

Nappalra az ember tisztességgel felöltözik. E képhez alkalmazkodva 
az apostol a keresztyén embertől is felöltözködést követel. De mégis, 
mily meglepő a mondás: "Öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust." vajon 
fel lehet Őt öltözni, mint egy ruhát? Mit jelent ez a különös kifejezés: 
felöltözni a Krisztust? Pál apostol egy másik levelében azt írja: 
"Akik a Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltözzétek fel." 
(Gál 3, 27) A keresztségben történt meg tehát Krisztus felöltözése. 
A keresztség alkalmával Krisztusba is belemerültek, Krisztus mindenestül 
körülfogta őket, hitük szerint. Mint ahogyan a felöltözött ruha takarja 
a testet, úgy takarta el Krisztus is az ő irgalmával a megkereszteltet. 
Mint ahogyan a felöltözött emberen a ruhát látjuk, nem a puszta testét, 
éppígy a megkeresztelt emberen Krisztus látható, az új ember, nem 
pedig a régi bűnös óember. A keresztség alkalmával ezt azzal is jelké
pezték az őskeresztyének, hogy a megkeresztelteket fehér ruhába öltöz
tették s azt napokon át hordták azok.

De ha így közelebb kerültünk is e kifejezés megértéséhez, még 
mindig felvetődik a kérdés: miért inti Pál apostol a már megkeresztel
teket, az évtizedek óta keresztyén életet élő rómaiakat az Úr Jézus
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Krisztus felöltözésére? Miért? Mert a Krisztus felöltözése nem egyszeri 
lezárt aktus. A keresztségben valósággal körülfog minket a Krisztus, 
a bűnbocsánat és üdvösség teljes ajándékát kapjuk benne és mégis 
a keresztségünk naponta való folytatásra, kibontakozásra vár. Amint 
Luther mondotta: folyvást újra kell kezdeni az új ember életét, ő 
mondotta azt is, hogy valójában az egész életünk nem egyéb, mint 
folytonos keresztség , naponta meg kell halnunk a bűnnek és naponta 
fel kell támadnunk az új életre.

Nem is lehet másként, ha derengésben élünk, két világ határán, 
ha még "a sötétség cselekedetei" is kísértenek bennünket, mint ahogyan 
- valljuk csak meg - kísértenek. Adventben élünk, vagyis tekintetünket 
a hajnalba fúrjuk, a napfelköltébe megyünk előre, de még harcban 
állunk az éjszakával is. Rajongás volna azt képzelni, hogy a megkeresz
telt embernek nincs dolga már a bűnnel, ördöggel, világgal. De mennyire 
van. A mi életünk naponta való küzdelmet kíván meg velők. A Krisztusban 
való ú.i élet csak szakadatlan harcban valósulhat meg. Ez a helyzet 
érteti meg, hogy az apostol a ruha felöltözésének a képéről önkéntelenül 
átsiklik fegyverek felöltözésének a képére. "Vessük el azért a sötét
ségnek cselekedeteit és öltözzük fel a világosság fegyvereit." Itt 
már nem a szürkületkor kelő munkásemberről van szó, ki felölti zubbo
nyát,. nem is a hivatalába készülő tisztviselőről, ki aktatáskája 
után nyúl, mielőtt kilép otthonából, hanem a katonaemberről, ki vezény
szóra ébred, kitisztítja és felcsatolja fegyverét. A keresztyén ember 
minden napon vitézkedésre ébred s jaj neki, ha a világosság fegy
vereit fel nem ölti, különben hamar elesik, mint a harcmezőn a fegy
vertelen katona. Az Efezusi levél 6. fejezetében az apostol részlete
sebben is leírja a Krisztus vitézét. Fegyverei: igazság, békesség, 
hit, imádság és az Isten igéje. Aki a Krisztust felöltözte, annak 
vele együtt ezeket a világosság fegyvereit is fel kell öltenie.

Csak ilyen fegyverzetben lehet harcolni a sötétség cselekedetei 
vagy mint a Galáciai levél mondja: a test cselekedetei ellen. Három 
fajtáját említi itten az apostol egy-egy vétekpárban. Tobzódás és 
részegség az első fajta. A keresztyéneket kísértette akkortájt a 
pogány ünnepi lakomák dőzsölése: evés, ivás, tánc, mértéktelenség. 
Ma talán nem annyira, de nemrégiben a keresztyén ünnepeket is megfer
tőzte a bőségesen megterített asztal. A részegség pedig a legínségesebb 
időkben is szedi áldozatait. Ettől csak egy lépés a másikfajta vétek: 
bujálkodás és feslettség. Ért ezen az apostol házasságtörésig menő 
kicsapongást, de általában szemérmetlen viselkedést, illetlen maga
tartást s beszédet. Nem valamiféle középkori aszkézist hirdet. Nem 
a test jogos táplálása ellen és nem a tisztességes házasélet ellen 
prédikál. Csak attól óv, hogy "a testet kívánságokra ne tápláljuk". 
A test szükséges gondozása és féktelen szabadjára eresztése között 
nagy lépés van. A harmadik vétekpár a versengés és az irigység. Idetar
toznak a féltékenykedések, a karrierharcok, a személyeskedések, a 
házi perpatvarok, a pártoskodások. Erre is lehet táplálni a "testet", 
az óembert, helyet adni neki. Ámde a keresztyén ember fegyverbe öltözött 
katona, felveszi mindezzel a küzdelmet, határozott mozdulattal félre
veti, leszúrja a sötétségnek a cselekedeteit és mint nappal ékesen 
jár az Úr Jézus Krisztusban!

Öltözd fel az Űr Jézus Krisztust! Ez az új életnek feltétele, 
míg ádventben élünk. Sose a magad óember-öltözetében, sose a világ 
köntösében. Ez előbb-utóbb Nessus ingévé lesz. Hallottátok bizonyára 
a róla szóló görög mondát: A Nessus mérges vérébe mártott köntös
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megölte Heraklest, mihelyt felesége feladta rá. Milyen más a Jelenések 
könyvének látomása az üdvözultekről, kik megmosták és megfehérítették 
moháikat a Bárány vérében (Jel 7, 14) Öltözd fel az Úr Jézus Krisztust! 
Így csak az óemberedet ölöd meg, az újnak életet szerzesz!

9.
Fogadjuk be egymást!

Róm 14, 1-12

Az az ok, mely Pál apostolt a felolvasott igék megírására késztet
te, imnár a messzemúlté. Mégsem érdektelen felidéznünk azt a római 
gyülekezetét, melyben a keresztyén hívek közösségét egy furcsa kérdés 
megzavarta. Szabad-e a keresztyén embernek hússsal élni? Ez volt 
a különös kérdés és egyben az ok a gyülekezet véleményének megoszlásá
hoz. Pogány világba kell képzelni magunkat, melyben a bálványáldozati 
kultusznak köze van a mindennapi élethez. Így például nincsen mészá
ros, ki az eladásra levágott állatnak egy darabját oda ne szentelné 
az áldozati oltárra s ezzel titokzatos kapcsolatot ne létesítene 
a kimérendő hús és a pogány istenség között. Vajon ehetik-e ebből 
a keresztyén ember, ki elfordult a bálványoktól s az élő Isten szolgá
latára kötelezte el magát? Nem jobb-e, ha egyáltalában tartózkodik 
a húsételtől, mintsem kockáztassa azt, hogy pogány istenségeknek 
szánt vagy esetleg pogány áldozati lakomáról származó húseledellel 
fertőztesse meg tisztaságát"? Végtelen komoly gyakorlati kérdésük 
volt ez, Rómában is, Korinthusban is, bizonyára más városokban is.

Rómában két csoportra oszlott a gyülekezet vélemény tekintetében. 
A nagyobb rész erős volt keresztyén hitében és azt tartotta, hogy 
nincs erejük a bálványoknak, semmiféle pogány kultusz nem teheti 
tisztátalanná az eledelt, következésképp bátran ehetnek abból. Felesle
ges kutatniuk, honnan származik? A kisebbség azonban aggodalmaskodó 
lelkülettel, gyengébb hittel ítélte meg a helyzetet és inkább vegetáriá
nus módon élt, csakhogy lelkiismerete ne furdalja, mihelyt hús kerül 
a tányérjára. Természetesen nem nézték jó szemnél egymás viselkedését 
a két csoport tagjai. Az erősek megvetették a hitben erőtleneket, 
mondván: ti még nem jutottatok el a Krisztusban való szabadságra;
a keresztyén ember szabad és nem kötheti meg a lelkiismeretét semniféle 
eledel vagy böjt. A gyengék meg kárhoztatták az erőseket, mondván: 
ti laza erkölcsiek vagytok, nem veszitek komolyan a keresztyén életet, 
az önmegtartóztatást, a lemondást, az aszkézist. Ekképp ítélgették 
egymást.

De beleszól az apostol az elfajuló vitába, veszélyeztetve látván 
a gyülekezet egységét s meginti őket: Fogadjátok be egymást! "Aki 
eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik; és aki nem eszik, ne kárhoz
tassa azt, aki eszik, mert az Isten befogadta őt." Fogadjátok be 
egymást, hisz az Isten mindnyájatokat befogadott az ő szent gyülekezeté
be.

Pál apostol ezzel nem akarja eltörölni a fennálló véleménykülönb
séget, sőt későbbi fejtegetéseiből világos, hogy ő az erősek oldalán 
áll, kik minden aggságoskodás nélkül élvezik a húst is éppúgy, mint 
a növényi eledelt. Annál tiszteletreméltóbb a döntése: ti erősek
fogadjátok be a hitben erőtlent is, nem ítélgetvén vélekedéseit. 
Csak meg ne bontsa közöttetek ilyesmi a közösséget! Isten befogadott 
mindnyájunkat a gyülekezetbe; nincs jogotok hozzá, hogy ti egymást
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kirekesszétek vagy kinézzétek onnan.
További megokolását is adja gyakorlati álláspontjának. Azt mond

ja: "Mi az Úréi vagyunk" vagyis az üdvözítő Krisztuséi. Minden keresz
tyén lélek a Krisztus szolgája, az ő drága áron megvett tulajdona. 
"Te kicsoda vagy - szél oda a vegetáriánusoknak hogy kárhoztatod 
a más szolgáját? Az 5 tulajdon urának áll vagy esik." Jézus Krisztus 
helyébe nem léphet senki, ítéletet mondván az ő testvére felett, 
akárcsak a szolgája volna az. Kinek-kinek az ő ítélőszéke előtt kell 
majd számot adni. Férjetek meg egymás mellett. Egymás megvetése vagy 
kárhoztatása helyett inkább az a fontos, hogy "ki-ki a maga értelme 
felől legyen meggyőződve" vagyis hogy mindenki a maga meggyőződésében 
határozott, tántoríthatatlan legyen.

Nem jelentős ez a különbség, ha Krisztusban megvan az egység. 
Márpedig ágy látszik, hogy megvan. "Aki eszik, azért eszik, mert 
hálákat ád az Istennek; és aki nem eszik, az Úrért nem eszik és hálákat 
ád az Istennek." Mindenik úgy fogyasztja a maga ételét, hogy elmondja 
a hálaadő asztali imádságot az ő Urára, Krisztusára tekintve. Hát 
nem elégséges ez a közösség megtartásához?!

És még egy gondolattal megtoldja érvelését az apostol. Az emberi 
lét legnagyobb ellentéte is: az élet és a halál feloldódik a Krisztus
ban. "Mert közülünk senki sem él önmagának és senki sem hal önmagának: 
Mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. 
Azért akár éljünk, akár haljunk, az Űréi vagyunk." Nos, ha az élet 
és halál ellentéte feloldódik az Úrban, s mi akár éljünk, akár haljunk, 
mindenestül az övéi vagyunk, akkor hogyan szakíthatna el Őtőle és 
szakíthatna szét egymástól ilyen jelentéktelen inci-finci különbség, 
mint amilyen a húsevés és a vallásos vegetarianizmus? Fogadjátok 
be egymást, hiszen mindnyájan az Űréi vagytok!

Azt gondoljátok, Testvéreim, hogy ez a helyzet nem ismétlődik 
a keresztyén gyülekezetben? Jelentéktelen, inci-finci különbségek 
nem bolygatják meg manapság a hívek közösségét? óh, csak a vitatárgyak 
változnak és a nevek mások.

"Szabad-e?" hányszor kiszalad ajkunkon ez a kérdés. Szabad-e 
ezt vagy azt megtennem? Kivált az ifjúság körében vagy a hitre ébredt, 
de még gyenge hitű hívek közösségében gyakori a látszólag jelentéktelen 
problémáknak a felvetése. Nekik azonban éppoly kevésbé jelentéktelen, 
mint volt a rómabeli gyengébb hitűeknek az áldozati hús élvezete 
vagy kerülése. Ma persze nem így hangzik a kérdés: szabad-e húst 
ennem vagy sem; hanem ekképpen: szabad-e szeszesitalt innom, dohányoz
nom, táncolnom, színházba-moziba járnom, sportolnom; szabad-e vasárnap 
templomon kívül más helyet is felkeresnem, példádul a labdarúgópá
lyát; szabad-e elegánsan öltözködnöm, divatos frizurát viselnem, 
szerelmes regényt olvasnom, világi dalt énekelnem? Nos, ugye már 
nem is olyan furcsa a római gyülekezet problémája. Mi is minden napon 
hasonlókkal vesződünk.

Úgy nevezik a keresztyén erkölcstanban azt a problémát: az adia- 
foron, a közömbös, a semleges dolgok erkölcsi kérdése. Kétségtelen 
ugyanis, hogy vannak az életben lehetőségek, cselekvések, amelyeket 
Isten sem nem parancsol, sem nem tilt, ezért sem jónak, sem rossznak 
önmagukban nem nevezhetők; közömbösek, semlegesek erkölcsi tekintetben, 
tehát általában megengedettek. Mégis azt tapasztaljuk, hogy egyeseket 
kísértésbe visznek vagy lelkiismeretükben kárt okoznak s ezért nem 
mehetünk el mellettük könnyelműen, mint ahogyan Pál apostol sem ment



el egy kézlegyintéssel a római gyülekezet problémája mellett. Épp 
az ő válasza alapján próbáljunk választ adni nti. is ezekre a köztünk 
felvetődő, ún. közömbös kérdésekre.

Pál apostol elvileg igazat ad az erőseknek, kik vele együtt 
meg merik ami a bálványáldozati húst is. A keresztyén ember felszabadult 
ember. Krisztus szabadságával jár-kel a világban, ki tudvalévőn nem 
vetette magát alá a farizeusok skatulyázó törvényeskedéseinek: "ezt 
szabad, ezt nem szabad". Az érett keresztyén nem kötözheti meg lelkiis
meretét ételek közt való válogatással, böjtöléssel, fogadalmakkal, 
a világi élet javainak szigorú osztályozásával, úgyhogy szinte minden 
lépése meg legyen szabva vallásos szabályok által. Az élet sokkallta 
gazdagabb, mint a legagyafúrtabb szabályrendelet, mely az összes 
elképzelhető esetekre előre kijelöli a magunktartását. Az evangélikus 
egyház történetében a 17-18. század fordulóján a pietizmus esett 
ebbe a tévelygésbe. Az elvilágiasodott keresztyénséget igyekezett 
komolyabbá tenni, - ez helyes is volt. De közben ily hamis vágányokra 
szaladt: bűnös a természetnek és a művészetnek az élvezése, különösen 
is a tréfa, a tánc, a színház; csak egyházi éneket szabad énekelni, 
népdalt már nem ; még a sétát is korlátozta és a gyermekek játékát 
sem helyeselte, mert nincs közvetlen lelki célja. Luther ilyet sohasem 
követelt. Ellenkezőleg azt írja: "Isten az evangéliumnál nem akarja 
kitépni a természetet, hanem meghagyta, ami természetes, csak helyes 
útra tereli."

Ez szól mindazoknak, akik hajlamoszik az aszkézisre, akik a megté
résnek csak egy bizonyos fajtáját készek elismerni, azt ti., melyet 
rigorózus életfolytatás követ. Ez szól az aggságoskodóknak, a szűk 
lelkiismeretűeknek, kik örökké tétováznak, tanácstalankodnak: szabad-e 
vagy sem? Leginkább pedig azoknak, akik a szabadon élő keresztyéne
ket pogánysággal vádolják, szeretetlenül megítélik, s ha történetesen 
tréfálkozni hallottak valakit, vagy színházi előadásra készülőben 
találták, képesek még a keresztvizet is lemosni róla. Vigyázzunk! 
"Aki nem eszik, ne kárhoztassa azt, aki eszik"; "kicsoda vagy, hogy 
kárhoztatod a Krisztus szolgáját? Az ő tulajdon urának áll vagy esik.
De meg fog állani, mert az tír által képes, hogy megálljon." Nem szabad 
azt vélni,hogy a keresztyén ember az ő szabadságában csak elbukhat. 
Mint ahogy az sem áll, hogy a szerzetes, a vegetáriánus, az aszkéta, 
a sima ruhában járd, a bornemissza ember mindig tökéletes keresztyén. 
Vigyázzunk tehát, ne rekesszük ki egymást meggondolatlanul az igaz 
keresztyének közösségéből, hanem inkább fogadjuk be egymást.

De természetesen a másik oldal felé is van szava az apostolnak.
Az erőseket is inti, hogy a hitben erőteleneket meg ne vessék. Semmi 
szükség arra, hogy nevetség tárgyává tegyük azt, aki nem eszik húst, 
vagy nem iszik bort, vagy nyakig begombolt ruhát visel, vagy tánc 
helyett hetenkint többször is bibliaórára jár. A pietisták ellenfelei, 
az ortodox theológusok annak idején néha bátrabb hitvallást tettek 
a táncról, mint az Apostoli Hitvallásról. Ez is helytelen. "A hitben 
erőtelent fogadjátok be, nem ítélgetvén vélekedéseit."

Hát mi legyen a döntő? Az, hogy "kiki a maga értelme felől legyen 
meggyőződve", azaz teljes meggyőződéssel, jó lelkiismerettel cseleked
jék úgy, ahogy cselekszik. Nem okvetlenül szükséges csak azért is 
megmutatni a szabadabb felfogásunkat, ha egy aggódó lelkiismeretű 
testvérrel állunk szemközt, mert ez neki kísértéssé, tőrré, megbotrán
kozássá lesz. A fejezet során Pál apostol egyenest kimondja, hogy 
a megbotránkozás elkerülése végett az erősek alkalomadtán inkább
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mondjanak le a húsevésről, csakhogy a gyengék meg ne kísértessenek, 
lelkiismeretűk ellen cselekedni kénytelenek ne legyenek. így tesz 
a szeretet.

Ez meg azoknak szól, akik a keresztyén szabadság ürügyén nagyon 
is elvilágiasodtak s a liberalizmus és a tolerencia szent nevében 
annyira kitágult a lelkiismeretűk, hogy minden átfér rajta! Nincs 
olyan trágár film vagy könyv, amit ne volna szabad végigélvezniök. 
összetévesztik a szabadságot a szabadossággal. Felelőtlen szexuális 
kapcsolatokat keresnek, részegség, sőt kábítószerek mámorát. De 
vajon csakugyan jó lelkiismerettel és teljes meggyőződéssel cselekszik- 
e ezt? Ezek már nem a hitben erősek, hanem a vakmerők, kik megfeled
keztek arról, hogy az Úréi vagyunk!

Mindebből látjuk, hogy az ún. közömbös dolgok se közömbösek 
valójában erkölcsi életünk tekintetében! Ezt a kettőt tartsuk szemelőtt 
e dolgokban: egymást vélemények és magatartások különbözősége mellett 
is fogadjuk be, mert az Isten is befogadott minket mindnyájunkat; 
azután pedig egyenkint jussunk magunktartását illetően kicsiny dolgok
ban is érett meggyőződésre, de úgy, hogy jó lelkiismeretűnk legyen 
és meg ne tagadjuk a mi Urunk Jézus Krisztust, kié vagyunk életben 
és halálban!

10.
Ne botránkoztassuk egymást!

Róm 14, 13-23

Többet időzik az apostol a bálványáldozati hús megevésének vagy 
meg nem evésének kérdésénél, mint azt a mai bibliaolvasó ember szüksé
gesnek tartaná. Ő azonban nem sajnálja rá a fáradtságot. Ahogyan 
feltörnek aggódó leikéből a gondolatok - diktálja, egyre csak diktál
ja a mondatokat. Másfél fejezetet tesz ki ez a fejtegetés a Római 
levélben. Nincs oly vaslogikával felépítve, mint némely más része 
a levélnek. Egymásra tornyosuló gondolatai inkább variációknak tűnnek 
fel. Mindig valamiképpen ugyanazt mondja különböző változatokban.

Az előzők során intette a gyülkezet mindkét pártját, a hitben 
erőseket és a hitben gyengébbeket egyaránt: fogadják be egymást. 
A köztük lévő véleménykülönbség ellenére egyként helyük van a gyüle
kezetben. Igazuk van azoknak az erőseknek, kik élnek keresztyén sza
badságukkal s bátran megesznek bármiféle húsételt; nem kell őket 
emiatt megítélni. Viszont a gyengébbeket sem szabad megvetni amiatt, 
hogy ők óvakodnak a bálványáldozati hús megevéséltől, mert csak rossz 
lelkiismerettel tehetnék ezt. Ne kárhoztassák, ne vessék meg tehát 
egymást, hanem fogadják be egymást! A most következő szakaszban sem 
hallunk lényegében mást, csak egy újabb variációt a témához. Főleg 
az erősek állanak most az postol lelki szeme előtt. Nekik akar valamit 
izenni, lelkükre kötni, midőn így szól: "ne szerezzetek megütközést 
vagy megbotránkozást" a ti gyengébbhitű atyátokfiának! A botránkozta- 
tástól óvja őket, ettől a szörnyű vétektől. Riadjanak vissza tőle!

Valóban szükségünk van nekünk is erre a riasztó témaváltozatra. 
Hányszor hallottuk már az intést: "Fogadjuk be egymást!" s még sincs 
eredménye. Ma azért ugyanezt, de élesebb és tilalmazó nangon hallatja 
Isten igéje: "Ne botránkoztassuk egymást!"
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Mi a botránkoztatás?
A szentírás szerint nem kisebb dolog, mint valakinek bűnre csábí

tása, hitetlenségbe döntése. A botránkozás szava a Bibliában tehát 
nem az általános erkölcsi felháborodás értelmében áll, hanem mindig 
sajátos vallásos értelemben. Csak a hivő, istenféld embert lehet 
megbotránkoztatni, vagyis Istennel való közösségében megrendíteni. 
Az a görög szó, amelyet a magyar Biblia "megbotránkozással" fordít, 
eredetileg tőrt, kelepcét vagy torlaszt jelent, amibe a gyanútlan 
ember belebotlik, megejtetik. Így érthető egymás mellett ez a két 
szó: Megütközés és megbotránkozás. "A ti atyátokfiának ne szerezzetek 
megütközést vagy megbotránkozást" vagyis ne viselkedjetek úgy, hogy 
a ti hívő testvéretek számára az tőrvetéssé legyen, melyben elbukik. 
Elbukik a hitében!

Iszonyú bűn a botránkoztatás. Botránkoztató magunkviseletével 
a hívőt hitetlenné, az istenfélőt istentelenné tesszük.

Krisztus Urunk is rettentő büntetést ígér a botránkoztatónak. 
Aki csak egyet is megbotránkoztat az őbenne hívők közül, jobb volna 
annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tenger mélységébe vetnék 
(Mt 18, 6), mert még ennél is gonoszabb sorsa lesz az Ítéletben. 
Ha már Krisztus Urunk szavát idéztük, hadd hozzunk fel két példát 
az életéből is.

Amikor az adószedő a kétdrakmás templomadót követeli Péteren 
meg Jézuson, Jézus csudálatos módon előteremti a négy drakmát, csak
hogy az adószedőt "meg ne botránkoztassa" (Mt 17, 24-27). Jézus tudta 
ugyan, hogy ő és tanítványai szabadok a régi templom kultuszától, 
melyre az adót behajtoták, mégis megfizeti,, mert egy átlaghitű zsidó 
adószedőt sem akar megrendíteni a templom szentségébe vetett hitében.
- A másik felemlítendő eset is Péterrel kapcsolatos. Midőn Jézus 
először jelenti szenvedéseit, Péter valósággal nekiesik Jézusnak, 
hogy lebeszélje őt ily sötét gondolatairól. Jézus azonban felismeri 
a Péterben bujkáló sátán tőrbecsaló kísértését, mellyel az el akarja 
őt szakítani Istentől. Megfordul hát és így szól Péterhez: "Távozz 
tőlem sátán, bántásomra, botránkozásomravagy nékem, mert nem gondolsz 
az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgok r a "  ( M t  1 6 , 2 0 ) . Lám, még 
Jézus is ki volt téve annak, hogy egy tanítvány magaviselete őt Is- 
tenbe vetett bizodalmában megrendítse, Isten akaratától eltérítse, 
istenfiúi engedelmességét megrontsa. Hát mi akkor hogyne volnánk 
ennek kitéve! Hát mi akkor egymást hogyne vihetnénk megbotránkoztató 
magunktartásával kárhozatba!

Pál apostol is iszonyú bűnnek látja a botránkoztatást. Ezért 
nem tud belenyugodni abba, hogy a hús megevése körül támadt viszály 
továbbfertőzze a rónai gyülekezet életét. Csekély ügy, de nem csekély 
az, hogy a gyengébbhitűek az erősek magatartásán megbotránkoznak, 
lelkiismeretűkben megzavarodnak, s az Istennel való boldog viszonyuk 
megromlik talán örökre! Persze, talán, valóban tisztátalan annak, 
aki tisztátalannak tartja, aki rossz lelkiismerettel eszi, aki csak 
reácsábult látván, hogy az erősek is eszik, de belső lelkiismereti 
szabadsága még igazában nincsen hozzá. Hát nem kellene itt az erősnek 
engedni? "Ne veszítsd el azt a te ételeddel, akiért a Krisztus meghalt!" 
Egy testvért - ételért - megölni!! Ez nem a testvéri szeretet jele. 
"Ha a te testvéred az ételért megszomorodik, akkor te nem szeretet 
szerint cselekszel." Jobb inkább "nem enni húst és nem inni bort, 
sem semmit nem tenni. amiben a te atyádfia megütközik vagy megbotránko- 
zik vagy erőtelen." Értjük? Jobb semmit nem tenni, amiben a mi testvérünk
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megütközik! Minden szeretetlen cselekedetünk a testvérünk kárát okoz
hatja: megszomorodását, lelkiismeretfurdalását, el egészen addig,
hogy a hitét és őt magát is megöljük! Sokszor csekélységek miatt 
megbotránkotatjuk egymást. S melyikünk az, aki ebben nem vétkes? 
Óh, jobb volna, ha malomkövet kötnének a nyakunkra!...

Testvér! Ez az ige avégett hangzik el, hogy etekintetben megváltoz
zál. Kerüld a megbotránkoztató szót. Tégy le arról a mozdulatról, 
mely megütközést kelthet. Ne cselekedjél olyasmit, ami testvéred 
lelkében kárt, talán helyrehozhatatlan kárt, hitbeli romlást okozhat. 
Ügyelj jobban a szeretetre. János apostol írja: abban, aki szereti
az ő testvérét, nincsen botránkozásra való (1Jn 2, 10). Ha szeretet 
volna benned, nem botránkoztatnál senkit. legkivált a testvért .nem. 
S azok közt is leginkább a gyengét nem, kiben még csak pislákol a 
hit. Éppen a gyengéknek vanszükségüknagyobb kíméletre. Méliosz 
Juhász Péter írja egy helyütt: "Ha erőteienek közt vagytok, kik még 
gyengék és gyermekek a tudományban, őket erősítsétek. Az ő gyengesé
gükhöz szabjátok magatokat. Tejet adjatok nékik, ne kemény étket, 
hogy meg ne fojtsátok őket. Lassan fújjátok a füstölgő csepűt, hogy 
meg ne aludjék a kis szikra, aki benne vagyon." Ugye a te szikrád 
is mily hamar kilobban? Talán éppen a lelkipásztorodnak figyelmetlensége 
vagy gyülekezetedben testvérednek egy elejtett szava vagy akár egy 
idegennek gúlyos mosolya elegendő ahhoz, hogy megrendülj hitedben, 
Istenedben! Nos, arra nem gondolsz, hogy a te szavad, a te viselkedé
sed, a te szeretetlenséged éppígy mécseseket olthat ki? Testvérek! 
A saját lelki kárunkon okulva tökéljük el szívünkben: mi többé nem 
akarjuk botránkoztatni egymást!

Ne botránkoztassuk egymást annál kevésbé, mert ez nemcsak egyes 
hívők lelki ártalmára lehet, de hogy úgy mondjam - az egyház is kárát 
látja a világban. Erre is kitér az apostol. "Ne káromoltassék azért 
a ti javatok. Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, 
békesség és Szentlélek által való öröm. Mert aki ezekben szolgál 
a Krisztusnak, kedves Istennek és az emberek előtt megpróbált." A 
világ, az emberek éles tekintettel hamar észreveszik a keresztyén 
hívők, az egyház meghasonlottságát. A világ ugyan maga is telve van 
viszállyal és botránkoztatással, de mégis újjal mutat az egyházban 
való hasadásokra: hát ez az Isten országa, amit ti hirdettek; hát
ez a keresztyén szabadság, mellyel oly nagyra vagytok, hogy egymást 
is marjátok-faljátok?! így eshetik meg azután, hogy azt is káromolják, 
ami önmagában véve jó, például a keresztyén ember szabadságát. Jó 
a szabadság, csak helyesen kell élni vele. Nem evésben, nem ivásban, 
hanem a Szent lélektől való életű jutásban kell megbizonyítanunk, hogy 
mi Krisztus felszabadult gyermekei vagyunk a világban. Nemcsak hogy 
Istennek ez a kedves, de az emberek is ezt becsülik meg, még azok 
is, akik egyébként nem tudják, mi az Istenben való igazság, békesség 
és öröm. Ne botránkoztassuk egymást, mert ez mindig az egész egyház 
kára.

Sőt azt is kell mondanunk: az Isten kára! "Ne rontsd le az ételért 
az Isten munkáját" - kiáltja az apostol. Mert az egyház az Isten 
műve és az Isten műve az is, hogy a gyengéket is megtartja a Krisztus 
testében.

Még egy gondolatot pendít meg variációi során az apostol. Pendítsük 
meg végül mi is. Talán már fel is ötlött bennünk közbe-közbe, valahány-
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szór hallottuk: ne botránkoztassuk egymást, hanem törekedjünk a békes
ségre, egymás építésére a lemondásig kész szeretetben. Vajon, nincs 
ez ellentétben a hittel, a hit igazságával, szabadságával, bátorságá
val? Nem árt-e a hitünknek, ha mi a szeretet kedvéért lemondunk 
annak a cselekvéséről is, amit jó lelkiismerettel csak helyeselni 
tudunk? Mit felel erre Pál, a hit apostola?

Boldognak nevezi az erőshitű embert: "Boldog, aki nem kárhoztatja 
magát abban, amit helyesel." Milyen jó is annak az embernek, aki 
nem gyötrődik, akit nem marcangol a kétely: "Jól tettem? Nem jól
tettem?", mert bizonyos és bátorságos az ő hitében. Ez a normális 
állapot. A hitnek centrális jelentősége van a keresztyén életünkben. 
Semmi sem lehet jó. ami nincs hitből, amit nem jó lelkiismerettel 
teszünk. "Ami hitből nincs, bűn az." Luther magyarázata ehhez a követ
kező: "Mindenki, aki nem akar vétkezni, mást nem is tehet: hinnie
kell. Mert egyedül a hit bűn nélkül való. Aki azt cselekszi, amit 
nem hisz, vétkezik." Vétkezik még akkor is, ha jót tesz, mert a 
hit hiánya a jót is bűnné teszi. Boldog ember az, akinek erős hite 
van. Az ilyen tartsa meg ezt a hitét "Isten előtt" . Isten előtt! 
Elég, ha Isten látja az ő hitét, jó lelkiismeretét, Szentlélektől 
való szabadságát. Ha erről a szabadságáról az emberek előtt a szeretet 
kedvéért néha lemond, azaz nem mindenkor és nem nyilvánosan mutogatja, 
- ez hitének mit sem árt.

Ne botránkoztassuk tehát egymást!
Ha erősek vagyunk a hitben, boldog emberek vagyunk. Ha pedig 

még gyengék, még kételyek gyötörnek, alighogy döntöttünk valami mellett, 
máris marcangol a kín, vajon helyesen cselekedtünk-e: könyörögjünk
hitért, a hit erejéért, bizonyosságáért, bátorságáért, szabadságáért! 
Szép, ha az erősek kíméletesek irántunk, de ne akarjunk örökké ebből 
a kíméletből élni. A melegházban kihajtott növényt is tavasszal kiül
tetik a szabadba, hogy ott birkózzék meg hévvel és széllel. Ne botrán
koztassuk egymást, ne törjük le egymás hitének zsenge hajtását, hanem 
inkább neveljük kicsavarhatatlan fává!

11.
Miképpen Krisztus is...

Róm 15, 1-3

Mint utolsó nyomatékot Krisztus példáját helyezi az apostol 
a római keresztyének lelkére. Az "erősekre" és "gyengékre" tagolt 
gyülekezet egyenetlenkedő híveit űj intéssel már nem inti. Ismételgeti 
a többször hangoztatottat: fogadjátok be egymást, hordozzátok el egy
mást, legyetek békességben egymással. Az új mindössze az, hogy most vé
gezetül nyomatékosan Krisztus példájára hivatkozik. Ha ez 
sem használ, mi segít akkor rajtuk?

Közelebbről vizsgálva szakaszunkat, két gondolatsorban találjuk 
az apostol hivatkozást Krisztus példájára. Legutóbb főképp az úgyneve
zett erőseket tartotta szemelőtt. óvta őket a hitben gyengébbek botrán- 
koztatásától. Még mindig hozzájuk szól, de magamagát is közéjük számlál
ja, hiszen ő is erős a hitében és tudja, mi a keresztyén szabadság; 
mégis így szól: "Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtelepek
erőtelenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Mindenikünk 
ti. az ő felebarátjának kedveskedjék annak javára, épülésére. Mert 
Krisztus sem önmagának kedveskedett..." Krisztus példájára hivatkozik,
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midőn az erőseket a gyengébbek erőtelenségeinek a hordozására biztat
ja. Krisztus se a maga kedvére élt. Nem saját önző érdekeit tekintet
te. Ki merne ilyet mégcsak golndolni is róla? Hasonlóképpen a feleba
rát javára kell élnie a keresztyén embernek is. Mennél erősebb valaki 
hitében, annál inkább szánja oda magát a gyengébbhitű testvér fogyaté
kosságainak a hordozására! Ez az egyik gondolatsor, melyben Krisztus 
példája felmerül.

A másik már mindkét csoporthoz szól, erősekhez és gyengékhez 
egyaránt. Hisz mindkét csoport hibás volt a vita elfajulásában. Kölcsö
nösen vétkeztek egymás ellen. Az erősek azzal, hogy megvetették fé
lelmes szívű testvéreiket. Ez utóbbiak pedig azzal, hogy bírálgatták 
amazok szabadabb viselkedését. Most valamennyihez kiáltja az apostol, 
mint egy utolsó könyörgő szót: "Fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus 
is befogadott minket." Miképpen Krisztus is..  Megint Krisztus példá
jával hozakodik elő. Krisztus ugyanis sokkalta nagyobb szakadékot 
hidalt át, mint amilyen a római hívek közt hasadt a bálványáldozati 
hús megevése körüli viszályban; Krisztus áthidalta azt a tátongó 
ellentétet, amely a zsidóság és a pogány világ közt századok óta 
fennállt; szolgált hűséggel Izráelnek is, hogy az atyáknak tett isteni 
ígéreteket beváltsa, de ugyanakkor a pogányokat is befogadta puszta 
irgalmából a gyülekezetbe. A keresztyén gyülekezetekben szerte mindenütt, 
így bizonyára Rómában is együttélt volt-zsidó és volt-pogány Krisztus 
békességében. Ha erre gondolnak, akkor le kell győzniök kölcsönösen 
azt a számottevőnek nem is nevezhető ellentétet, mely közöttük ebben 
a vitakérdésben fennáll.

Miképpen Krisztus is... Hogyan állunk mi testvéreim ezzel a 
gondolattal? Mit jelent nekünk Krisztus példája?

Valljuk meg, egy kissé idegenkedünk tőle. S annál inkább, mennél 
biblikusabban látjuk Krisztus páratlanságát. Vagyis mennél inkább 
a testté lett Igét, az emberré lett Istent, Istennek üdvözítő szent 
Fiát látjuk Jézus Krisztusban, annál óvatosabban tartózkodunk attól, 
hogy mi őt lemintázzuk, mozdulatait, cselekedeteit utánozzuk. Kempis 
Tamásnak, a német misztikusnak a 15. századból való feledhetetlen 
szép könyvét is, mely a Krisztus követéséről, imitációjáról szól, 
azzal az érzéssel tesszük le, hogy a középkori szerzeteséletet leheli, 
mint ahogyan valójában arra is íródott. De nem kevésbé kielégítetlenül 
hagy az amerikai Sheldonnak a múlt század végéről való sok országban 
híressé lett könyve: Jézus nyomdokaiban. Folyvást azt keresi: mit
tenne Jézus az én helyemben? De vajon lehet-e őt egyszerűen lemásolni 
merőben más körülmények között? Azokról az írásokról nem is szólunk, 
amelyek Jézus Krisztusban - a Biblia tanítását szinte figyelmen kívül 
hagyva - pusztán a nagy embert, az erkölcsi hőst vagy a tökéletes 
ember eszményképét dicsőítik. Ezek persze hogy "példát" igyekeztek 
venni róla, csak éppen az evangélium velejét nem ismerték fel, azt 
ti., hogy Jézus Krisztus - tfr és Megváltó! Effélék az okai annak, 
hogy mi idegenkekdünk a Krisztus példájára hivatkozni mindennapi 
keresztyén életünk során.

Csakhogy nem kellene ám a vízzel együtt a gyermeket is kiönteni!
Pál apostolnak ezek a sorai cáfolhatatlanul bizonyítják, hogy 

tudott ő Krisztusról, mint példaképről is. Őt aligha sérthetjük meg 
azzal, hogy nem tanította a Krisztus engesztelő áldozati halálát, 
váltságát, feltámadásának erejét, páratlan istenfiúi dicsőségét.
És mégis több levelében szétszórtan nemegyszer hivatkozik Krisztus
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példájára egészen emberi, hétköznapi ügyekben. Itt a Rámái levélben, 
mint látjuk, az erősek és gyengék vitájában. A Filippi levélben másfaj
ta egyenetlenkedés kapcsán nem átallja azt írni: "Az az indulat, az 
az érzület legyen bennetek, amely volt a Jézus Krisztusban is" (Fii 
2, 5). Egyebütt is. Hadd említsem meg még Péter apostol első levelé
ből a rabszolgákat tűrésre intő vigasztaló szót: "Hiszen Krisztus
is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait 
kövessétek" (1Pt 2, 21). Mindezeket az igéket nem lehet mindenestül 
mellőzni. Nem is szükséges. Csak helyesen kell felfognunk, a Krisztus
ról szóló evangélium egészébe beleillesztenünk s aszerint lépkednünk 
a Mester nyomdokain.

Meggyőződésünk szerint a Biblia leikével egyezően helyesen fogta 
fel ezt a kérdést Luther Márton. írt egy ízben arról, hogy mit kell 
nékünk keresnünk az evangéliumokban? Az a tanácsa, hogy Krisztusban, 
szavában, cselekedetében, szenvedésében elsősorban ne a példát keres
sük. Mert ez a legcsekélyebb az evangéliumban, ettől még nem is nevez
tetnek evangéliumnak, vagyis örömhírnek. Krisztus így csak egy volna 
a többi szentek között. Krisztust így csak Mózessé tennénk, az evangé
liumot törvénykönyvvé. Hanem mielőtt Krisztust példának vennénk, előbb 
adománynak és ajándéknak kell elfogadnunk Őt magától Istentől. Elfo- 
gadnunk, annyira sajátunkká fogadnunk, hogy cselekvésére, szenvedésére 
nem kevésbé támaszkodunk, mint ha írd. magunk vittük volna végbe, mint
ha mi magunk volnánk az a Krisztus! Aki ezt hiszi, az keresztyén. 
Jézus Krisztus mint adomány táplálja a hitünket és tesz keresztyénné. 
Hát akkor minek még Krisztus példája? Ez irányítja a cselekedeteinket. 
Ajándék és példa éppen annyira különbözik egymástól, mint hit és 
cselekedet. Mindenik a maga helyén fontos. Az első mindenesetre az 
ajándék-Krisztusnak a hirdetése, csak azután következhet, de következni 
is kell a példaadó Krisztus hirdetésének. Ha az ajándékot hittel 
elfogadtuk, akkor erőt kaptunk hozzá s el is vagyunk kötelezve rá, 
hogy a példát kövessük, hogy a Krisztus nyomdokain járjunk.

Modem formában egy ma élő neves theológus hasonló gondolatot 
pendít meg Jézus Krisztus példájával kapcsolatosan. Azt mondja: Jézus 
Krisztus nekünk két tekintetben is kortársunk: először mint mintakép, 
másodszor mint az élő Úr . Jézus Krisztus élete minden kor keresztyénéi 
számára normatív. A tökéletes emberi életet nyilatkoztatja ki. Ezért 
néznek a példájára. De ennél több is: élő Úr, aki előttünk is jár 
és utánunk is. Nincs szükség arra, hogy emlékezetünk segítségével 
a múltból a jelenbe vonjuk alakját, mert ő itt van. Problémáim megol
dásában Szentlelke által segít. Tanítása nem régmúlt idők receptje, 
hanem eleven ige, mely megszólít és erőt ad ahhoz, hogy őt kövessük 
a szelídségben, alázatosságban, önfeláldozásban.

Ne idegenkedjünk tehát az apostoli gondolattól: miképpen a Krisztus 
is, akképpen mi is hordozzuk és fogadjuk be egymást. Érdekes, hogy 
az apostolok legtöbbször éppen az ő alázatos tűrését, bűnt hordozó 
szeretetét állítják példának elénk. Természetesen követnünk kell 
őt egyébben is: bizodalmas könyörgésében, hűségében, megbocsátásban
vagy az igazságért való állhatatos harcában. De legtündöklőbb vonása 
az ő példájának a mi számunkra mégiscsak az alázatos tűrés, a mások 
gyengeségeit hordozó végtelen szeretet. Megint csak Luther magyaráza
tára hivatkozom. Azt írja: a szeretet mindenkit és mindent hordoz. 
Hordozni pedig annyit tesz, hogy mindenki másnak a bűnét magamévá 
teszem és velük szenvedek. A mások szégyenének a hordozója vagyok. 
Jóllehet nem könnyű dolog ártatlanul mások gyalázatát viselni, de 
gyönyörű feladat. És könnyűvé lesz, ha arra gondolok, hogy Krisztus
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is hordozta az én szégyenemet, pedig neki is nehezére eshetett. Még 
azt is mondja: Isten egyetlen élethivatást sem hagyott el annyira, 
hogy néhány kegyes embert ne rendelt volna oda a többieknek szégyenta
karóul és köpönyegül. így kímélteinek meg a gonosz asszonyok a tisztes
ségesekért"! Így fedik a jó papok a rosszakat. így tisztelik a méltatlan 
szerzeteseket az érdemesekért.

Kívánsz-e te is ily védőpalást lenni szeretteid és felebarátaid 
bűneinek takarására? Hordozni és befogadni őket gyengeségükben, mikép
pen a Krisztus is hordozott és befogadott tégedet? Ha Megváltódnak 
vallód őt hited által, kövesd példáját cselekedeteiddel!

Még valamire mutatok rá, már csak röviden. Feltűnő, mennyit 
hivatkozik az apostol ótestamentumi szentirási helyekre, midőn Jézus 
példáját állítja szemünk elé. Hogy nem önmagának kedveskedett, azt 
a 69. zsoltárnak egy versével bizonyítja: "A te gyalázóidnak gyalázá- 
sai hulottak reám". Vagyis az Istenre szórt gyalázatot ő magára vette. 
Hasonlóképp egy sor prófétai idézettel bizonyítja az apostol azt, 
miért fogadta be Krisztus a pogányokat is? Hogy ti. beteljesedjenek 
az erről való jövendölések.

Nagy fontosságot tulajdonít az apostol a szent iratoknak. Kimondja 
általában is azt a véleményét, hogy "amelyek régen megírattak, a 
mi tanulságunkra Írattak meg". Nemcsak a Krisztusnak, de a szentiratok
ban szereplő atyáknak, prófétáknak, szent embereknek a története is ta
nulságos, példaadó. Különösképp is nehéz sorsuk, lefele vivő életútjuk, 
kereszthordozásuk példaadd: kitartó türelemre tanít bennünket, bátorít 
és vigasztal az ő megállásuk és így a tűrés és vigasztal ás által 
reménységet ébreszt bennünk, reménységet arra nézve, hogy végül is 
győzünk, miképpen ők. Persze nem maga az írás cselekszi ezt, mint 
valami elvarázsolt papiros, hanem a benne munkálkodó Isten. Az az 
Isten, aki az ő szentjeinek tudott adni tűrést és vigasztalást nehéz 
keresztek alatt is, s aki maga a reménységnek az Istene!

Tűrésre, vigasztalásra, reménységre van szükséged? Menekülj 
az írásokba! Élő történet az, ami ott meg van írva. A te történeted. 
Nem lehet oly élethelyzeted, szorongattatásod, csüggesztő nyomorúságod, 
terhes bűnöd, halálfélelmed, melyre ott gyógyír ne volna. Felütöd 
Jóbnál, s te is elmondod: a jót elvettük Istentől, a rosszat miért 
ne vennők el?! Rányitsz a Siralmak könyvére s elfohászkodod: az Ör 
kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk. Szívedre veszed Péter 
könnyeit s vele együtt megtérésre siratod el gyáva bukásodat. És 
ha minden, minden összeomlani látszik, akkor letérdelsz a Nagy Szenve
dő fája alatt s az ő lelkedre hulló szent vércseppjei tisztítanak 
meg, emelnek fel, békítenek meg, sőt üdvözítenek téged, leroskadt 
embert. Úgy kelsz föl onnan, hogy még mások terhét is képes vagy 
hordozni.

Ezen az órán is ott térdeltél. Kelj föl, menj küzdelmes utadra, 
világítson előtted a szent példa!

Élj, szenvedj és diadalmaskodjál - miképpen Krisztus is!
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12.
A misszionárius

Róm 15, 14-33

A tanítás és intés véget ért. Nagyszabású tanítás volt, melyhez 
foghatót magánál Pál apostolnál sem találunk még egyet. A Római levél 
theológiája páratlan a maga nemében. És az intés is sokoldalú volt. 
A keresztyén híveknek a gyülekezetben és a világban való életére 
egyaránt kiterjedt. Most hát pontot kíván tenni rá az apostol s levele 
befejezésére készül.

Fölveszi újra a személyes természetű kérdések elejtett fonalát. 
Amit levele elején pár szóban érintett, most bővebben kifejti: mikép
pen tervezi római útját s mennyire örül előre a köztük való időzés 
közeli lehetőségének. Levelét Korinthus városából írja, mely mintegy 
középütt fekszik Jeruzsálem és Róma közt. Ha innen indulhatna mindjárt 
Rómába, csak harmadannyi fáradságba kerülne, mint terve szerint való 
útja, mert terve szerint előbb visszatér Jeruzsálembe, hogy a görögök 
közt évek óta folytatott gyűjtésének gyümölcsét átadja az ősgyülekezet 
szentjeinek; illő hálaáldozat ez a pogánykeresztyének részéről azokért 
a lelki javakért, amelyeket a Jézus Krisztus evangéliumában nyertek 
s amelyek Jeruzsálemből, mintegy az anyagyülekezetből áradtak ki 
Kisázsiára s Európára. Erről az utazásról nem mondhat le. De nyomban 
utána római útja fog következni, mert Rómán keresztül végső célja 
Hispánia, a római birodalom szélső nyugati provinciája. Átutazóban 
megpihen közöttük, talán kísérőkre is lel néhányukban. Nagy missziói 
terveinek a stratégiájához tartozik a római gyülekezet. Mintegy támasz
pontul igyekszik őket megnyerni legtávolabbi misszionáriusi céljának 
elérése érdekében. Ha jól sejtjük, ez ösztönözte az apostolt hatalmas 
Római levelének a megírására.

Ebből a vázlatos rajzból is kibukkan a misszinárius képe.
Pál apostol ízig-vérig misszionárius volt. Ezt annál inkáob 

hangsúlyoznunk kell, mert éppen a Római levél olvasása közben erről 
könnyen megfeledkezhetünk. Terjedelmes fejtegetései a törvényről, 
a váltságról, a megigazulásról és a Krisztusban való új életről azt 
a benyomást tehetnék ránk, hogy itt egy rendkívüli elmével, kiváló 
írástudóval, mondjuk így: egy messze kimagasló theológussal van találko
zásunk. Nem is állítunk vele valótlant. De mégsem ez a velős igazság.
A velős igazság az, hogy Pál apostol elsősorban is misszinárius volt. 
Theológiai tudományát is missziói terveinek a megvalósítására használ
ta fel. Hockendijk holland misszionárius járt néhány évvel ezelőtt 
hazánkban s ő mondotta, hogy az Isten országának munkásait három 
csoportba lehet osztani: a theológus ül, a prédikátor áll, a misszioná
rius pedig megy. Nos, kétségtelen, hogy Pál apostol nem íróasztala 
mellett ülő theológus volt, bár nagy tehológus volt; nem is egy gyüle
kezet igehirdetője és pásztora volt, bár megáldott szájú igehirdető 
és meleg szívű pásztor volt; Pál misszionárius volt, kinek talpa 
alatt futottak a földek, országok, világrészek, pedig se gyorsvonat, 
se repülőgép nem segítették előre.

Számára a misszió istentisztelet volt és nem egy ügy propagálása. 
Azt mondja, hogy ő a Jézus Krisztus papi szolgája, liturgusa a pogányok 
közt. Vagyis miképpen az ótestamentunü pap az oltár körül végzi a 
szent tisztét, éppígy végzi ő istentiszteletét a pogány népek közt való 
forgolódása által. Az az áldozat, amelyet ő mutat be, nem juhok tűzre 
helyezett teste, hanem Krisztushoz megtérített pogány emberek új
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élete. Új, kedves és Szentlélek által megszentelt áldozat. Ez az 
ő misszionáriusi cél.ia: embereket úgy megnyerni a Krisztusnak, hogy 
áldozatul tegyék le életüket az Isten oltárára. Más szóval "a pogányok 
engedelmességére" rendelt misszionárius ő; avégett hirdeti nekik 
az evangéliumot, hogy engedelmeskedjenek az igének. Nem pusztán új 
gondolatokat hirdet Istenről, mit se törődve azzal, hogy beszédének 
mi az eredménye, hanem "szóval és tettel, csodák és Szentlélek ereje 
által" munkálkodik az Isten kegyelméből, hogy történjék a népek éle
tében valami: önmagok és bálványaik helyett szolgáljanak az élő Is
tennek !

ízig-vérig misszionárius volt ő.

Missziói területe az egész akkor ismert világ. Tudatában volt 
annak, hogy őt ura a pogány népek evangélizálására hívta el. Nem 
becsülte le azokat, akiket kisebb területre küldött ki az egyház 
mennyből kormányzó feje, Krisztus, de váltig ragaszkodott az ő világ- 
missziói hivatásához. Ez magyarázza Pál missziói munkájának óriási 
rádiuszát. Szédítően nagy körben forgott. Itt is arról szól öntudato
san, hogy a római birodalom keleti részével végzett. "Jeruzsálemtől 
és környékétől fogva Illyriáig" vagyis a Balkán-félsziget észak-nyugati 
vidékéig bevégezte az evangélium hirdetésének szolgálatát. Most már 
csak nyugatnak kell haladnia, hogy Hispániába, vagy a mai Spanyol- 
ország területére is eljusson. Meglep persze az az állítása, hogy 
ő ekkora területen már végzett, hiszen tudjuk, hogy inkább csak a 
nagyobb városokban misszionált és az azokban alapított gyülekezetek 
sem lehettek nagyszámúak. Csakhogy ő nagy vonásokban gondolkodik. 
Mindenütt csak az alapot veti meg. Elvárja a kicsiny magtól, a magára 
hagyott gyülekezettől, hogy továbbvigye a Krisztus evangéliumát a 
város pogány lakosságához és a saját tartományának falvaiba is. Nem 
az egyes lelkeket számlája egy-egy területen, így soha nem végzett 
volna a legkisebb tartománnyal sem, hanem egy tartomány népét egységnek 
tekinti. Isten színe előtt minden nép a maga bonthatatlan egységében 
áll és felelős a benne elhangzott evangéliumért.

Az apostol tehát nemcsak magamagát tudta felelősnek a keresztyén 
misszió dolgában, de szüntelen intette a gyülekezetek tagjait is 
a missziói felelősségre; és tudott arról is, hogy a megtéretlen pogány 
nép is viseli majd Isten ítélőszéke előtt a felelősséget, ha nem 
hallgat az apostoloknak és a keresztyéneknek szavára! Csak így vált 
lehetővé, hogy Pál világmissziói feladatát betöltötte. Azt ugyan 
nem tudjuk bizonyosan, hogy valóban eljutott-e még Hispániába? Rómába 
eljutott - mint fogoly. Fogsága egyidőben meglehetős szabad mozgást 
biztosított neki. Arra is vannak jelek, hogy egy ízben felmentették 
s akkor talán eljutott tervezett céljáig. Ha nem jutott is el, akkor 
is a világ apostola volt.

Missziói munkaterülete után tekintsük meg missziói munkamódszerét 
és munkaütemét Ez szorosan kapcsolódik az előbbenihez. Ekkora nagy 
területen mindenütt csak a fundamentumot rakhatta le, ha meg nem 
akart rekedni egy helyen. így is tett. Tudatosan ugartörő missziói 
munkát végzett Maga vallja, hogy egyetlen becsvágya azoknak hir
detni az evangéliumot, "akiknek még nem hirdettetett". Dicsekedik 
a Krisztusban azzal, hogy ő nem épít sehol mások által vetett funda
mentumra, nem felszántott földön hinti a magot vagy éppen mások magve
tését aratja le. Félreértenénk őt, ha ebből megvetést olvasnánk ki
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azok felé, akik a gyülkezetben az állandó pásztori szolgálatot végzik, 
hiszen ő maga is rendelt mindenütt presbitereket, hogy a növekedést 
biztosítsa. De a maga hivatását abban látta, hogy új meg új ugart 
törjön fel az ige ekéjével!

Hómába sem azért készül, hogy ott missziónáljón. Hiszi, hogy 
a rónai gyülekezet nem áll a kezdet kezdetén. "Telve van minden jóság
gal, betöltve minden ismerettel". Szinte bocsánatot kér tőlük, hogy 
erős szavakkal intette őket levelében, hiszen ők maguk is képesek 
arra, hogy egymást intsék. Inkább csak ismétlésképp adta fel a leckét. 
Célja nem a közöttük való tartós időzés, csak átutazik közöttük s 
megy nyugatra, Hispániába - ugartörésre!

Sokakat akar megmenteni. Sietnie kell, hiszen a Krisztus hamar 
itt lehet. Még a maga életében várta vissza a mennyből. Egy generáció 
alatt kel 1 a világot evangélizálni! Nem topoghat hát egyhelyben és 
nem dédelgethet hosszan még frissen megtérteket sem. Majd a Szentlélek 
elvégzi rajtuk a megkezdett munkát. Csak előre, előre!

Ez volt minden becsvágya és az elért sikerek - Krisztusban való 
dicsekedése. Luther világít rá magyarázatában arra, hogy ez a dicsek
vés és becsvágy mennyire "apostoli, sőt isteni fajtájú". Tudniillik 
voltaképpen a Krisztusért viselt gyalázattal és az evangéliumért 
szenvedett vereségeivel dicsekszik itt az apostol. Mert ott prédikálni, 
ahol a Krisztust már ismerik, nem hoz magával szidalmat, hiszen ott 
már az első szidalmakat kiállották és legyőzték. De ahol nem ismerik 
még a Krisztust, ott a gyalázat is még új .és igen érzékenyen sebez. 
Mikor Pál az ugartörést választotta, akkor mindig ezt a friss szidal
mat és gyalázatot választotta. Ha tehát dicsekedik vele, akkor külö
nös dicsekvés ez: azzal dicsekszik, ami neki gyalázatot hozott, de 
másoknak lelki hasznot. Ritka becsvágy az, amiből ily jó származik 
másokra. Apostoli, sőt szinte isteni becsvágy ez.

Még egy titkot tár fel ebben a szakaszban az apostol missziói 
munkájára nézve. "Kérlek titeket atyámfiai a mi Urunk Jézus Krisztus
iba és a Lélek szerelmére, tusakodjatok velem együtt az imádkozásokban, 
énérettem Isten előtt." Harci fegyvere az imádság volt, mégpedig 
nemcsak a maga imádsága, hanem a gyülekezeteké. Leveleiben sok helyütt 
kéri ezt a vele együtt tusakodó imádságot. A többi apostolnál ezt 
nem látjuk. Harcos misszió volt az övé. Temérdek küzdelem. Most is 
készül Jeruzsálembe, ahol nemcsak az engedetlenek, a Krisztus-gyűlölők 
haragja várja, de a zsidókeresztyének bizalmatlansága is. Ez a bizal
matlanság az apostoli zsinat elvi megegyezése után sem szűnt meg 
Pál iránt. Ennyi válság közepette csak az érette tusakodó, könyörgő 
gyülekezetek támogatásával tudott előbbre jutni a missziói harcmezőn. 
Hudscn Taylor, a nagy kínai misszionárius mondása jut eszünkbe: "Az 
imádság Isten országának minden nagy válságában döntő volt." Bizonyára 
ő is megkóstolt valamit az apostol tapasztalataiból.

Testvéreim! Nemcsak időnk nincs e rövid órán ahhoz, hogy ezt 
az igét részletekbe menően magunkra alkalmazzuk, de valljuk meg, 
bátorságunk sincs hozzá. Hová lett a keresztyénségnek missziói lendülete? 
Csak szégyenkezéssel hajthatjuk le a fejünket. Akadnak teológusok, 
akik ülnek, gondolkodnak és írnak. A szószékeinken állnak a prédikáto
rok és hirdetik az igét. De nincsenek, alig vannak "misszionáriusok", 
akikben mint csontjukba rekedt tűz ég a szabadító evangélium tovább
adásának vágya s igyekezete. A lobogó láng magától terjed és csak
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ha terjed, akkor lehetünk bizonyosak afelől, hogy csakugyan ég !
A gyülekezet körén belül is nem felettébb dédelgetjük egymást? 

S megfeledkezünk arról a felelősségünkről, hogy nem önmagunkért, 
hanem másokért, sokakért vagyunk keresztyének. Igaz, nem hasonlíthat
juk magunkat Pálhoz, a nagy misszionáriushoz. De élettörténete, így 
ez a most tárgyalt fejezet is, ébresztheti bennünk azt a vágyat, 
hogy az evangélium terjedjen, hódítson a földnek végső határáig. 
És ma is imádságra hív.

13.
Testvérek az Úrban

Róm 16, 1-27

Mint egyedülálló fenyő az ormon, úgy magaslott föl előttünk 
legutóbb a nagy misszionárius alakja. Most, hogy a Római levél legutol
só fejezetét elolvassuk, a lélekzetünk is eláll a meglepetéstől: 
hiszen itt egész erdő van! Nem egy ember viszi előbbre a keresztyénség 
diadalát Jeruzsálemtől Hispániáig, nem is csak egynéhány kiváló tanít
vány munkálkodik a Krisztus anyaszentegyházának terjedésén, itt híveknek 
az erdeje áll a misszió mögött!

Nem hiába kér az apostol közbenjáró imádságot, vele együtt való 
tusakodást a római gyülekezettől. Vannak, akik ezt a kérést első 
szóra örömmel teljesítik. Mindenekelőtt azok, akiket az apostol régebb
ről ismer vagy akikről név szerint hallott. Fel is sorolja őket hosszú 
sorban és egyenként köszönti őket. Mindenkit számon tart s a gyülekezet 
színe előtt ünnepélyesen felolvasandó üdvözletekkel bizonyára valameny- 
nyiüket hathatósan megnyeri az érette való könyörgésre.

Huszonhat keresztyén testvért üdvözöl név szerint, ezenkívül 
Rufus anyját és Néreus nénjét. Ajánlja meleg szavakkal Fébét, kivel 
levelét küldi s vele lévő 8 testvérének üdvözletét csatolja a magáéhoz. 
Ez összesen 37 név szerint számon tartott testvér. Ha még hozzávesszük, 
hogy köszönti az Akvila házában egybesereglő házi gyülekezetét, va
lamint az Aristobulus és Nárcissus házanépéből való keresztyéneket, 
úgyszintén más kisebb csoportokat, akkor teljes elevenségében bontako
zik ki előttünk az első keresztyének testvéri közössége. Mint egy 
óriási gyöngyfüzér, mely a Szíriai Antiókhiától Rómáig átöleli Kis- 
ázsia népeit s Európa nagyobb városait, úgy terült el a Krisztus 
egyháza a római birodalom földjén; szétszórtan az egyes kicsiny gyüle
kezetek mint gyöngyszemek, de egy füzéren, az Úrban való szeretet 
aranyszálán felfűzve.

Kicsodák ezek abban a hatalmas és mégis hanyatló Imperiumban? 
Kicsodák, hogy egy új titokzatos közösséget tudnak teremteni, mely 
mindenhová futótűz sebességével eljut anélkül, hogy földi erők támogat
nák? Kicsodák ezek a keresztyének? Testvérek az Úrban! A Jézus Krisztus
ban . Az élő Jézus Krisztus tartja őket össze, isteni dicsőségéből 
ő kormányozza földi testét, az egyházat.

Nem puszta merev formaság, midőn az apostol minduntalan - e 
fejezet üdvözletei során egy tucatszor - "az Úrban" való testvéreit 
köszönti, "az Úrban" való munkatársait dicséri, "az Úrban" való szente
ket ajánlja a testvérszívek befogadására. Testvérek ők az Úrban.

Aligha tévedünk, ha ebben leljük föl az első keresztyén gyülekeze
tek virágzásának tavaszi titkát. Az Úrban való testvériség tavasza 
volt az. Vajon az a tavasz sohasem virágzik ki újra?
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Nézzük csak egy-két színfoltban ezt a boldog testvériséget.
Úgy élnek mint egy család. Ismerik és egyenként számon tartják 

egymást, mint a családtagok. Elképzelhetetlen még számukra az a későb
bi egyházi életforma, amikor óriási katedrálisok homálya mélyén egymás 
mellett térdelnek a hívek százai anélkül, hogy egymással közvetlen 
kapcsolatuk volna; vagy akár a mi gyülekezeti életformánk is, melyben 
nem tűnik fel testvérek hiányzása, romlásba süllyedése. Ugyan, ismersz-e 
te 30-40 evangélikus testvért név szerint, tudod-e , kinek-kinek 
mi fáj és hogyan áll hite dolgában; s számon tartasz-e csak egyet 
is úgy, hogy elmaradása szívedbe nyilallik — akárcsak gyermekedet 
vagy húgodat veszítetted volna el? A gyülekezet személyekből áll. 
Ne gondold, hogy lehetséges személytelen keresztyénségben élni, csak
úgy "vallásosnak lenni", mit sem törődve azokkal, akik néked testvéreid 
az Örban! Miként az őskeresztyének, legyünk hát újra egy családdá!

Itt fel kell oldódniok a legnagyobb ellentéteknek. Egyik levelében 
Pál apostol azt írja: "Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem
szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisz
tus Jézusban" (Gál 3, 38). Ennek megvalósulásából kapunk Ízelítőt 
itt a Római levél utolsó fejezetében is. A felsoroltak közt akadnak
zsidók, sőt az apostol külön szeretettel említi őket, mint "rokonait", 
földiéit, például Andronikust és Juniát, azután Hérodiont. De vannak 
közöttük görög és latin nevűek. Származás szerint akad Kis-ázsiából 
való és itáliai. Egy egész sor tipikus rabszolga-név csendül fel, 
mint a Flegóné. De egy-két gazdag nagy úr neve sem hiányzik, kik 
rabszolgákat tartottak. Nemcsak férfiak, nők is felsoroltatnak. Akvila 
mellett felesége Priscilla, egy ismeretlen Mária, ki sokat munkálko
dott az apostolok körül, nemkülönben Triíéna, Trifósa, Persis. Mind
nyájan egyek a Krisztus Jézusban. Serrmiféle fajta emberi ellentét 
nem ronthatja meg közöttük a testvéri közösséget. - Lesújtó, hogy 
közöttünk sokszor milyen csekélységek bontják meg az egységet. Nem 
kell egyformáknak lenniök azoknak, akik testvérek az Örban s az is 
természetes, míg e földön élünk, hogy támadnak közöttünk ellentétek
is, de - győznünk kell rajtuk, egyeknek kell lennünk a Krisztus Jézus
ban!

Persze, hogy ez csak az ű szeretete által \-ílhátik valóra. Az
Úrban testvérek szakadatlanul Tőle, magától az Úrtól kcrü: és nverik 
a testvéri szeretetet. Sok jele van ennek a krisztusi szere 
az őskeresztyén gyülekezetekben, de talán legmegragadóbb a testvéri 
szent csók.

Miután az apostol név szerint felsorolta azokat, akiket ismert 
vagy akikről hallomásból tudomása volt, köszöntötte egyik-másik mellett 
a szentek csoportját is, köszönteni kívánja az ismeretleneket, az 
egész gyülekezetét is, mégpedig úgy, hogy megérezzenek valamit az 
ő testvéri üdvözletéből azok mindnyájan egyenként. így szól tehát: 
"Köszöntsétek egymást szent csókolással." Úgy kell a dolgot elképzel
nünk, hogy mikor a gyülekezetben Pál levelének olvasása folyamán 
elérkeznek az üdvözletekhez, a jelenlévő üdvözöltek, mint például 
Aktivla és Priscilla vagy Epenétus vagy Rufus sugárzó arccal hallgatják 
a nékik szóló szavakat s ezek is véget értek, akkor mindnyájan - 
férfiak a férfiakkal, nők a nőkkel -, legalább is a közvetlen szomszéd
ságban lévők szent csókot váltanak; ezzel mindenkinek egyenként osztály
rész jut az apostol üdvözletéből, s egyúttal Pál munkatársainak és 
valamennyi keleti pogánykeresztyén gyülekezet üdvözletéből, mert
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az apostol azokat is képviseli. Két Korinthusi levelében és az első 
Thessalonikai levelében hasonlóképp felhívja az apostol a gyülekeze
tet a szent csók váltására (1Kor 16, 20; 2Kor 13, 12; IThessz 6, 
26). Megtaláljuk még Péter első levele végén is (IPt 5, 14) ilyen 
formában: "Köszöntsétek egymást szeretet csókjával."

Nem lehetetlen, hogy azok közt a rágalmak közt, amelyekkel már 
korán vádolták a keresztyéneket, többek közt erkölcstelenséggel, 
ott szerepelt a szent csókolás is, persze kiforgatva eredeti valójá
ból. Mi is elidegenedtünk tőle jórészt, nem felesleges azért hangsú
lyozni, hogy szentnek és szeretet csókjának nevezik az apostolok. 
Nem egyéb jut tehát benne kifejezésre, mint a bensőséges testvéri 
szeretetnek a melege. Chrysostomus mondja: "Szent az a csók, amelyben 
nincs ámítás és színlelés." A bűnös asszony őszintén csókolta meg 
Jézus lábait (Lk 7, 38). Az efezusi vének tettetés nélkül borultak 
a búcsúzó Pál nyakába, sírva-csókolgatva őt (ApCsel 20, 37). Van 
ilyen csók is, szent, szeretetből fakadó, tiszta, mondhatnánk - a 
Krisztus csókja.

Moodyról olvassuk, hogy egy börtönből szabadult züllött embert 
lakásába vitt, tetőtől talpig felöltöztette, asztalához ültette s 
közben lelkére igyekezett beszélni. De a kemény szív jegét ez a szere
tet még föl nem olvasztotta. Ekkor kisleánykáját szólította: "Menj, 
csókold meg a bácsit". A gyermek ölelésétől, csókjától kihullottak 
könnyei, térdre roskadt a különös vendég s megtalálta azon az órán 
az ő üdvözítő Urát! Látjátok, ez a Krisztus csókja.

Vajon örüljünk-e azon, hogy oly ritka szokás ma a keresztyének 
között? Tudjuk, hogy a puszta szokás helyreállításával nem sokra 
jutnánk, színlelt, sőt Júdás-csókok is csattanhatnának el. E percben 
mégis úgy érzem, s hiszem, hogy az Isten Szentlelke indítja fel bennem 
ezt az érzést, magam ellenére érezteti velem, hogy az Úrban való 
testvériségünk fogyatékosságának egyik jele a keresztyéni szent csók 
hiánya is a mai gyülekezetben! Azért avulhatott el, mert elavult 
formává lett - ha ugyan még használjuk - levelünk végén a keresztyén 
köszöntés is: "testvéred az tírban". Újra testvérekké kell lennünk 
az Úrban ahhoz, hogy ne borzadjunk meg egymás szent megcsókolásának 
a gondolatától.

De ne feledkezzünk meg arról a tevékeny munkáról sem, mely az 
úrban való testvérek teljes képéhez hozzátartozik végső szakaszunkban. 
Ezek a testvérek mind munkálkodnak az Úr szőlejében. Szeretetük nem 
merül ki egymás ajnározásában. Közösségük munkaközösség.

Fébé ott dolgozik Korinthus kikötővárosában Kenkhréában a gyüle
kezet szegényei és asszonyai között. Valami ügye Rómába szólítja. 
Nagyszerű alkalom arra, hogy magával vigye Pál levelét. Akvila és 
Priscilla, a kedves házaspár a kiutasított zsidókkal együtt menekül 
Rómából. Korinthusban ismerkednek meg Pállal, befogadják őt házukba, 
sőt valószínűleg munkát adnak neki, mint sátorponyvakészítő. Elkí
sérik az apostolt Efézusba is. Mindenütt megnyitják házukat istentisz
teletre. Később visszakerülnek Rómába. Egy ízben életük kockáztatásával 
mentik meg Pált. Igazi munkatársak a Krisztusban. Andronikus és Junia 
a tágabb értelemben vett apostolok közé számiáltatnak, ők is róják 
az országutakat az evangéliumot prédikálva. Pálnál is régebben tértek 
meg Krisztushoz. Valahol, nem tudjuk, hol, együtt szenvedtek vele 
fogságot. Apelles próbát állott ki az Úrért. Gájus szállást ad az 
apostoloknak és a korinthusi gyülekezetnek. Tertius az írnok, ki
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az apostol diktálása után írja a levelet. Mind dolgozik, mindegyik 
apostol a maga helyén.

Munkában vannak az ellenfelek is. Hamis tanítók járják a gyüle
kezeteket, nyájas beszédekkel behízelgik magukat a keresztyén ottho
nokba. De voltaképp izgatók, a sátán eszközei. S jól megélnek belőle. 
Pál előre óvja a római testvéreket tőlük, mert könnyen közéjük is 
belopózkodhatnak. A sátán hamis márkáját nem lehet mással legyőzni, 
csak még több Krisztusért való áldozattal és munkálkodással!

Óh, boldog szép virágkor!_____ Óh, eleven keresztyén gyülekezet!
Óh, első keresztyének, testvérek az Úrban!

Ha ti testet ölthetnétek itt mi közöttünk is! Ha mi is virágba 
borulnánk, mi is megelevenedhetnénk a Szentlélek tüzétől! Ha együtt 
tudnánk égni, mint kályhában a parázsló széndarabok s nem külön-külön 
füstölögnénk el, veszítenénk el kicsiny tüzeinket! Ha testvérekké 
tudnánk lenni újra, testvérekké az Úrban, - mily boldog idő köszöntene 
ránk.. 

Evégett hangzott az ige. A Római levél magyarázata is. "A hitből 
való engedelmesség végett" hangzott tinektek, keresztyén Testvéreim, 
"Pál evangéliuma és a Jézus Krisztus hirdetése". Az evangélium pedig 
ma is ugyanaz az erő, Isten ereje. Megerősíthet titeket is, új életre 
támaszthat benneteket is!

Végezzük azért nd is Isten dicsőítésével: "Az egyedül bölcs
Istennek a Jézus Krisztus által dicsőség mindörökké, ámen."
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A Jézushoz tartozók és a világ
(Bibliatanulmány Jn 17, 14-19 alapján az osztrák-magyar- 
szlovén lelkésztalálkozón. Bécs, 1988. április 28-án)

Legyen szabad, testvéreim, elöljáróban néhány megjegyzést tennem. 
Nagyon sok függ ugyanis attól, hogy az ember milyen szándékkal fog 
hozzá egy-egy teológiai feladat megoldásához. Megteheti, hogy a teoló
giai munkát nem tekinti többnek gondolatokkal való játszadozásnál 
vagy egy fogós keresztrejtvény megoldásánál, amely őt semmire sem 
kötelezi. Lehet azzal a szándékkal teológiát művelni, hogy szentesít
sük vele a meglévő egyházi gyakorlatot vagy célkitűzést. Valaki talán 
arány-, illetve esztétikai érzékét kielégítendő fektet sok munkát 
a teológia művelésébe. Mindaddig nyugtalan, míg nem sikerül magának 
egy összefüggő, kerek és hihető teológiai rendszert kikovácsolnia. 
Szilárd meggyőződésem, hogy a teológia ügye sokkal komolyabb dolog. 
Élet és halál kérdése forog kockán mindig, amikor Isten igazságát 
kutatjuk. Nem azért, mert csak így kerülhetjük el, hogy a társadalom
mal konfliktusba keveredjünk, hanem hogy Istennel magával ne kerül
jünk szembe. Ajánlatos Gamáliel rabbi intelmét nekünk is megszív
lelnünk: Vigyázzatok "még (a végén) úgy tűnhettek fel, mint akik 
az Isten ellen harcoltok!" (Csel 5,39) Valóban megáll: "Ha Isten 
velünk, ki lehet ellenünk?" (Róm 8,31) Ám ennek a bátor kijelentésnek 
a visszája is igaz: Mit használ, ha az egész világ velünk van, miköz
ben Isten ellenünk van? Mindenekelőtt ezért van szüksége egyházaink
nak a helyes teológiai tájékozódásra. A most reánk váró teológiai 
feladatot is ezzel a tudattal kell végeznünk.

A bibliatanulmány alapigéjét a János evangéliumából választottam. 
Amint az az újszövetségi tudományban általánosan elfogadott tény, 
az evangélium szerzője a saját teológiai útját járja. Ilyen esetben 
az a veszély fenyeget, hogy a teológiai tipusok eltéréseit egybemos
suk, és így ízetlen sűrítményt szűrjünk össze belőlük. Ezzel szemben 
követnünk kell az evangélistát, mégha szokatlan útra is ragad magával 
minket. Az egyháznak ugyanis váratlan és szokatlan történelmi helyze
tekkel kell szembenéznie, és ezért rá van utalva arra, hogy az Isten 
szavának egyszer az egyik, máskor pedig a másik oldalára figyeljen 
fel. Csak így tudja az Ura által számára kijelölt útvonalat tarta
ni.

A kiemelt szakasz szerepe a főpapi imádságban
Ez az imádság Jézus búcsúbeszédeinek záróköve, és Käsemann szerint 

irodalmi forma tekintetében a lelki, szellemi testamentumok közé 
tartozik . A szerkesztői szándék Jézus szenvedéstörténete elé helyezi, 
de tartalmilag a húsvét utáni időszak viszonyaira vonatkozik. Bultmann 
véleménye szerint "az evangélista Jézus imádságával pontosan a szent
ségi vacsora alapításának elbeszélését helyettesíti". Az én megíté
lésem szerint azonban Lk 22 , 32 adhatta az indítást ehhez a tipikus 
jánosi meditációhoz, ahol Jézus arról szól, hogy ő imádkozott Péterért, 
nehogy' hite elfogyatkozzék. Jn 17-ben is közbenjáró imádságról van
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szó, amelyben Jézus teljes egységben az Atyával és a meghallgatás 
szilárd bizonyosságával az övéi hitének megmaradásáért könyörög az 
Atyához.

Ezt a fejezetet különösen ökumenikus alkalmakon gyakran idézik 
azzal a céllal, hogy általa azegyházak közeledését egymáshoz elő
mozdítsák. A keresztyének egysége Jézus közbenjáró imádságának kétség 
nélkül hangsúlyos motívuma. Ugyanakkor azonban az egyház és a világ 
viszonyának a kérdése háttérbe szorul, bár, amint ezt a kiemelt szakasz 
tanúsítja, az imádság gondolatmenetének fővonulatába tartozik. Meg 
vagyok győződve arról, hogy a két motívum tartalmilag is szoros kapcso
latban áll egymással. A keresztyének egységét ugyanis nemcsak a keresz
tyén hit eltérő interpretációi veszélyeztetik. A keresztyének között 
a világ megítélésének kérdésében és az ebből fakadó eltérő egynáz^ 
gyakorlat tekintetében is súlyos meghasonlás támadhat. S megfordítva: 
keresheti a keresztyénség az egység útját a világ iránt táplált ellen
érzésből is, bár én nem hiszem, hogy Jézus kimondottan az ilyesfajta 
egységért könyörgött.

Ezen a ponton a mai keresztyénség talán legégetőbb kérdésére 
tapintottunk. Az a szakadék, amely a világ megítélése és ennek megfe
lelően a keresztyéneknek az egyre inkább szekularizálódó világhoz 
szóló küldetésének értelmezése terén tátong, átszeli a konfesszioná- 
lis határokat is. Egyrészt a világ iránt érzett felelősségüknek 
világméretű misszió révén kívánnak eleget tenni, abban a reményben, 
hogy a világnak és a társadalomnak sok gyötrő problémája egy csapásra 
megoldódik, mihelyt mindenki, vagy legalábbis sokan hívő keresztyén
né lesznek. Másfelől egy olyan irányzat is megfigyelhető a keresztyén- 
ségben, amely a szociális tevékenységet vagy a politikai küzdelmet 
tekinti az egyház fő feladatának. Véleményem szerint az a teológiai 
koncepció, amely ezt a szakadékot meggyőző módon át tudná hidalni, 
még várat magára.

Ebben a tanulmányban az előbb vázolt kérdéskört szeretném szembe
síteni János evangéliumának teológiájával. Egy az újszövetségi tudomány
ban járatos lelkészkollégám véleménye szerint erre a célra veszedelmes 
textust választottam. Én tudatában vagyok a választás kockázatos 
voltának, de a magam részéről üdvösnek tartom, ha egy szívós és bonyo
lult problémát szokatlan úton közelítünk meg. így ugyanis szerencsés 
esetben új dimenziók tárulhatnak fel teológiai eszmélődésünk előtt.

II.

A világ és a hívők konfliktusa
A  világ (ho koszmosz) János szerint korántsem semleges terüle

te az életünknek. De nemcsak ellenállást tanúsít Isten munkájával 
szemben, hanem támadólag is lép fel vele szemben. "A világosság ̂ a 
sötétségben fénylik, de a sötétség nem volt képes hatalmába keríteni 
- mondja az evangélium már a prológusban.(1,5) A világ gyűlöli Jézust, 
és ellenfeleivel szolidáris (7,7; 15,18). A választott szakaszban
pedig a világ gyűlöletét azokra is átviszi, akik Jézushoz tartoznak, 
mintha ők idegen test lennének ebben a világban (17,14). Az Atyának 
meg kell őriznie őket a gonosztól (17,15), mert az mint bősz farkas 
a juhok vérére szomjazik (10,12). A világ tehát az evangéliumban 
ellenlábasa mindannak, ami Istené. De tegyük azonnal hozzá: Jánosnál 
a világot mindeneklőtt vallásos, sőt istenhívő, ám Jézust elutasító
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emberek testesítik meg!
Mivel magyarázható az evangéliumnak ez a kibékíthetetlen ellenté

tet magában hordozó szemlélete? A kérdést nem válaszolhatjuk meg 
anélkül, hogy a gyakran emlegetett jánosi dualizmus természetét egy 
kissé alaposabban meg ne vizsgálnánk. Luise Schottroff - többek között - 
egy gnosztikus típusú dualizmust vél felfedezni az evangéliumban, 
amelynek alapján az ellentét Isten és a világ között lényegi meghatáro
zottságuk (Wesensbestinmung) különbözősége miatt jön létre . Ami 
miatt tehát Isten és a világ nem tudnak kijönni egymással, eleve 
adott voltukban rejlik.

Kásemann a jánosi dualizmus problémáját óvatosabban ítéli meg, 
mint Luise Schottroff. Bultmannal együtt3 az ellentét mögött nem 
tételez fel valamiféle ellentétes kozmikus-szubsztanciális adottságot. 
Az evangéliumból elénk táruló helyzetképre mégis csak valamiféle 
gnosztikus befolyás ^érvényesülésével tud magyarázatot adni. "Naív 
doketizmusról" beszél , vagyis az isteni és a világi szféra összefér
hetetlenségéről. A világot ő is "a hiány, a betegség, a halál, a 
hazugság^ a hitetlenség, az értetlenség, a kétség és a gonoszság 
terének" tartja. Kásemann azonban ennek a negatív állapotnak igazi 
okát abban látja, hogy a világ ellene áll a Fiúban önmagát kinyilatkoz
tató Logosznak. Ennek megfelelően a világ - megítélése szerint - 
nem kozmikus természetű adottság, hanem maga az Istennel szembehelyez
kedő embervilág. Ez az emberiségben rejlő adottság viszont mindent 
meghatározó gyökérként, eredetként hat, amely az emberiség életében 
mindent összekuszál és msgront. Ami ugyanis a világból (ek tou koszmou) 
való, istenellenes világ marad. Egyedül az, ami "fentről" származik, 
tudniillik a Logosz, képes a világnak ezt a mindent meghatározó uralmát 
megtörtni.

A Logosznak ez az ereje azonban nem abban van, hogy - mint azt 
Kásemann gondolja - összeférhetetlen a világgal. Pontosan akkor, 
amikor a Logosz az istenellenes világba lép, és annak inmanenes létét 
és lényegét magára veszi, vagy ahogy Bultmann szép és találó fogalmazá- 
sábarf' "amikor a maga isteni módján áldozata révén úgy van a világ 
ellen, hogy ugyanakkor érte van" , amikor tehát textusunk szavaival 
"odaszenteli magát az övéiért"(17,19), akkor kezdődik valami egészen 
új a világban. A kibékíthetetlen ellentétek feloldódása megmagyarázha
tatlan csoda marad (lásd: Jn 1,12.) Az Isten szeretetének csodája 
(Jn 3,16).

Mivel pedig nem immanens folyamaltról, hanem isteni csodáról 
van szó, a szóbeli, személyes és az önmagát odaszentelő Logosz mindig 
krízist, tehát polarizálódást jelent a világnak. Ebben a krízisben 
szakítanak a világgal azok, akik Jézushoz tartoznak. A jánosi dualizmus 
értelmében így keletkezik szakadék a világ és azok között, akiket 
az Atya Jézusnak adott (17,6!). L. Schottroff a maga logikájának 
megfelelően a hívőknek ezt a "kikristályosodását" "az ellenséges 
világtól való elkülönülésként értékeli . Egy mandeista szöveget idéz 
amely véleménye szerint a a jánosi felfogást is jól jellemzi. így 
szól az a remete, aki a világnak hátatfordítani és a pusztába elvonulni 
készül: "Ki fog ezután az árvákra gondot viselni, az özvegyek tarisznyá
ját ki fogja megtölteni? Ki ruházza majd a mezíteleneket...? Ki fogja 
kivá^ani a rabságból a foglyokat, a viszálykodást a faluban elsimíta
ni?" Valóban ezt a világ nyomorúsága iránti gnosztikus közönyt 
sugallja a János evangéliumának szelleme?
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Kasemann más oldalról ragadja meg a kérdést, ő nyomatékosan 
hangsúlyozza, hogy az Isten igéje az a hatalom, amely a hívét a világtői 
elszakítja. " A jánosi ekklezio^giát mindenestül az ige kategóriája 
uralja" - jelenti ki Kasemann . János pedig e tekintetben olyan 
messzire elmegy, hogy a századforduló egyházának egyetlen jellemző 
vonása sem jelentkezik nála (pl. a tradíció, az egészséges tanítás, 
a hierarchia). Valóban, János még az "ekklészia" szót sem használja 
sehol. Számára az egyház nem más, mint azoknak a juhoknak a társasága, 
amelyek a pásztor szavára figyelnek és őt követik (10, 27). Egymáshoz 
egyedül az a tény köti őket, hogy mindannyian az igére hallgatnak. 
Jézusnak ez az igéje és az ebben az igében hozzájuk lépő Pásztor 
hívja ki őket annak a világnak kötöttségeiből, amely Jézus igéjét 
elutasítja. L . Schottroffnál - amint láttuk - a hívők kezdeményezik 
az elkülönülést a világtól. Kasemann álláspontja ezen a téren is 
óvatosabb, mint az övé. Az ő gondolatmenete alapján a világ az, amely 
az igével együtt a Pásztor juhait is elutasítja magától.

Bárhogyan is döntünk ebben a kérdésben, azt a szakadékot, amely 
- legalábbis a jánosi szemléletmód szerint - a hívők és a gonosz 
világ között tátong, eltüntetni nem tudjuk. Ezért jelenti ki nyomatéko
san az Atyához távozó Fiú, hogy nem a világért, hanem az övéiért 
könyörög (17, 9). A hívőknek és a világnak ebből a szembeállításából 
nem egy súlyos kérdés adódik. Hogyan kell a Jézushoz tartozóknak 
erre a szituációra reagálniuk? Talán sorsa iránt közömbösen hátat 
kell fordítaniuk a világnak? Van még valami értelme annak, hogy tovább
ra is itt maradjanak a velük mostohán bánó világban? Vajon ez a világ
ból kiválasztott maroknyi sereg Isten szeretetének végső célja, vagy 
a világnak is van még valami szerepe Isten üdvtervében?

m .

A Jézushoz tartozók küldetése a világba
Amint a főpapi imádságból kitűnik, Jézusnak terve van az övéi

vel. Hiszen arra kéri az Atyát, hogy "ne vegye ki őket a világból, 
ellenben őrizze meg őket a gonosztól" (17,15). Mivel pedig Jézus 
az Atyával való teljes egységben könyörög, imádságában a hívők földi 
sorsa egyszer s mindenkorra eldőlt. A "világból kivenni valakit" 
fordulat kettős értelmű. Jelnetheti azt, hogy valaki a földről az 
égbe ragadtatik, ahogyan ez például Illéssel történt egykor. De a 
következőt is: valakit a világ bonyolult viszonyaiból kiszakítani 
és szabad teret biztosítani számára. A jánosi eszkatológia értelmében, 
amely szerint az örök életre szóló végső döntés alkalma a földi élet 
időszakára esik (5, 24kk), az utóbbi értelmezést kell előnyben része
sítenünk. Isten tehát nem akarja - leglábbis erre vall Jézus imádsága -, 
hogy a hívők már a földi életükben egy világtól sterilen elkülö
nített gettóba vonuljanak vissza. Ezzel szemben az az ő akarata, 
hogy maradjanak a világban, de Isten igéjének uralma alatt és gonosz 
befolyástól mentesen. Mert ez az ige tudja őket "megszentelni" (17, 
19!), tehát Isten számára szabaddá tenni és megőrizni.

Jézus azért kívánja, hogy az övéi kitartsanak a gonosz világban, 
mert szolgálatba akarja őket állítani. De milyen céllal? Imádságában 
megerősíti, hogy az övéi küldetést kapnak a világban (17, 18). De 
mire szól ez a megbízatás? F.G. Kuhn erősen kétli, hogy Jánosnál 
bármiféle missziói tevékenység szóba jöhet. G. Baumbach a gyülekezet
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feladatában csupán a világ számára végzendő indirekt szolgálatot 
lát. . Nyilván mindketten a jánosi dualizmusra való tekintettel 
nem tudják feltételezni, hogy János szerint a hívők egyáltalán valamit 
is tehetnének az istenellenes világért. Jézus imádsága alapján azonban 
nem lehet kétséges: Jézus azzal bízta meg az övéit, hogy művének 
folytatéi legyenek (17^ 1Ö). Ez a megbízatás pedig határozott profilú 
szolgálatra vonatkozik. Jézus ugyanis az Atya igéjét az övéinek adta 
(17, 14), nekik viszont a kapott igét tovább kell adniuk azoknak, 
akik majd az általuk hirdetett ige által jutnak hitre (17, 20!). 
Ez a missziói megbízatás vitathatatlanul szerves része a jánosi monda
nivalónak. Ez tükröződik a szamaritánusok között folyó missziói 
ábrázolásában és sajátos jánosi megvilágításában (4, 31-42), és a
missziói parancs jánosi megfogalmazásában (20, 21kk).

Ez a körülmény kikerülhetetlenül űj megvilágításba helyezi a 
dualista "szakadék" problémáját. A Jézushoz tartozóknak, ha más szem
pontból nem is, a missziói küldetésük alapján mindenképpen pozitív 
módon kell a világ felé fordulniuk. Már itt a földi életükben része
sülhettek az örök életben (5, 24), mégis kitartanak továbbra is a 
történelmi folyamat számukra szinte elviselhetetlen viszonyai között, 
hogy Isten életadó igéjét hirdethessék a világnak. Egyedül ez a maga
tartás felel meg Isten szeretetének, amellyel az ellene lázadó világ 
felé fordul (3, 16), és a Fiú küldetésének, aki hordozza a világ 
bűnét (1, 29), s aki a világ világossága (8, 12). De - tegyük hozzá 
- sehol az evangéliumban nem kap hangot egy olyasféle reménység, 
hogy egyszer majd az egész világ megadja magát Isten szeretetének. 
Az igében felkínált szabadítás a világ számára mindig a krízis alkal
mává válik, amelyben azok, akiket Isten a Fiának adott (17, 6), elsza
kadnak a világtól.

Ezek után a következő kérdések vetődnek fel: Vajon János szerint 
a hívőknek a kicsiny serege a világ további fennmaradásának Istentől 
adott végső értelme? Marad-e még a Jézushoz tartozóknak az igehirde
tésen kívül még más tennivalójuk is a világért? Talán a világ javáért 
végzett diakónia János felfogása szerint nem tartozik bele a hívők 
küldetésébe?

IV.

A jánosi egyoldalúság teológiai szerepe
Az evangélium mai kutatója kénytelen elismerni, hogy az evangélis

ta egy valóban következetes teológiai rendszert alkotott. Éppen akkor 
kell ezt az embernek megállpítania, ha azt is számba veszi, ami eb
ből a teológiai rendszerből hiányzik. Az evangélista többek között 
nem szól a felebaráti szeretekről, főként nem az ellenség szerete- 
téről. Továbbá úgy tűnik, mintha az emberiség hitetlenségéről volna 
csak tudomása, tömérdek szenvedését és az ezzel összefüggő diakóniai 
tevékenységet pedig figyelmen kívül hagyná. Azután János arról sem 
akar tudni, Mátéval ellentétben (Mt 5, 13), hogy a világ részéről
jogos gyűlölet is érheti azt a keresztyént, aki a jó cselekvésében 
kudarcot vall. A jánosi teológiának ez a letagadhatatlan egyoldalú
sága azonban nem valamiféle gnoszticizáló dualisztikus világnézetből 
ered, hanem az igére, annak eseményére történő erőteljes összpontosí
tásból. Annak a meggondolásnak alapján tehát, hogy mi emberek egyedül 
ennek az eseménynek révén részesülhetünk az örök életben.
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Ebből a kétségtelenül egyoldalú teológiából mégsem lesz egy 
végérvényesen lezárt rendszer, hanem nyitott marad a továbbgondolás 
számára és alkalmat ad a kiegészítésre. A Jézusban hívők nyája a 
jánosi felfogás szerint még nem tekinthető tökéletes és már itt a 
földön a menny dicsőségét élvező társaságnak - mint ahogy ezt a korin- 
thusiak egy csoportja képzelte magáról (1Kor 4, 8!). A hívők, bár 
Jézushoz tartoznak, nem tudhatják végleg maguk mögött a világot, 
mert az bennük és a köreikben továbbra is érvényesíti hatását, és 
ezért nincs is joguk megvetéssel elfordulniuk a világ gyermekeitől. 
Csak ha az ige hatalmában és a Jézussal való közösségben "maradnak", 
lehet részük az örök életben (15, 11kk). Természetesen nem vonható 
kétségbe, hogy Jézus a János evangéliumában a benne hívők egymás 
iránti szeretetét sürgeti (13, 34, 15, 12). De ennek a parancsolatnak 
a másik oldalát, a másként gondolkodónak kirekesztését a szeretetből, 
amely pedig például a kumrániak számára előírás volt, még halvány 
utalásként sem fedezhetjük fel az evangéliumban . Mert hogyan is 
fordíthatnának hátat a reménybeli testvéreknek azok, akiket Uruk 
elküldött hozzájuk a világba?

Ami az embertársi kapcsolatok terén érvényes, vonatkozik a földi 
élet anyagi feltételeire is. Teljes mértékben hiányzik jánosnál a 
valóság anyagi oldalának a gnosztikusokra jellemző megvetése. Ellenke
zőleg! Jézus kenyeret ad az éhezőnek, meggyógyítja a reménytelenül 
beteg embert és feltámasztja az elhunytat. De minden földi élethez 
tartozó dolog "felülről" nyeri el igazi értékét. Kasemannak igaza 
van, amikor felhívja a figyelmünket arra, hogy János a mennyei szférát 
nem önmagába zárt világként állítja elénk. "(Isten világa) sokkal 
inkább kirobbanó erővel nyomul be a földi szférába, hogy önmagát 
kiábrázolja." János azonban kész ezt a lépcsőzetesen lefelé haladó 
irányt meg is fordítani. Az alacsonyabb fokon levő valóság a magasabb
ra utal, "mert minden, ̂földi dolog a maga igazságát (létjogosultságát) 
a mennyeitől kapja." A kenyér például nélkülözhetetlen feltétele 
az életnek, mégsem tud megmenteni a haláltól minket. A földi kenyér 
túlmutat önmagán az élő kenyérre, Jézusra, aki egyedül adhat örök 
életet nekünk (6, 48).

Miért köti el János ezeket a szálakat, ha teológiája lehetővé 
teszi számára, hogy egyoldalúságait megszüntethesse? Tanácsos ismét 
Kasemannra hallgatnunk: "János idegenkedik az éppen kialakuló korai 
katolicizmustól, annak ellenére, hogy alapvető dolgokban többnyire 
egyetért vele. Teológiai álláspontja mégis kihívást jelent minden 
olyan keresztyénség számára, amely igyekszik jól berendezkedni ezen 
a világon." ^ Arra törekszik tehát, hogy kora egyházának hitét és 
életét korrigálja, a helyes irányba terelje. Szeretné a megmerevedett 
keresztyénséget visszavezetni a forráshoz, a Jézus személyében és 
művében adott Igéhez, hogy az egyház újra a "presentia Christi"-ből, 
Jézus jelenlétéből éljen.

V.

Ami a János által szükségesnek ítélt teológiai hangsúlyokból következik 
Talán mondanom sem kell, hogy egyoldalúsága miatt sermiiképpen 

sem hagyhatjuk figyelmen kívül a jánosi teológia gondolatrendszerét. 
Igazának élét nem kerülhetjük ki, még azzal a megokolással sem, hogy 
János gnosztikus befolyás alatt áll.
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János nem arra akar inspirálni minket, hogy a világ kínzó problémái 
iránt közömbösek vagy tétlenek legyünk. Sokkal inkább az a szándéka, 
hogy az egyház saját lényegéhez visszataláljon, mert csak így nyújthat 
igazi segítséget a világnak. Nem lehetünk ugyanis azok, amit a világ 
számára jelentenünk kell, ha az Istennel konfliktusba került világhoz 
igazodunk és keresztyén identitásunkat feladjuk. Ez többek között 
azt is jelenti, amire Bultmann mutat rá: "Az egyház lényegéhez 
mindenekelőtt az tartozik, hogy ebben a világban eszkatológikus, 
a világtól megtisztított gyülekezetté váljon... Nem engedheti tehát., 
hogy a világ gyűlölete tévútra vezesse és ezáltal feladja lényegét." 
Ezért kell a keresztyéneknek egyenként és együttesen alárendelniük 
magukat Uruk igéjének, mint a juhok a pásztor szavának. A világnak 
megszentelt egyházra van szüksége. Félreértések elkerülése érdekében 
azonban tartsuk szem előtt, hogy "az egyháznak ez a világtól megtisz
tított, Istennek odaszentelt léte Krisztus áldozatának műve". Az 
ilyen értelemben vett megszentelődés mindenképpen hozzátartozik a 
Jézustól kapott küldetéshez.

Úgy tűnik, mintha János a következő álláspontot képviselné: 
A világ a választottakért áll fenn és marad fenn továbbra is. Másként: 
a világ létének értelme az egyház. De amint ez a főpapi imából is 
nyilvánvaló, a Jézushoz tartozók ugyanazt a küldetést kapták a világhoz, 
amellyel az Atya küldte a Fiút a világba (17, 18!). Ez a megbízatás 
pedig nem jelenthet mást, mint hogy önmaguk teljes odaszánásával, 
szóban és tettben tanúskodniuk kell Isten szeretetéről a világ iránt. 
An a keresztyének még akkor sem kergethetnek irreális álmokat, ha 
ezt a küldetésüket hűségesen betöltik. A világ minden misszionáriusi 
buzgalom ellenére sem szűnik meg világ lenni. Az egyházban sem! Ez 
a kilátás azonban nem törheti le a Jézushoz tartozókat. A tanúskodás 
speciális keresztyén feladata mellett késznek kell lenniük arra, 
hogy inmanens és véges megoldásokat keressenek, vagy azok megvalósí
tásához segédkezet nyújtsanak.

A csupán szociális területre szorítkozó keresztyén tevékeny
kedésnek is szüksége van a jánosi helyreigazításra. Valamely diakó- 
niai feladat elvégzésével még nem tettünk eleget küldetésünknek.
A világ csak az Isten igéje által juthat el helyes önismeretre. Saj
nos a felelős keresztyének egymást alig értő két táborra oszlanak. 
Az egyik a maga diakóniai, a másik pedig missziói felelősségét hangsú
lyozza. Vajon miért kell ennek a két tevékenységnek egymást kizáró 
ellentétbe kerülnie? Talán nem tudunk még a kettő között meggyőző, 
organikus teológiai kapcsolatot találni?

Az erre vonatkozó megszokott protestáns tétel így hangzik: Isten 
meg nem szolgált szeretete késztet minket a felebarát iránti szeretet- 
re. Másképpen fogalmazva: A hitből jó cselekedeteknek kell fakadniuk. 
Vajon miért nem merünk egyszer a János által mutatott fordított útra 
lépni? Vagyis: a mi földi szükségleteink kielégítését célzó fáradozá
saink túlmutatnak önmagukon. Az ideigvaló az örökkévalóra, a töredékes 
a tökéletesre, az emberi az istenire, tehát arra a vilgra, ahol az 
élet tulajdonképpeni forrása van. János nem azt hirdeti, hogy az 
emberi fáradozás és segítség hiábavaló, hanem inkább azt, hogy elég
telen. A mi diakóniai tevékenységünknek is önmagán túl kell mutatnia. 
Mégha minden szenvedést ki tudnánk is iktatni a világból, Jézustól 
kapott megbízatásunk még nem érne véget.

Engem mindig zavart, hogy keresztyén körökben manapság túl sokat 
foglalkoznak "problémákkal". Mintha az emberiségnek csupán megoldásra



váró problémái lennének! János nem engedi elfelejtenünk: a megoldás 
még nem megváltás. De fordítva is áll: a jánosi értelembe vett megvál
tás még nem jelenti azt, hogy egyúttal a világ minden problémája 
is megoldódott.
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„Vallod-e magadat bűnösnek... ?”
(Gondolatok gyónási gyakorlatunkról)

1. Bevezető

Nagyünnepi úrvacsorázd tömeg. Ilyenkor örül a lelkész: íme,
mennyien éltek az úrvacsorával! Különösen, amióta lehetőség nyílt 
arra, hogy az úrvacsorái liturgiát beépítsük az istentisztelet rend
jébe.

Örömnél könyveljük el, hogy azóta szemlátomást megnövekedett 
az úrvacsorázók száma. Éled a gyülekezet - gondolhatná valaki. De 
valóban jele lenne ez a megszaporodás a gyülekezet éledésének? - 
játszadozik velem, de inkább kínoz belül ez a gondolat.

Ott vagyok közöttük. Előttem csak hátak látszanak, hátra viszont 
semnit sem látok, mert nem forgolódom. Az arcokat csak a lelkész 
látja, de nála is jobban az Úristen. Az Ágendában a gyónásnál előre 
megadott feleletek tompa morajlásként hatnak az ünnepi csendben. 
Arra már nincs jogom vállalkozni, hogy ennek a morajlásnak összetevő
it elemezzem. Az Úristen tudja csak, hogy az egyes ember ajkán az 
a "vallom" mennyire igazi megvallás, mennyire mély és mennyire átélt. 
Az Úristen tudja csak, hogy az a "bánom" mennyire töredelmes; hogy 
az a "megbocsátottam" mennyire befejezett múltidő, hogy az az "igye
kezem" mennyire a szívnek igyekezete. Ami pedig a legfontosabb; az 
Úristen tudja csak, hogy az a "hiszem" mennyire a szájnak, vagy mennyi
re a szív odaszánásának vallomása.

Ezután következik a lelkész ajkán a gyónási liturgia legveszélye
sebb mondata: "Legyen néktek a ti hitetek szerint." Ez a mondat köt, 
vagy oldoz. Mert megköti a bűnvalldt, ha nem tudja elhinni, hogy 
Isten a Jézus Krisztus véréért valóban megbocsát a megtérő bűnösnek, 
ezért személy szerint néki is kész a bocsánat!

A közös gyónásnál vajon hányán figyelünk erre? Vajon hányán 
engedjük el fülünk mellett a gyónás utolsó kérdésének tartalmát, 
hogy ti. csakis egyedül és kizárólagosan Jézus vérében és véréért 
van bocsánatunk? Hányán figyelünk ez alapján arra, hogy vélt emberi 
"jóságunk" és kegyes cselekedeteink, vagy igyekezetünk nem engesztel
hetik ki a reánk joggal haragvó Úristent, hanem csak egyedül és kizá
rólagosan az érettünk kereszthalált szenvedett Jézus?!

De amíg idáig jut az ember, feltétlenül szembe kell néznie egy 
másik ténnyel: "bűnös ember" mivoltával. Mert ugye odáig mindnyájan 
eljutunk, hogy bizony gyarló az ember, éppen ezért mindnyájan "gyar
lók" vagyunk. De vajon lehet-e ennek a gyarlóság-tudatnak személyes 
tapasztalata és ennek a személyes tapasztalatnak kialakulásában mennyi
re segít közös gyónásunk?

Egy lelkész-barátom beszélte el ezzel kapcsolatban - mint nega
tív példát - az alábbi tragikomikus esetet.



Fiatal korában segédlelkész volt egy alföldi gyülekezetben. 
Egyik alkalommal úrvacsoráztatáshoz papot kértek egy tanyára. Kiment 
hát a megadott címre. Öreg parasztember feküdt az ágyon. Munkában 
elnyűtt, meggyötört teste viaskodott a magas lázzal; készült már 
a nagy útra. Ágya körül ott a család. Törölgetik, vigasztalják. A 
lelkész hozzákészülődik az úrvacsoráztatáshoz. Kirakja táskájából 
a kellékeket, meggyújtja a gyertyákat a fehérterítős asztalon, felve
szi Luther-kabátját, kezébe veszi az "Ágendát" és hozzákezd a gyónási 
kérdések olvasásához: "Az élő Isten színe előtt kérdezem tőled X.Y. 
testvérem az Úrban: vallod-e magadat bűnösnek, ezért kárhozatra mél
tónak?"

Az öregember felemeli reszketeg fejét:
- Éh-e? Azt mán nem! Mán hogy lennék én bűnös? Hát mondja meg 

az úr, kinek ártottam én életemben? Kinek a disznaját loptam volna 
el, vagy kinek a lovát, tehenét kötöttem el? Méghogy én kárhozatra 
méltó!

A választ dermedt csend követi. A lelkész már azon gondolkozik, 
összepakol, mert hát ilyen esetben nem szolgáltatható ki az űrvacsora. 
A hozzátartozók, felocsúdva a meglepetésből, próbálják meggyőzni 
az öregembert:

- De hát, papa, gondoljon arra, hányszor úrvacsorázott életében? 
Emlékezzék, ott volt maga is minden nagyünnepen a templomban.

- Az más! - nyögi tovább az öregember -, mert akkor ott mások 
is voltak!

Hosszas győzködés után sikerült kicsikarni belőle a helyes vá
laszt, amely megkönnyebbülés volt ugyan a család számára, de nem 
a barátomnak, aki egyáltalán nem volt meggyőződve arról, hogy ezek 
után valóban a kegyelem kenyerét osztotta-e a hazakészülőnek.

"Mert ott mások is voltak" - forgatom én is magamban az öreg
ember szavait. Mi ebben a szomorú? Talán az, hogy a tömegben - amely
bizonyos értelemben személytelen - emberünk is személytelenné vált,
ezért nem foghatta fel a kérdés neki szóló tartalmát.

Mindenesetre egy biztos: az általános bűnösségtudat nem elég,
mert az általános bűnösségtudat általános bűntudatot szül, amelynek 
a maga személytelensége éppen általánosságában van.

Ez alapján úgy látszik, gyónási liturgiánk ennek az állapotnak 
egyáltalán nem kedvez. Itt minden szónak éle van,és aki nem tudja 
az itt elhangzottakat magáévá tenni, üresen csengő szavak lesznek 
számára a gyónási liturgia súlyos szavai és gyónása merő megszokássá, 
vallásos cselekedetté tompul, személyes tartalom nélkül.

Igaz viszont az is, nincs az a liturgia, amely a Lélek belső
kényszrét helyettesíthetné, de az is igaz, hogy figyelmeztetnünk 
kellene az embereket, mivel játszanak, ha hit nélkül veszik az Úr 
testét és vérét, mivel játszanak, ha szívükben továbbra is a haragnak 
adnak helyet és főleg, mivel játszanak akkor, ha az úrvacsorázását 
számukra kegyes, Isten felé érdemül mutatható vallásos ténykedésnek 
vélik. Létfontosságú hát, hogy evangélikus híveink tisztában legye
nek a gyónás igazi és egyben igei tartalmával. Ennek érdekében meg
vizsgáljuk, hogy mit mond Isten igéje a gyónásról:

- az ószövetségi ember életében,
- mit mondott Jézus a gyónásról, továbbá
- mit írtak az evangélisták és az apostolok a gyónásról. 

Megvizsgáljuk továbbá:
- hogyan vélekedett Luther a gyónásról, végezetül



- mai gyakorlatunkban mit kellene tennünk, hogy gyónásunk mennél 
igeszerűbb legyen.

2. Az ószövetségi ember gyónása

Az ige bizonyságtétele szerint Isten "a szíveket és veséket 
vizsgálja" (Zsolt 7, 10), következésképpen őszinte, szívből jövő
bünvallást vár az embertől. "Szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat!" 
- Íratta le Jóéi prófétával. (Jóéi 2, 13) Ámósz próféta pedig így 
írta le Isten véleményét bűnös állapotunkról: "Tudom, hogy milyen
sok a bűnötök és milyen nagyok vétkeitek." (Ám 5, 12) A zsoltár-
író szerint: "Romlottak és Utálatosak lettek, senki sem tesz jót." 
(Zsolt 14, 1)

Számtalan ezekhez hasonló ige található az ószövetségben, amelyek
ben Isten pőrére vetkezteti az embert és fejéhez verdesi konkrét 
bűneit. (Zsolt 5, 10; 10, 7; 14, 3; 36, 2; 53, 4; 140, 4; Ezs 59, 
7-6)

Ennek megfelelően csodálatosan szép bűnvalló imádságok szület
tek és hangzottak el az ószövetségi emberek ajkán, amelyek aligha
lehettek csupán kegyes költemények, hanem a bűnében vergődő ember 
őszinte, töredelmes gyónását, Istenhez kiáltását tartalmazták, bocsá
natért, irgalomért és kegyelemért.

A nyilvánvaló házasságtörésben és gyilkosságban bűnös Dávid
így kiált fel az 51. zsoltárban: "Tudom, hogy hűtlen voltam és vétkem 
mindig előttem van." (Zsolt 51, 3) "Egyedül ellened vétkeztem és
azt tettem, amit rossznak tartasz. Ezért igazad van, ha szólsz és 
jogos az ítéleted." (Zsolt. 51, 6) Máshol: "Ifjúságom vétkeire és
bűneire ne emlékezz! Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, 
Uram!" (Zsolt 25, 7)

A bűnei miatt megrettent Ézsaiás így kiált fel könyvének ele
jén: "Jaj nékem! Elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok és tisztá
talan nép közt lakom!" (Ézs 6, 5) Megrettent szívében átéli bűnei 
miatt elveszett állapotát. Ezért kiált így: "Jaj nékem!" Dávid ezt 
az állapotot így fejezte ki a 38. zsoltár 5. versében: "Bűneim össze
csaptak fejem felett, súlyos teherként nehezednek rám."

Az Ószövetség embere is tisztában volt azzal, hogy a bűnöktől 
csak úgy lehet szabadulni, ha megvallom és nem takargatom. Dávid 
így fogalmazott: "Míg hallgattam, (Károli szerint: elhallgattam)
kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Mert éjjel-nappal 
rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam 
neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom 
hűtlenségemet az Ómak és megbocsátottad bűnömet, mit vétettem." 
(Zsolt 32, 3-5)

Úgy vélem, már az ótestámentumi embernek is ez lehetett a "fő" 
baja, amely - hiszem - a mai embernek is baja, hogy elhallgatja, 
takargatja bűneit. Amíg ugyanis takargatjuk, belül annál jobban jajga
tunk, ezért nincs - nem is lehet - békességünk. A békesség előfeltéte
le - akkor is, ma is -, hogy megvalljuk bűneinket.

A népnek ebből a bűntudat-állapotából született az a szabadí- 
tás utáni vágy, amelyre Ézsaiás 53 csodálatos próféciájában felelt 
az Isten. Ebben a próféciában újra megígérte a Messiást: "aki a mi 
betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, ...a mi vétkeink 
miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, Ő bűnhődött, hogy 
nekünk békességünk legyen, (Károli fordítása szerint: békességünk



büntetése rajta van), az Ő sebei árán gyógyultunk reg." (Ézs 53,
4-6)

Az ószövetség népe még csak vágyakozhatott a Messiás után. Szá
munkra azonban Isten Szentlelke által már kézzelfogható lehet az 
a Messiás, aki ugyan nem olyan minőségben jött, mint amilyen formában 
a nép "hivatalosai" várták és ahogyan a nép tudatában szerepelt és 
fogalmazódott meg; de betöltötte az írást, mert betegségeinket viselte, 
fájdalmainkat hordozta és a mi valóságos vétkeink miatt kapott valósá
gos sebeket, Ő bűnhődött, hogy mi feloldoztathassunk és őszinte 
gyónásunk gyümölcseképpen kegyelemből a bocsánat mellett megkaphassuk 
azt, amely minden értelmen felül van: megkaphassuk Isten békességét

3. Mit mondott Jézus a gyónásról?

Jézus tetteiben, szavadban a gyónás és bűnbocsánat eseménye 
mindig együtt szerepelt, mert hiszen nem is képzelhető el bűnbocsánat 
igazi gyónás nélkül. Látta, mi van az emberek szívében, ezért a "nem
kimondott" szavakból is értett. (Mk 2, 1-12)

Az első, amelyet le kell szögeznünk, hogy minden őneki adott 
át az Atya (Jn 16,15), következésképpen: "Az Emberfiának van hatalma 
(teljhatalma=exűszia: Luther is a Vollmacht szót használta fordítá
sában) a bűnöket megbocsátani a földön." (Mt 9, 6)

Nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt sem, hogy Jézus az Is
tentől kapott, tehát függőleges irányú bűnbocsánatot egy másik, az 
emberek felé ható - vízszintes irányú - bűnbocsánattól tette függővé, 
amire persze igazán csak a megtért, alázatos szívű ember képes. Jézus 
olyan fontosnak látta a felebarát felé gyakorolt bocsánatadást, hogy 
hiányát az isteni bűnbocsánat kizáró okaként hirdette meg.

A Miatyánk 5. kérésében és az utána következő magyarázatban 
ezt mondotta: "És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsá-
tunk az ellenünk vétkezőknek__ Mert, ha az embereknek megbocsátjátok
vétkeiket, néktek is megbocsát mennyei Atyátok. Ha pedig nem bocsát - 
tok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket." 
(Mt 6,12 és 14-15)

Péter ama kérdésére, hogy napjában hányszor kell megbocsátanunk 
az ellenünk vétkezőnek, Jézus így válaszolt: "Azt mondom néked, nem 
hétszer, hanem hetvenszer hétszer is." (Mt 18, 21) Márk evangélista 
így jegyezte fel Jézus szavait a bűnbocsánatról: "És amikor megálltok 
imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen panaszotok van, hogy 
mennyei Atyátok is megbocsássa néktek vétkeiteket." (Mk 11, 25)

Lukács így jegyezte fel Jézus szavait: "Bocsássatok meg és néktek 
is megbocsáttatik." (Lk 6, 37b)

Jézus ezekben az igékben az ember gyónásakor a bocsánatadás 
feltétel nélküli és őszinte, szívbeli készségét igényli a felebarát 
felé.

Kemény szóval: ha ez a készség nincs meg bennünk, nem veszi
f igyelembe gyónásunkat Ennyire fontos a liturgia szerinti gyónó 
kérdések közül a harmadik: "Megbocsátottál-e mindazok felé, akik
vétkeztek ellened?"!!

A gyónásban Jézus is a szív töredelmét kutatta. Az igében ta
lálható történetek a szívből jövő töredelem különböző megnyilvánu
lásait mutatják.

A bűnös nő őszinte bűnvallása és töredeleme nem szavakban öl
tött testet. Lukács szerint a nő "Megállt mögötte a lábánál sírva



és könnyeivel kezdte öntözni a lábát és hajával törölte meg; csókol
gatta a lábát, és megkente kenettel." (Lk 7, 38)

Péter "keserves sírása" (Mt 26, 75) is eljutott Jézus megbocsátó 
szívéhez.

A lator (LK 23, “+0-42) bűnvallása csak ez a pár mondat volt: 
"Mi tetteink méltó büntetését kapjuk, de ez semmi rosszat nem köve
tett el. Majd így szólt: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz 
királyságodba." Erre hangzott el Jézus feloldozása: "Bizony mondom
neked, ma velem leszel a paradicsomban." (Lk 23, 43)

A szégyenében elnémult nőt is feloldozta, akit a farizeusok 
házasságtörésen értek tetten és Jézus elé vonszoltak (Jn 8, 1-11), 
viszont a takargatott bűnt rögtön leleplezte. Így leplezte le a sa- 
máriai asszonyt is, fejére olvasva vétkét: "Jól mondtad, hogy férjed 
nincs, mert öt férjed volt, és akivel most élsz, az nem férjed: ebben 
igazat mondtál." (Jn 4, 17-18)

A maguk vélt "feddhetetlenségében" a saját bűneiket nem látó, 
de a másik bűneit a törvény alapján számonkérő farizeusokat kemény 
szavakkal narasztalta el, amikor ezt mondotta nekik János szerint: 
"Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, mivel azonban most azt mondjá
tok, látunk, ezért megmarad a bűnötök." (Jn 9, 41)

A vérfolyásos asszony történetében is lényeges mozzanat, hogy 
a nő leborult Jézus előtt és - ahogy Márk evangéliumában olvashat
juk - (Mk 5, 33) "...elmondta neki a teljes igazságot." Az evangélista 
nem említi, de miért ne volna hihető, hogy ebben a "teljes igazság"- 
ban benne volt a nő őszinte bűnvallása is, annál is inkább, mivel 
tudjuk, Jézus a csodatetteit mindig a lélek gyógyításával kötötte 
össze.

Ezek alapján mikor fogadja el Jézus gyónásunkat?
Ha semmit sem takargatva őszintén feltárjuk előtte a teljes 

igazságot, és ha ugyanúgy őszintén készek vagyunk mi is a megbocsátás
ra.

4. Mit írtak az evangélisták és az apostolok a gyónásról?

Nem hagyható ki , és úgy érzem, hogy a sor elé kívánkozik annak 
a gyónási formának említése, amely Keresztelő János szolgálata nyomán 
vált gyakorlattá az ószövetség népe között.

Máté szerint: "Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és
a Jordán egész környéke; és amikor megvallották bűneiket, megkeresztel
te őket a Jordán folyóban" (Mt Y, 5-6) Ugyanez majdnem szóról-szóra 
megtalálható Mk 1,5-ben. (Itt most hagyjuk figyelmen kívül, melyik 
szöveg Íródott előbb.)

Keresztlő János a bűnvallóktól megtérés mellett új élet kezdését 
követelte, amikor Mt és Lk 3, 8 szerint így intette a hozzá gyűlt 
népet: "Teremjetek tehát megtéréshez méltó gyümölcsöket."

Egyenként ment a nép Keresztelő Jánoshoz, hogy kiki személyesen 
megkeresztelkedjék, ezért feltehető, hogy bűnvallásuk nem csoportos, 
hanem egyéni volt és az elkövetkezendő haragtól való félelmükben 
konkrét bűneiket vallották meg az emberek. Bűnvallásuk ezért személyes 
volt és nem általános.

Az Istentől kívánt gyónásunk legérthetőbb megfogalmazását adta 
János aposol első levele 1. részében, amelyet Krisztustól vett üzenet
ként vetett írásos formába: "Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle
hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság és nincs 
benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele és



a sötétségben járunk, akkor hazudunk és nem cselekessziik az igazságot. 
Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan 6 maga a világosságban van, 
akkor közösségünk van egymással és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisz
tít bennünket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, 
önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk 
bűneinket, hű és igaz ö: megbocsátja bűneinket és megtisztít bennün
ket minden gonoszságtól." (1Jn 1, 5-9)

A világosságban járás tehát nem más, mint bűneim világosságra 
hozása, azaz megvallása.

Pál Róma 12, 1-ben így fogalmazza a gyónást: "Ezért tehát mi
is, akiket a bizonyságtevóknek akkora fellege vesz körül, tegyünk 
le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkömyékező bűnt."

Jakab a testi gyógyulásról, mint a lelki gyógyulás következményé
ről így ír: "Vall.iátok meg azért egymásnak bűneiteket és imádkozza
tok egymásért, hogy meggyógyuljatok." (Jak 5, 16)

Ezek az igék mind arra buzdítanak, hogy valljuk meg és tegyük 
le mindazt, ami szorít és ami kétségbe ejt, mert Jézus vére elégséges 
a bennünket megkömyékező bűnök bocsánatára. így járhatunk Isten 
és egymás előtt világosságban. Ebből viszont az következik, ha vilá
gosságban járunk, csak akkor van közösségünk egymással. Ennek ellen
tettje is igaz: ha sötétségben - bűneinket takargatva - járunk, akkor 
nincs közösségünk sem egymással, sem az Atyával. Azt is el kell tehát 
fogadnunk, hogy sem bűnös voltunkra vonatkozó igéknek, sem a gyónás
ra vonatkozóknak pusztán tartalmi megértése még nem elég. Isten 
sokkal többet vár ennél: engedelmességet az igének!

A gyülekezet is csak az Isten előtt meg nem vallott, rejtege
tett bűnök tudják elerőtleníteni, külső ellenség nem. A családot 
is, csak az egymás iránti őszinte világosságban-járás tudja összetar
tani.

Ezek után megfogalmazódhat bennünk a kérdés: milyen lehetett
a gyónás és kik előtt gyóntak az első keresztyén gyülekezetben? Arra 
nézve nem találunk utalást, hogy kezdetben lettek volna erre kijelölt 
"gyóntató atyák". Valózínilleg nem is voltak, mert hiszen Jézus a 
kulcsok hatalmát az övéinek adta, azoknak, akik vették a Szentleiket: 
"Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mond
ván, rájuk lehelt, és így folytatta: Vegyetek Szentlelket! Akiknek 
megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig meg
tartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak." (Jn 20, 21b-23) Jakab leve
le alapján előbb már idézett igében is csak ez olvasható: "Váltjátok 
meg egymásnak bűneiteket"... az egyetemes papság gyakorlata szerint.

A felsorolt igék alapján - de erről Pál apostol leveleiből is 
bőven tudomást szerezhetünk - joggal mondható, személyes volt a gyó
nás és nagyon szigorú. Anániás és Safira tragédiája kimagasló példa 
arra, hogy mennyire komolyan vették a világosságban-járást a gyüle
kezetben. (ApCsel 5, 1-11)

Pál keményen megfeddi a korinthusiakat a test bűneivel kapcso
latos megvalkuvó magatartásuk miatt, amikor ezt írja: "Levelemben 
már megírtam néktek, hogy nem szabad kapcsolatot tartani paráznák- 
kal. De nem általában e világ paráznáival vagy nyerészkedőivel, rab
lóival vagy bálványimádóival, hiszen akkor ki kellene mennetek e 
világból. Most tehát azt írom nektek, hogy ne éljetek közösségben 
azzal, akit, bártestvémek neveznek, de parázna, vagy nyerészkedő, 
bálványimádó, vagy rágalmazó, részeges, vagy rabló. Az ilyennel még 
együtt se egyetek." (1Kor 5, 9-11) Ez az intelem gyakorlatilag azért



íródott, mert voltak Korinthusban olyan atyafiak - keresztyének -, 
akik nem tagadták meg, nem tették le, vagy nem akarták letenni ezeket 
a bűnöket és össze férhetőnek tartották keresztyén mivoltukkal. A 
nagyon kemény: "Az ilyennel még együtt se egyetek" mondat a közös
úrvacsoravételre vonatkozik, amely tilalom mai népegyházi életünkben 
szinte elképzelhetetlen volna.

"Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van .vele és a sötétségben 
járunk, akkor hazudunk" - jánosi mondat páli megfogalmazása a korinthu- 
siak felé ilyen szigorú bírálattá vált.

5. Hogyan vélekedett Luther a gyónásról?

A Luther-korabeli római egyház gyónási gyakorlatát ismerjük. 
Kellő előkészület - böjtölés, esetleg önfenyítés - alatti szigorú 
önvizsgálat, a bűnök számbavétele utáni magán - azaz - fülbegyónás 
volt a gyakorlat az elkövetett bűnök névszerinti felsorolásával; 
ennek végén a gyóntató a bevallott bűnök súlyossága szerint bizonyos 
"penitenciát" szabott ki, amely imádságok elmondásából, vagy egyéb 
cselekedtek - pl. zarándoklat - teljesítéséből állt. Nagy súlyt helyez
tek az egyház rendelkezései iránt tanúsított vak engedelmességre. 
Az egyházi törvények megszegése súlyos bűnnek számított. Ez a gyakor
lat közel napjainkig nem sokat változott.

Luther a gyónást megelőző előkészületről, böjtölésről és egyéb 
önsanyargatásról a Kis Kátéban így írt: "A böjtölés és testi előkészü
lés ugyan szép külső önfegyelmezés, de igazán méltó és kellőleg elő
készült csak az, aki hisz ebben az igében: "Érettetek adatott és
kiontatott bűnök bocsánatára." "Aki pedig nem hisz ezeknek az igéknek, 
vagy kételkedik bennük, az méltatlan és készület len, mert ez a szó: 
érettetek, tiszta, hívő szívet kíván."

Az Ágostai Hitvallás 25. cikke a gyónásról és úrvacsoráztatásról 
az alábbiakat tartalmazza: "Gyülekezeteink a gyónást nem törölték
el. Az Ümak testét csak azoknak szokták ugyanis kiszolgáltatni .aki
ket előbb megvizsgáltak és feloldoztak. Nagyon lelkiismeretesen tanít
ják a népet a feloldozásba vetett hitről; azelőtt erről nagy volt 
a hallgatás. Arra tanítják az embereket, hogy a feloldozást a legna
gyobbra becsüljék, mert Isten szava, és hirdetése Isten parancsára 
történik. Magasztalják a kulcsok hatalmát. Emlékeztetnek arra, milyen 
nagy vigasztalást nyújt a rettegő lelkiismeretnek; továbbá, hogy 
Isten olyan hitet kíván, amely úgy hisz ennek a feloldozásnak, mint 
Isten mennyből hangzó, saját szózatának ; végül, hogy ez a hit való
ban megkapja és elnyeri a bűnök bocsánatát. Azelőtt szertelenül dicsőí
tették az elégtételt. A hitről, Krisztus érdeméről és a hitből szárma
zó igazságról egy szó sem esett."

Luther a gyónásról ezeket írta: "Ne ajkaddal, hanem lelkiismere
teddel emlékezzél a te bűneidről. Fogadd el a Káté intését: Minden 
bűnben vétkesnek kell magadat vallanod, még azokban is, amelyekről 
nem tudsz. Önvizsgálatodban légy szigorú, de józan is. Vedd komolyan 
bűneidet, de képzelt bűnökkel ne gyötörd magadat."

Az önvizsgálatot komoly bűnbánat kell, hogy kövesse, amely a 
szív igaz gyötrelméből áll és abból a tudatból, hogy elkövetett bűneim 
miatt Isten ítéletét vontam magamra és ez álól az ítélet alól saját 
érőmnél nem tudok szabadulni. Egyedül Isten irgalma segíthet rajtam.

Egyházi irataink tanulmányozása alapján írja ár. Kapi Béla, 
néhai püspökünk "Kegyelem és élet" c. munkájában, hogy: "Egyházunk



eleitől fogva fenntartotta a magángyónást. A Kis Káté gyónási része 
bizonyítja, hogy az általános gyónással nem akarja elvenni annak 
személyes jellegét"

Az ÁgostaiHitvallás 11. cikkében ezt olvassuk: "A gyónásról
azt tanítják, hogy a külön feloldozást meg kell őrizni a gyülekezet
ben, bár az összes vétkek gyónásbeli felsorolása nem szükséges. Mert 
a zsoltár szerint ez lehetetlen dolog: Kicsoda ismeri a vétkeket? 
(Zsolt 19, 13)"

Nem óhajtás, nem engedélyezés, hanem parancs a fenti cikkely 
kijelentése: meg kell őrizni.

A Vétkek felsorolásával kapcsolatban az Ágostai Hitvallás 25. 
cikkében ez áll: "A lelkiismeretet nem kell megterhelni valamennyi 
vétek feloroiásának gondjával. Lehetetlen is minden vétek elszámolása.
__ Ha tehát csak a felsorolt vétkek kapnának bocsánatot, a többi
nem, akkor sohasem nyugdohatnék meg az emberek lelkiismerete: mert
nagyon sok bűnt nem vesznek észre, vagy nem tudnak rá visszaemlé
kezni. A régi egyházi írók is tanúsítják, hogy nem szükséges ez a 
felsorolás. A dekrétumok idézik Chrysostomos szavait: "Nem azt mondom 
neked, hogy a nyilvánosság elé tárd vétkeidet, sem azt, hogy önmaga
dat bevádold másoknál; hanem azt akarom, engedj a próféta szavának. 
Mondd el vétkeidet, ne nyelveddel, hanem lelkiismereted emlékezetével!"

Luther az "Egyház babiloni fogságáról" írt munkájában arra int, 
hogy a nyilvánvaló és nagy bűnöket valljuk meg.

A "Schmaikaldeni cikkek" gyónásról szóló részében ezt olvashat
juk: "A bűnök felsorolását kinek-kinek szabadjára hagyjuk." (Régi
fordítás) Ez utóbbi mondat súlyos félreértésre adhat okot. Ez alapján 
azt mondhatnák a felületes bírálók, mint ahogy hirdetik is: "íme,
a lutheránusok elvetik a magángyónást!" Tudjuk és a fentiekben bizo
nyítottuk, hogy ez nem így van! A tág lelkiismeretű ember mondhatja 
csak magában, - talán élppen a "Schmaikaldeni cikkek" fenti mondatá
ra hivatkozva -: ha nem szükséges mindent felsorolni, akkor nem is
akarok semmit sem felosorolni.Erezzük ugye, hogy a "nem szükséges" 
és "nem akarok" szavak jelentése között óriási különbség van?

Bűnbánat, gyónás és Jézus véréért kapott bűnbocsánat: három,
egymással összefüggő fogalom, de inkább történés. Az összefüggést 
nagyon meg keli jegyeznünk; ugyanis, ha az első kettő közül bármelyik 
hiányzik, vagy nem őszinte, lehetetlenül a harmadik. De akkor is 
lehetetlenül a harmadik, ha a gyónás iránya téves. Ebből a nézőpontból 
vizsgálva pl. Júdás kárhozatának nem az volt az elsődleges oka (bár 
Jézus előre megmondotta: "Jobb volna annak az embernek, ha nem született 
volna." - Mk 14, 21 szerint), hogy elárulta Jézust, hanem az, hogy 
a főpapok előtt vallotta meg bűnét és így nem találta meg a megbánás 
helyét. (Mt 27, 3-5)

Valamelyik gyülekezetben két testvér - enyhén szólva - "nem 
bírta egymást". Az egyik számára már igen nehéz volt ez az állapot 
és - nagyon helyesen - elhatározta, hogy rendezi kettejük viszonyát. 
Felkereste hát a testvérét és őszintén elmondta neki, hogy szívében 
mit érez vele szemben. A másik ugyanúgy elmondta ellenérzéseit, őszin
tén és minden indulat nélkül beszélgettek, aztán elbúcsúztak egymás
tól és - a kezdeményező csodálkozására - nem történt változás. Nem 
is történhetett, mert az ige nem azt mondja, hogy mondjátok el egymásnak 
egymásról kialakított véleményeteket, hanem azt, hogy: "Vallj átok
meg egymásnak bűneiteket és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyul
jatok." (Jk 5, 16) Feloldoztatás és megújulás csak ez alapján történ
het.
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6. Mai gyakorlatunk

Dr. Kapi Béla püspök idézett könyvében bőven foglalkozik mai 
gyónási gyakorlatunkkal és a vele kapcsolatos úrvacsoravétellel.
Ezt írja - ami talán kissé szokatlan mai fülünknek "Az úrvacsora 
mindenképpen ítélet. Nevezhetnénk az ítélet szentségének, amely kegyel
met, vagy kárhozatot, életet, vagy halált tartalmaz. ...Megrendítően 
komoly tehát az úrvacsora vétele. Az ember feje felett lebeg az ítélet 
kardja. Jaj annak, aki vétkezik az Úr teste és vére ellen! Szükséges 
tehát, hogy az úrvacsora vételére lelkiismeretesen előkészüljünk."

Az Ágostai Hitvallás 25^ cikkelyére történt hivatkozásután 
megjegyzi: "Megállapítjuk tehát, hogy a gyónás tulajdonképpen komoly
életvizsga és lelkivizsga. A z egyház szükségesnek tartja a gyónók 
szigorú megvizsgálását és gondos kioktatását. Ezen cél elérésére 
nem veti ugyan el a külső előkészületet, mégis különösen a belső 
előkészülést tartja fontosnak. Szemeid előtt elvonul az egész életed. 
Látod vétekeidet, mulasztásaidat. A tükör gondosan elrejtett, titkolt 
bűnökről is beszél, amelyeket nem ismernek embertársaid, talán még 
házastársad sem tud róluk. El kell jutnod, bármi áron is el kell 
jutnod arra, hogy ezeket a bűneidet is megvalld."

Az evangélikus magángyónással kapcsolatban ezeket írja könyvében:
"Egyházunk eleitől fogva fenntartotta a magángyónást__sőt a mindennapi
életben is sokáig és sok helyen alkalmazta."

Nem tudom megállni, hogy fel ne tegyen a kérdést - leszámítva 
a lelki ébredés által érintett emberi szíveket -, ma mégis, miért 
tűnt el szinte nyomtalanul és miért lelhető fel csak itt-ott, lelkészi 
dolgozószobák csendességében?!

Dr. Kapi 3éla élesen fogalmazza meg az okot. A magángyónás 
megszűnésének okát: "A róm. kath. gyóntatószékektől való - és generá
ciókon keresztül az emberekbe ivódott - félelemben s a vallási felvi
lágosodás áramlatának rombolásában" látja. "Szomorú elszegényedése 
egyházi életünknek - írja, hogy ez a szükséges előkészítő munka a 
legtöbb helyen megszűnt."

Hozzáteszem: drága ajándék van a birtokunkban, amelyet az ige 
is szorgalmaz és mi egyszerűen nem élünk, vagy nem merünk élni vele. 
Vajon miért ? Attól félünk talán, hogy kitudódnak titkos bűneink? 
Vajon elfelejtettük az igét, amely igaz és személyesen ránk is vonat
kozik, hogy ti.:"...nincs oly rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, 
és olyan titok, amely ki ne tudódnék." (MtIO, 26)?

Dr. Kapi Béla tovább írja könyvében: "A magángyónást az ember
kívánja természete szerint  De szükségessé teszi a bűn természete
is. A bűn fergetegéből nem tudsz szabadulni, legfeljebb behúnyod 
a szemedet és nem veszel róla tudomást. Ha azonban egyetlen egyszer 
komolyan számolsz a bűnnel, és azzal, hogy következményeitől szabadulni 
saját erődből nem vagy képes, akkor eljutsz egyedülléted és társta- 
lanságod szakadékénak peremére. Lelkitársat keresel, hívő szív imád
ságába akarsz belekapaszkodni, mert a bűn terhét nem vagy képes egye
dül elhordozni."

A fenti mondatokhoz idevág az ige parancsa is: "Egymás terhét 
hordozzátok, így teljesítitek a Krisztus törvényét:" (Gál 6, 2)

További idézet a könyvből: "A magángyónást indokolja az is,
hogy a megrettent lelkiismeretű ember bűnből való szabadulását embe
reken keresztül tudja elérni. (Hivatkozik Zsolt 51, 15-re: "Hogy
taníthassam irtaidra a hűtleneket és a vétkesek megtérjenek hozzád.")
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A bűnös tanítja a bűnöst Isten útjára. A vétkes vezeti a vétkezőt 
Istenhez. Sokszor éppen lelkiválságokon átesett ember alkalnas erre 
a szolgálatra. "

"Ez az evangélikus magángyónás. - folytatja dr. Kapi Béla - 
elfelejtett, szokatlan, idegenül hangzó valami. Bizonyos azonban, 
hogy áldás lehet mindazokra, akik bűnösségüket és Isten bűnbocsátó 
kegyelmét komolyan veszik s lelkiismeretes előkészüléssel akarják 
az úrvacsora szentségét venni."

Eddig az idézet, amelynek olvasása közben ugyancsak elgondol
koztam. Ellenvélemények jutnak eszembe, amelyek szerint minden isten- 
tisztelet liturgiájában voltaképpen benne van a gyónási előkészület 
a gyónó imádságban. Új liturgikus rendünk pedig még egy néma percet 
is szán a szívszerinti imádságok elmondására. De vajon elég ez az
előkészület? Bár Isten Lelkének teremtő ereje kétség kívül egyetlen_____
szón keresztül is képes emberek szívében komoly bűnbánatot fakasztani; 
de kétlem, hogy egyetlen együtt elmondott általános tartalmú bűnvalló 
imádság elegendő és kellő hatású eszköz lenne arra, hogy emberek 
szívében fellebbentse a titkos és konkrét bűneiket lelkiismeretük 
elől is takaró fátylát; kétlem, hogy komoly elcsendesedés, lelkiisme
reti vizsgálódás nélkül szívükben fájó és valóságos bűnné tegye a 
bűnt és főleg elhintse az emberekben a bűnüktől való szabadulás őszinte 
vágyát, amit az ige alapján Isten kíván tőlük.

Nem ellenőrizhető, hogy ez nem történt-e meg otthon, csendes 
magányukban, vagy egy testvér jelenlétében - érvelhet valaki . Ez 
igaz; de elhangzott-e valaha is legalább a figyelmeztetés azok felé, 
akik nem tették ezt meg, hanem pl. - nagyünnep lévén - "csak" idejöttek 
minden előzetes felkészülés nélkül, tán puszta megszokásból, "gyónni"?

Nem ismervén szívük belsejét, vajon szabad-e nekünk minden megjegy
zés nélkül feloldoznunk azokat is, akiket pedig lelki állapotuk miatt 
talán meg kellene kötnünk?! Egyetlen gyónó imádság puszta elmondása 
vajon mentesít-e bennünket a lelki felelősség alól?

Hivatkozva a felsorolt igékre, hitvallási iratainkra, Luthernek 
a gyónással kapcsolatos állásfoglalására, valamint dr. Kapi Béla 
könyvéből vett idézetekre; Leírom, mert le kell írnom a magam és 
mindnyájunk felé fogalmazott kérdéseket: jól van ez így? Nem kellene 
váltó ztatnunk mai gyónási gyakorlatunkon s nem kellene-e tanítani 
a híveket a helyes gyónásra? Elégségesnek tartjuk-e amit a konfirmációi 
előkészítőn mint "leckét" jól-rosszul megtanultak a gyónásról, de 
aztán egész életükben meg sem kérdezzük hitük felől s meg sem vizsgál
juk életüket?

Divatos szó manapság: a vallás magánügy. De lehet-e egyáltalán 
annyira magánügy, hogy senkinek semmi köze, miként élünk a gyülekezet
ben; legkevésbé a lelkésznek, hiszen nem kötelező a magángyónás?! 
Vajon nem estünk ezzel a "ló" másik oldalára?

Kínzó kérdések, amelyekre lelkiismeretünk szerint válaszolnunk 
kell gyónók és gyóntatóknak egyaránt. Igaz ma is a János által leírt 
s Jézustól vett üzenet és ez szolgáljon ma is gyónási vezérfonal 
gyanánt: "Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűnein
ket és megtisztít bennünket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk. 
hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt és nincs meg bennünk 
az ő igéje." (1Jn 1. 9-10)

Irodalom: Dr. Kapi Béla: "Kegyelem és élet" IXinántúli Ev. Lelkésze gyesül et kiadása Győr, 19^0.
Konkordia Könyv. Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály kiadása Budapest, 1957.
Biblia. A Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya kiadás Budapest, 1975.

Ráskai Ferenc
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Sajtóosztályunk új kiadványa 
az evangélikus elbeszélők gyűj
teménye. Találunk benne elbe
szélést Bozóky Évától, Fabiny 
Tamástól, Gyarmathy Iréntől. 
Jakus Imrétől, Koren Emiltől, 
Mátis Istvántól és Sághy Jenő
től.

Ara: 132 Ft

Különböző fordítású Bibliák 
120-150-220 Ft-os egységárakon.

Mi lehetett az oka annak, hogy ebben a 
szászországi városkában menedékjoghoz ju
tott minden üldözött? Hogyan lett a sza
badság városa, ahol flamandok, szlávok, 
németek, zsidók éltek békésen egymás mel
lett? Hogyan volt lehetséges, hogy itt 
senkit sem üldöztek hite miatt, legyen az 
régi szűzmáriás hit, vagy a reformációban 
tanított új hit?

358 oldalon Rédey Pál legújabb könyvében 
Ara: 158 Ft

Könyvalakban, egyházi kiadó gondozásá
ban az első nyomtatásban megjelent kötet, 
amely magát Bonhoeffert szólaltatja meg, 
és széles körű bevezetést ad gondolkodá
sába, írott munkáiba. Egyik német tanít
ványa, Ottó Dudzus állította össze ezt a 
"Bonhoeffer-olvasókönyvet" legjobb, leg
mélyebb tartalmi írásaiból.

168 oldalon, fekete-fehér képraelléklettel 
a fordító Lehel Ferenc zárótanulmányával

Ara: 180 Ft
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