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Egyházunk útján

A taníthatóság alázatával szolgálni 
(Esperesi beköszöntő)

A hála érzésével állok e 150 éves templomban —  20 évi soltvad- 
kerti szolgálatom után —  a Bács-Kiskun Evangélikus Egyházmegye köz
gyűlése, püspökeim, lelkésztársaim és vendégeink előtt.

Köszönöm Istennek, hogy ott hívott el a lelkészi szolgálatra, 
ahol bölcsőm ringott, amely városnak nevét őrzi a magyar Himnusz 
—  Tokajban, ahol a gyülekezet lelkészeinek névsora Batizi András 
magyar reformátorral kezdődik.

A gyökerek felidézéséhez hozzátartozik a családi ház, amelynek 
tartozéka volt az a kovácsműhely, ahol édesapám hajlította, formál
ta, kovácsolta a vasat, hogy célt szolgáljon, kaput díszítsen, az 
ember munkáját segítse. Úgy tartozott e műhely életemhez, mint Je
remiás prófétához a fazekas műhely. Ahogy Jeremiás ott, én e műhely
ben láttam és értettem meg Isten formáló kezét (Jer 18,1-5). Így 
jöttem rá arra, hogy az "addig üsd a vasat, amíg tüzes" népi bölcses
ségünk tele van tartalomnál és figyelmeztetéssel. A nyelvét érző 
ember a milyenség kifejezésére a "tüzes" szót használja, s nem azt, 
hogy "meleg", mert az attól, hogy meleg, lehet langyos is. A langyos 
ember is kezelhetetlen, megszólíthatatlan, megmunkálhatatlan, kül- 
detés-tudatnélküliségben szenved. Jeremiás is a "csontjaiba rekesz- 
tett tüzet" tudta mint prófétai szolgálatának hajtóerejét, és így 
hirdette vezetőknek és vezetetteknek: "Jobbítsátok meg latjaitokat
és tetteiteket!" (Jer 7,3). E tűz nélkül nem tudható senkiről, hogy 
hol áll, de az sem, hogy merre tart, mert ácsorog, az sem, hogy mer
re néz, mert nézés helyett les csupán. Nem tüzes, nem hideg —  langyos.

Evangélikus lelkész vagyok —  26 éve. A lutheri teológia követ
kezetes tanulója, tanulmányozója és művelője. Luther figyelmezteté
sét szem előtt tartva végzem szolgálatom azt komolyan véve, hogy 
van ami Istenre, s van ami az emberre tartozik. E kettőt felcserélni 
végzetes vétek, aminek káros hatása érezhető úgy erkölcsileg, mint 
gazdaságilag. A nemek közötti elközönségesedés kietlensége fenyeget. 
Gazdaságiiéig se termelés, se kereskedelem.
Szellemileg —  nem ismeri se a Himnuszt —  se a Hiszekegyet, nem

tudja idézni se a "Nemzeti dal"-t, se a "Miatyánkot".
Pedig ennek az országnak egyik jellemzője, hogy mintegy 10 és fél
millió ember beszéli a magyart. Az is jellemzője, hogy alig két szá
zalék beszél még egy másik idegen nyelvet, de az is jellemzője, hogy 
az anyanyelvet pedig alig beszélik elfogadható szinten. Ezen az anya
nyelvi szinten idegen nyelv tanulása alig elképzelhető.

557



El szeretnék menni azokhoz a tanácselnökökhöz is, ahol lelkésze
ink élnek. Oda is a beszélgetés szándékával —  dolgainkról. Egyre 
több ilyen van.

Befejezésül —  köszönöm a Bács-Kiskun Evangélikus Egyházmegye 
presbitériumainak egyhangú szavazatát és bizalmát.

Köszönöm egyházunk vezetőinek szeretetét és bizalmát.
Külön köszönöm Dr. Harmati Béla püspök úrnak azt, hogy a Déli 

Egyházkerületben munkatársává fogadott azzal, hogy ma beiktatott 
a Bács-Kiskun Evangélikus Egyházmegye esperes! tisztébe.

Úgy érzem, hogy külön bekezdésben kell szólnom Tóth-Szöllős Mihály 
szerkesztő úrhoz. Egyházmegyénk nevében megköszönni azt, hogy a leg
hosszabb ideje szolgál megyénkben, hogy itt volt segédlelkész, másod
lelkész, gyülekezeti lelkész, valamint 14 éven át az egyházmegye 
esperese. Köszönöm a fratemitást és mint utód azt, hogy úgy végezte 
munkáját, hogy van mire építeni, valamint továbbvinni. Szeretnénk 
munkatársai lenni az Evangélikus Élet, egyházi hetilapunknál.

Megkülönböztetett tisztelettel köszönöm az Állami Egyházügyi 
Hivatal nunkámat támogató jóindulatát, személy szerint Polgár István 
egyházügyi titkár úr nyíltságát.

Kedves soltvadkerti Testvérek! Köszönöm, hogy ezt a mai ünnepet 
megrendezték. Szeretnék a jövőben is ennek a gyülekezetnek nem espe
rese, hanem lelkésze lenni. A növekvő munka miatt viszont azt szeret
ném a szívükre helyezni, az egyház nem olyan, mint a festmény, ami 
messziről nézve élvezhető, hanem csak benne állva érthető és élhető. 
Kérem közelségüket, szeretetüket, imádságukat, hogy így álljunk hi
vatásunk magaslatán.

Káposzta Lajos

Az evangélikus egyház 
menekültsegélyezö szolgálatáról

Lassan a turizmus hullámai elcsitulnak hazánkban s hajlandók 
vagyunk arra gondolni, hogy ezzel együtt egyre kisebb lesz felelős
ségünk és szolgálatunk a menekültsegélyezés területén. A tények azon
ban másról beszélnek, pontosabban másról kiáltanak.

Nehéz rögzíteni a kezdetet, ahogy a mendemondákból egyre éleseb
ben rajzolódott ki, ami történt, de egyre sürgetőbbé vált a segítség
nyújtás. Megkapó volt az ország összefogása, a szeretet leleményes
sége, ahogy a menekülteket —  nemzetiségre való tekintet nélkül —  
felkarolták. Gyülekezetünk tagjainak szivét is átforrősította a se
gíteni akarás, míg végül az evangélikus egyházban szervezetten is 
megindulhatott a menekült segélyezés.

De most mintha ez a kezdeti nekibuzdulás híveink körében lankad
na. Megcsappantak az adományok és egyre nagyobb gond a segélyezésben 
a munkatársak hiánya.
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Talán ennek egyik oka az, hogy sokan a kérdés gyors megoldására 
számítottak és értetlenül figyelik a tovább tartó folyamatot, sőt 
—  talán hozzá lehet tenni az eddigi tapasztalatok alapján —  a kor
mányfők aradi találkozója semmit nem változtatott a helyzeten, il
letve az okmányok nélkül érkezők ,száma azóta mintha növekedett volna.

Vannak, akik Reményik Sándor sokat vitatott versének vitathatat
lan gondolatait osztják: (Eredj, ha tudsz! Egy szívnek, mely éppúgy 
fáj, mint az enyém)

Eredj, ha tudsz...
Eredj, ha gondolod,
Hogy valahol, bárhol a nagy világon 
Könnyebb lesz majd a sorsot hordanod,
Eredj...
Szállj, mint a fecske délnek,
Vagy északnak, mint a viharmadár,
Magasából a mérhetetlen égnek 
Kémleld a pontot,
Hol fészekrakó vágyaid kibontod.
Eredj, ha tudsz.

Eredj, ha hittelen 
Hiszed: a hontalanság odakürm 
Nem keserűbb, mint idebenn.
Eredj, ha azt hiszed,
Hogy odakünn a világiján nem ácsol 
A lelkedből, az érző, élő fából 
Az emlékezés új kereszteket.

A lelked csillapuló viharának 
Észrevétlen ezer új hangja támad,
Süvít, sikolt,
S az emlékezés keresztfáira 
Téged feszít a honvágy és a bánat.
Eredj, ha nem hiszed.

Hajdanában Mikes se hitte ezt,
Ki rab hazában élni nem tudott 
De vállán égett az örök kereszt 
S egy csillag Zágon felé mutatott.
Ha esténként a csillagok 
Fürödni a Márvány-tengerbe jártak,
Meglátogatták az itthoni árnyak,
Szelíd emlékek: eszeveszett hordák,
A szívét kitépték.
S hegyeken, tengereken túlra hordták...
Eredj, ha tudsz.

Ha majd úgy látod, minden elveszett:
Inkább, semmint hordani itt a jármot,
Szórd a szelekbe minden régi álmod;
Ha úgy látod, hogy minden elveszett,
Menj őserdőkön, tengereken túlra 
Ajánlani fel két munkás kezed.
Menj hát, ha teheted.
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Itthon maradok én!
Károgva és sötéten,
Mint téli varjú a száraz jegenyén. 
Még nem tudom:
Jut-e nekem egy nyugalmas sarok,
De itthon maradok.

A menekültek mégis jönnek s nem tudom kinek van joga számon kér
ni, hogy miért jönnek. Ha Jézus irgalmas samaritánusról szélé példá
zatára (Lk 10,30-37) gondolok, abban nem kérik számon a bajba jutott 
embertél, hogy miért mászkál olyan veszélyes úton, ahol kifoszthat
ják, félholtra verhetik és vérbefagyva otthagyhatják; Jézus inkább 
tanítványaitól, télünk akarja számon kérni, hogy felebarátai vagyunk-e 
azoknak, akik a "rablók" kezébe estek.

A menekültek jönnek, ne fáradjunk meg az irgalmasságban! Erre 
bátorítsuk gyülekezetünk tagjait is.

Augusztus végéig több, mint másfélezer menekült kopogtatott a 
kelenföldi lelkészi hivatal ajtaján, számítva segítségünkre. Ehhez 
a szánhoz még hozzá lehet adni azok számát, akik a többi gyülekezet
hez fordultak támogatásért s azokét, akik családi otthonok ajtaján 
kopogtattak szeretetet remélve. Rákospalotán, ahol jelenleg a ruhane
mű osztása történik, közel ezer esetben adományoztak ruhát és élel
met is. De más gyülekezetben is felruháztak menekülteket illetve 
élelemmel látták el éket.

A pénzsegélyezés elsésorban Kelenföldén történik az országos 
egyház és külföldi testvérek támogatásával. Sajnos a szétosztható 
segélyösszeg csökkent, szemben a támogatást kérék növekvő számával. 
A rendelkezésünkre álló összegből ugyanis nemcsak segélyezni akar 
az egyház, hanem további célokat is szem előtt kell tartanunk. Átla
gosan személyenként 500,- Ft-ot juttatunk. Sajnos a kérők egy részét 
el kell utasítanunk. Elsősorban azok kaphatnak, akik újonnan jöttek. 
Utána azok, akik gyógykezelés alatt állnak s végül azok, akik már 
munkaviszonyban állnak, de még első fizetésüket nem kapták meg. Ne
héz elutasítani a kérőket, de vannak, akik már több, mint fél év 
óta rendszeresen kopogtatnak pénzért. Noha többször irányítottuk 
vállalatok által felajánlott munkahelyre az illetőket.

A ruhasegélyezésnél gondjaink nem a szétosztható ruhák hiánya 
miatt jelentkeznek, bőségesen van ruhanemű, hanem ezt a nagy mennyi
ségű ruhát többé nem tudjuk elhelyezni Rákospalotán, ahol megtelt 
a templom, lassan megtelik a gyülekezeti terem, s lassan nem lesz 
hol megtartani a gyülekezeti alkalmakat. Ez áll különösen a gyermek 
és ifjúsági munkára, ami az új tanévben ismét beindul. Sürgős segít
séget kérünk a budapesti gyülekezetektől, azoktől, amelyek raktározási 
lehetőséggel bírnak.

Nagy gond, megfelelő segítség hiányában, a ruhanemű válogatása: 
minőségre, méretre, téli-, nyári hordásra, stb. A már válogatott 
ruhaállomány rendben tartása. Minden osztási nap csatateret hagy 
maga után: mindenki vérmérséklete és indulata szerinti stílusban
keresi ki magának a megfelelő ruhadarabokat. Sokszor a felnőttek 
is ragaszkodnak a gyermektápszerekhez, ha élelemről is szó van. Az 
adományokból szeretnének juttatni az otthoniaknak is.

A budapesti gyülekezetek segítségét úgy kérjük, hogy a ruhanemű 
és élelem raktározása mellett vállalják el a szétosztás fáradságos
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munkáját is. Különben zátonyra fut segélyszolgálatunknak ez a nun- 
kaága.

A rendelkezésre álló pénzalapból jelenleg több lakást bérelünk 
családok számára. Az átlagos bérleti díj kiteszi a havi 13.000.- Ft-ot. 
Nagyon nagy segítség lenne olcsó albérletek felkutatása, ahol eset
leg családok is lakhatnának, és a menekültek saját keresetükből fe
dezni tudnák a bérleti díjat. Többek ajánlottak fel vidéki lakás 
és szálláslehetőségeket. Ezeket természetesen figyelembe vettük, 
de senkit sem kényszeríthetünk arra, hogy elfogadja. Kérjük ezen 
a területen a gyülekezetek és lelkész testvérek szíves megértését. 
Az albérleti lehetőségek felkutatását elsősorban budapesti viszony
latban kérjük. Esetleg eltartási szerződések keretében.

A pénzalap terhére valósul meg egy ill. több faház felállítása, 
anyagi lehetőségeink szerint. Helye a rákospalotai gyülekezet telke. 
Az első lakóház felállítása az engedélyeztetés adminisztrációjával 
megkezdődött. A faház elemei elkészültek, előleget fizettünk. Termé
szetesen télen is használható, főhető faházról van szó és külön 
alsó (55 rn ) és külön felső (45 m2 ) szintjén egy-egy család helyez
hető el.

Történt néhány felajánlás jutányos áron megvásárolható ház-, 
ill. lakrészre vonatkozóan. Hogy erre nem válaszolhattunk, ez abból 
adódik, hogy a menekülteknek sokszor más vagyontárgyuk, mint a raj
tuk lévő ruha, nincs. Fizetéshez később jutnak, kedvező feltételek 
mellett kölcsönt nem kaphatnak. Viszont gyakran juthatnak szálláshely
hez munkahelyükön keresztül.

Ezzel eljutottunk az egyik kényes kérdéshez, a munkavállalás 
kérdéséhez. Van munka, de vannak, akik mégsem vállalnak, vagy alkal
mi munkához ragaszkodnak a nagyobb kereset reményében. Vannak azon
ban olyanok, akik minden pillanatban a továbbutazásra való készenlét 
miatt, nem vállalnak munkát. Ehhez tudni kell, hogy még a szászok 
esetében is, akiket NSZK általában befogad, a várakozási idő több 
hónap. Nehéz meggyőzni az embereket olykor idejük értelmes kihasz
nálásával . Amint egyik jogász munkatársunk mondta: Magyarországon
senkit nem lehet kényszeríteni munkára. Ezekben a határesetekben 
zárkózunk el tulajdonképpen a pénzsegélyezés elől. Ebben a várako
zási szakaszban élőknél ugyancsak komoly gondként merül föl a gye
rekek iskoláztatása.

Mivel a szászok szinte kivétel nélkül tovább akarnak menni és 
mivel evangélikusok is, számukra külön lehetőséget igyekszünk terem
teni. Mivel többen élnek közülük Bicskén, a fehér-komáromi esperes 
—  Lábossá Lajos —  vállalta felkarolásukat.

Munkaerőhiányunk akadályoz minket abban, hogy a menekültek köré
ben családlátogatást és lelkigondozást végezzünk. Nagyon fontos volna! 
Szükségünk lenne tehát olyan munkatársakra, akik vállalnák a menekül
tek támogatását életük további szakaszában, míg be nem illeszkednek 
véglegesen. Nagyon sok fiatal van köztük, akik ugyan már dolgoznak, 
de mégis a megszokott családi körből szakadtak ki. Ezeket fenyegeti 
leginkább a talajvesztés. Támogatjuk a vallásuk szerinti gyülekezetek
be való eljutásukat. Ennek ellenére sokan kerülnek a veszélyeztetett 
fiatalok közé.

Munkaerőhiányból következik az is, hogy nem tudunk a többi segély- 
szervezettel szorosabban együttműködni. Pedig erre a visszaélések 
miatt is szükség volna. Meg az információk miatt sem mondhatunk le 
erről: pl. a menekültekkel kapcsolatos ügyintézés gyorsan változik,
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észszerűsödik s ezt csak a személyes kapcsolatokon keresztül tudhat
juk meg időben. Esetleges újabb segyélforrások nyílnak meg, amelyek 
a mi segélyezetteinket is érinthetik.

Legújabb tapasztalatainkat a következőkben foglalhatnám össze:

Eddig is nyilvánvaló volt, hogy különféle okok miatt menekültek 
emberek s ezek között nem lehet kizárni a kalandvágyat sem. Mi a 
segítségnyújtásban ezen a téren nem teszünk különbséget, de természe
tesen a lelkigondozás érdekében ezeket fel kell tárni. így fontosnak 
tartom azt a jelenséget, hogy jelentős azoknak a száma, akik az élet 
hajótöröttéi s ezen otthoni társadalmi körülményeik csak súlyosbítot
tak. Akiknek függetlenül a hátrányos megkülönböztetéstől, beillesz
kedési zavaraik voltak; már otthon is lelki betegségben szenvedtek, 
vagy olyanok, akik nem tudtak a saját lábukon megállni. Ezekre a 
menekült felebarátainkra különösen figyelnünk kell, mert sok sérülés 
érheti őket anyagias társadalmunkban.

Megfigyelhető a nem magyarok számának a növekedése: szászok (né
metek), románok és cigányok tekintetében. Ez a fentebb említett spe
ciális szolgálatok fontosságát és szükségességét növeli.

Növekszik azok száma, akik először a határ menti területeken 
igyekeztek elhelyezkedni és utána Budapestre jönnek és újra kezdik 
beilleszkedési próbálkozásaikat és újra segélyekre hagyatkoznak.

Növekszik azok száma, akik útlevél nélkül menekülnek. Ilyen eset
ben nehezebb a továbbjutásuk, idősebbeknél a nyugdíjhoz szükséges 
igazolások megszerzése, stb.

A félelem és bizalmatlanság érzését nehezen tudják levetkőzni: 
ezért történik meg az, hogy a megbeszélt munkát nem veszik fel, a 
kijárt lakás lehetőségét nem fogadják el, s mindez érthetetlen az 
átlag polgár számára. Ezekben az esetekben nagyon fontos a szere
tet, amely türelmes... (1Kor 13,4kk)

Mivel a menekültkérdés állandósult, ezért megvan az esélye annak, 
hogy visszaélések történjenek. Elsősorban nem a segélyezettek részé
ről, akik esetleg többször kémek társaik rovására, hanem, akik a 
menekülteket kihasználják: tömegszállássá alakított albérletben,
nem adják meg a bérüket megállapodás szerint, stb. Ezért fontos szá
mukra a jogsegélyezés, amit az evangélikus menekültsegélyezés is 
megtesz önkéntes jogászok segítségével. Sajnálattal kell megállapí
tanom, hogy a román kormány minden ígéretével ellentétben semmi ja
vulás nem történt sem a nemzetiségi, sem a menekült kérdésben. A 
családegyesítés területén változatlan a helyzet. Több helyen ettől 
a tanévtől kezdve nem indítanak magyar nyelvű oktatást. Ötlevelet 
magyarok alig kapnak. Voltak, akik arra hivatkoztak, hogy a határon 
elvettek tőlük mindent (román határon a román szervek, a román állam- 
plgároktól). És még lehetne sorolni mindazt a jelenséget, and. igazol
ja a helyzet változatlanságát. Vannak, akik legyintenek és azt hangoz
tatják, hogy a "területrendezés" régóta folyik —  ezzel akarván a 
tragédia súlyát elvenni. Pedig ez csak arra figyelmeztet mindenkit, 
hogy az évekig tartó felelőtlen hallgatást nem szalad folytatni.

Végezetül, amikor Isten áldását kérem az evangélikus egyház me- 
nekültsegélyező szolgálatára, mindazokat, akik egyetértenek vele, 
az alábbiakra szeretnél) kérni:
—  Vigyék el hírét az evangélikus menekültsegélyezés szolgálatának.

Hiszen erről sokszor a tv és rádió idevágó híradásai és műsorai
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megfeledkeznek. Remélem, hogy ezen keresztül szolgálatunknak több 
munkatársat és támogatót tudunk megnyerni.
Az egyik nyugdíjas esperes említette, hogy a finn egyház tekinté
lyes lapja a Kotimaa eddig egyetlen egyszer sem emlékezett meg 
az ev. egyház menekültsegélyezéséről, pedig több gyülekezet test- 
vérgyülekezeti kapcsolatban áll finn gyülekezetekkel s így első 
kézből kaphatnának híreket, mint ahogy más külföldi hittestvére
ink is.

—  Az eddigieknél még intenzívebben támogassák szolgálatunkat, kezd
ve az imádsággal, folytatva a nunkában való részvétellel és ada
kozással.

—  A menekültkérdés nem szezonális jellegű, nem lankadhatunk tehát 
a további szolgálatban. További munkatársak bekapcsolódására van 
szükség!

A gyökeres megoldásra csak az okok megszüntetésével van remény: . 
a román kormány nemzetiségi politikájának megváltoztatását kell 
szorgalmaznunk. Ehhez kellene kémünk, az illetékes országgyűlési 
képviselőkön keresztül, hogy az ügyet tűzze napirendre az országgyű
lés soron következő ülésén, emlékeztetve a román kormányt arra, amit 
a békeszerződésben vállalt: magyar autonóm terület, magyar iskolák
és egyetemek, stb. Kérve ehhez a békeszerető népek támogatását s 
kérve a nagyhatalmakat arra, hogy szerezzenek érvény annak, amit 
Románia vállalt a békeszerződésben és Petru Grosa idejében meg is 
valósított.

Rőzse István

Professzor Walter Künneth
Walter Künneth, D. theol., Dr. phil. D. D., 1901-ben született, 

1930-ban a Berlini Egyetemen docens. A berlin-spandaui Apologetikai 
Központ vezetője 1932-től 1937-ig, amikor Alfréd Rosenberg nemzeti 
szocialista ideológussal való összeütközése miatt elveszti hivata
lait. A rendszeres teológia rendes egyetemi professzora 1953 óta 
Erlangenben. Künneth professzorral Fáik v. Uslar-Gleichen, a nyugat
német "Ichthys" teológiai diáklap munkatársa beszélgetett.

—  Professzor Úr! A Harmadik Birodalom első éveiben —  mindaddig 
míg munkáját lehetetlenné nem tették —  a berlin-spandaui Apologe
tikai Központ vezetője volt. Elmondaná röviden, miből állt a munkája?

—  Az Apologetikai Központ a Belmissziól Központi Bizottság nagy 
diakóniai egyesületéhez tartozott. Barátom, Dr. Carl Gurrther Schweit- 
zer és a későbbi professzor, Helmit Schreiner alapította 1926-ban. 
Ma ennek a munkának egyik késői gyümölcse az Evangélikus Világnézeti 
Központ Stuttgartban.
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Az Apologetika! Központ tevékenységében három munkacsoportot 
és nunkamédszert kell megkülönböztetnünk: Előszöris átfogó anyaggyűj
tés történt, tekintetbe véve minden akkor jelentős szellemi áramla
tot. Az évek folyamán hatalmas gyűjtemény jött létre. Lefoglalása
kor a Gestapo elismerését is elnyerte: ezt jól tudjuk használni,
ilyenünk még nem volt —  mondták.

A második nagy területet a különböző csoportok —  lelkészek, 
diákok s mindenekelőtt laikusok —  szánára rendezett konferenciák 
jelentették. Elképzelésem az volt, hogy a gyülekezet tagjai közül 
vezető laikusokat képezzünk. A referátumok a Bibliában vagy a kor 
által felvetett kérdésekben mélyítettek el. Ez a munkaág nagy tet
szést aratott, s hatása messzire érvényesült.

A harmadik a koráramlatokkal való intenzív szellemi vita volt. 
Ez akkor mindenekelőtt a marxista szabadgondolkodást jelentette, 
amely nagy szerepet játszott a nunkások soraiban. Egy racionalista 
materializnus alapján azt állapították meg: a kereszténység teljesen 
értelmetlen, ellentétben áll a természettudománnyal.

Emellett létezett az általános szellemi civilizációs humaniz— 
nus, amelyet intellektuális körök képviseltek. Ezt talán így lehet 
a legjobban jellemezni: "Aki ért a tudományhoz és a művészetekhez, 
annak vallása is van." Hiszen mindenki vallásos, és a humanitás ál
tal hitünk is van. Ehhez jött még az antropozófia és az asztrológia.

A harmadik frontot a nemzeti szocialimust jóval megelőző szám
talan népi csoport és mozgalom jelentette. Itt a maiakhoz sokban 
hasonló tendenciákra bukkanunk: "Vissza a természetbe! Isten a ter
mészetben. Amisztikus átélés. Vissza a germánokhoz, a nagyszabású 
elődökhöz. Ismét ősi siódra kéne élni."

Végül nem kis dolog volt a nemzeti szocializmussal való vita 
vallási, világnézeti alapjait tekintve.

—  Ön annakidején ún. "új apologetikával" dolgozptt. Mit jelentett 
ez?

—  Helyes és fontos kérdés. Ha megnézzük a teológia történetét, azt 
állapíthatjuk meg: az "apológia" vagy "apologetika" fogalmát defen
zív, védekező érte lenijén használják. Mi más véleményen voltunk.

A kulcsopontot 1Pt 3,15 jelentette: "Legyetek mindenkor készek meg
felelni mindenkinek (pros apológián parrti), aki a bennetek élő remény
ség alapjai felől érdeklődik!" Itt nincs szó arról, hogy nekünk ke
resztényeknek védekemiink kellene a gonosz világgal szemben, hanem 
éppen fordítva: mint keresztényeknek az a feladatunk, hogy feleljünk 
az embereket gyötrő kérdésekre. Az apológia tálát ebben az új érte
lemben art jelenti: választ adni a kor kérdéseire és problémáira. 
Az igehirdetés előfeltétele, hogy felismerjük a kor nézeteit és 
nyomorúságait és állást is foglaljunk —  de nem a mi bölcsességünk
ből, hanem a bibliai felismerések alapján. Az új apologetika offen
zív tendenciájú. Nem magunkat hagyjuk megkérdő jelemi, hanem fordít
va, a másikat kérdőjelezzük meg. Nagy szerencsénk volt, hogy Kari 
Beim személyében az új apologetika egyik legkiválóbb képviselőjét 
ismerhettük meg. Egész teológiáját ebből a nézőpontból lehet és kell 
megérteni. Tanultam nála Tübingenben, miután erlangeni tanulmányaim 
idején "Hitbizonyosság" című írása nagy hatással volt rám. Sajnos 
életművéről mélyen hallgat a teológia.
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—  Hogyan működött az új apologetika a nemzeti szocializmussal való 
vita során? Nem kellet védekezniük ezzel a hatalmas fronttal szemben?

—  Nem, nem hiszem. Helyesen kell értenünk: az apologetika nem egy 
eszköz a politizáló teológia kezében. Nem politikáról van szó a hit 
nevében, hanem a hit találkozásáról egy másik világnézettel. Alfréd 
Rosenberg faji ideológiáját tekintve ez azt jelentette, először meg 
kellett értenünk, miről is volt szó. Azután érthetővé vált az erről 
az oldalról ellenünk folyó támadás, tehát a harc az Ószövetség és 
Pál ón. engesztelési és áldozati teológiája ellen. Ezután meg kellett 
magyaráznunk ezeket a teljesen téves megítéléseket s meg is kellett 
cáfolnunk őket. Ebben az értelemben az új apologetika felvilágosí
tás, "felvilágosodás".

Ebben az összefüggésben az is fontos, mi a célunk az új apolo- 
getikával? Felszámolni a téves megítéléseket, s odáig juttatni a 
beszélgetőpartnert, hogy dönthessen. De én csak akkor tudok dönteni, 
ha tudom, mi mellet és mi ellen döntök. Ha a kereszténység el van 
torzítva, ha nem tudom, kicsoda Krisztus, nem tudok mellette dön
teni.

—  Miért nem merünk ma apologetikáról beszélni? Miért nem tette magá
évá a teológia az "új apologetikát"?

—  Ezt a legújabb teológiai fejlődés felől érthetjük meg. Ha Kari 
Heim teológiája meghatározóvá vált volna, tanítványai továbbvitt öt 
volna a tanszékeken az új apológiát, és —  azt hiszem legalábbis,
—  a teológiai megismerés és az igazság hirdetése terén jelntős mér
tékben előbbre tartanánk. De mi történt? A teológiai arénában meg
jelent Karl Barth. Ő nem értette Karl Heim apologetika! ügyét. Barth- 
nak már nem futotta arra, hogy szembesüljön emberekkel, megértse 
és megcáfolja őket s saját téziseket állítson fel. És neki akkoriban 
erős befolyása volt. Személyének nagyságát soha nem kell kétségbe 
vonni. De Kari Heim háttérbe szorult. Azután megjelent a horizonton 
az egzisztenciálteológia. Ezzel pedig egy új apologetika bibliai 
előfeltételei váltak kérdésessé. Hiszen már nem voltak érvényesek. 
Hogyan folytathatna az ember apologetikát, ha ez a teológia maga 
vált az apologetika tárgyává?

—  Hogyan ítéli meg a ma gyakran előmozdított dialógust más vallások
kal és világnézetekkel?

—  Mindabból, amit eddig mondtam, világos, hogy az új apologetika 
álláspontja szerint a dialógus fontos. Egyáltalán maga a párbeszéd 
teszi lehetővé az emberek közti kapcsolatot. Ebben áll az emberi 
élet. S ez érvényes az egyházra is a más vallásokkal való kapcsolat 
tekintetében. Ki kell ismernünk magunkat a mai vallások között, hogy 
képviselőivel beszédbe elegyedhessünk.

De felmerül a kérdés: meddig menjünk el a dialógusban, ml a pár
beszéd célja? A probléma az: hunánus gondolatok barátságos kicseré
léséről van szó, avagy a keresztény hitnek van-e a vallások világa 
számára valami döntő mondanivalója, vagy csak egy az emberiség vallá
sos megnyilvánulásai közül? itt válnak el azután a nézetek. Ha jól 
látom, ma ebben a tekintetben kritikus ponton állunk. Gondoljon csak 
arra, amit Hans KUng Irt. Itt egészen másról van szó, mégpedig a
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különbeni nagy vallási nézetek egyenrangúságának feliseréséről, amelyek
közé bekerült a kereszténység is. Ezzel szemben bibliai ismereteim 
alalpján azt mondom, van határa a dialógusnak, mégpedig a Krisztus- 
értelmezésben, a valóság kinyilatkoztatásának kérdésében és abban 
a kérdésben, végül is mi jelent üdvösséget az emberiségnek és a vi
lágnak? És ezt a dialógus nem adhatja meg. Ezért kell tiltakozásba 
torkollania s döntési szituációt eredményeznie: igazság —  igen,
vagy nem? A Krisztus-jelenség abszolút volta vagy sem? Ez a kérdés. 
És ezért az, nemrégiben Assisiben történt, egy téves fejlődés
elrettentő eredménye.

—  Éppen ezt akartam kérdezni. Vessék-e be magukat az egyházak a 
világbéke nagy céljáért a többi vallással együtt?

—  Előszöris fel kell tennünk a kérdést, mit értünk béke alatt? A 
béke lehet politikai lehetőség, és lehet lelki valóság is. Az elsőre 
azt mondom: Ifiért ne fogjanak össze a különböző vallások, államok 
és államszövetségek, hogy megvitassák, hogyan lehetne közelebb jutni 
a világbékéhez?

A politikai célkitűzéstől azonban én megkülönböztetem a lelki 
aspektust. És itt egész máshogy áll a dolog. Ha a bibliai kinyilat
koztatásból vagy konkrétan a Krisztus-kinyilatkoztatásból indulok 
ki, tudom, hogy ez a béke Istentől kapott béke, Krisztustól kapott 
béke, amely nem jöhet létre kompromisszumok által. És itt vannak 
különbségek. Ezért tartanék egy "béke-világkonferenciát" a keresztény
ség nevében nemcsak pusztán emberi utópiának, hanem a keresztény 
békeüzenet nem szakszerű felfogásának is. Az Isten békességét nem 
lehet profanizálni. Heg kell hagyni a saját jelentését.

—  Tehát az egyházaknak a világbéke tekintetében nincs különösebb 
funkciója?

—  De. Csak az a kérdés, horaran. Természetesen van politikai fele
lősségük a keresztényeknek. Es ennek a felelősségnek egyik célja 
a béke megőrzése és létrehozása. Ez egy alaptétel, nem több. De ha 
itt továbblépünk, és megállapítjuk, az egyháznak konkrét terveket 
kell kovácsolnia, tanácsokat kell adnia, hogyan kell csinálni s hogyan 
nem, úgy vélem, elvétette küldetését az egyház. Az egyháznak nem 
szabad olyan dolgokba beleszólnia, melyekben járatlan, nem kompetens. 
Ilyen értelemben nincs politikai mandátuma az egyháznak.

—  Vissza szeretnék térni életrajzában egy korábbi időre: tanulmányai
ra. Voltak kísértései, nehéz időszakai?

—  Attól függ, mit ért az ember kísértés alatt. Kísértés lehet olyas
valami, mint belső összeroppanás. Az ember megtorpan, s úgy tűnik, 
nem megy tovább. Ez nem volt nálam.De ha azt érti kísértés alatt, 
hogy az ember komolyan veszi környezete kétségeit, amelyek felmerül
nek minden emberben, úgy vélem, ennek a bizonytalansági faktornak 
a felimerése nélkül nincs igazi teológia. Ha így érti, voltak kísér
téseim.

—  Milyen fejlődést élt át tanulmányai alatt?
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—  Vannak ma egyesek, akik rossz néven veszik, ha valaki nem mond 
csődöt egyszer, s kezd mindent újra ma korszereinek vélt elemekkel. 
Ezt alapjaiban tartom tévesnek. De azért volt fejlődés, iádkor Erlan- 
genben megkezdtem tanulmányaimat, mindenekelőtt valaait tanulni akar
tam. De elvben még nem tudtam, hogyan tovább? Akkor Schreiner bará
tom segített, felhívta a figyelmemet fontos forrásokra, például Kari 
Beimre. Elmentem tehát hozzá Tübingenbe —  s gazdagabb lettem, mert 
megtaláltam nála, amire mindig vágytam: azt, hogy annak, aki keresz
tény, aki teológus akar lenni, nem szabad butának lennie, érveket 
kell ismernie s nem szabad a rációnalizmustól félnie. Ez nagy segít
ség volt nekem. Felvértezett.

És új fejlődés kezdődött. Olvasni kezdtem az Újszövetséget. És 
azt vettem észre, mindenütt, ahol csak felnyitom, előkerül a feltá
madás 8 zó. Aztán utánajártam a teológiai irodalomban és csóváltam 
a fejemet: egyáltalán nincs irodalma! Erre azt mondtam: itt kell
beszállnod, fel kell dolgoznod! Így lett a feltámadás teológiája 
egész teológiai munkán alapja és kulcspontja. És mivel ez a kulcspont 
a kor változó problémáira és kérdéseire mindig választ jelentett, 
nem kerültem abba a szerencsétlen helyzetbe, hogy a dolgok nyitján 
változtassak s új fundamentumot keressek. A kulcs mindig nyitott
—  mindmáig nyit. Ezért nem látom be, miért kéne szégyenkeznie an
nak, aki nem váltja szüntelen a teológiáját, mint a ruhát az évszakok
nak megfelően. A fejlődést éppen ezért nem tagadom. Hullámmozgás 
van, mely magával sodor bennünket. De a végső kérdések saradnak. 
Ezt Így látom. Kérem, ne értsen félre, ez nem jelenti, hogy ne vol
nék mindig nyitott és aktuális új kérdések felé. De ezeket biztos és 
tiszta álláspontból lehet csak helyesen megválaszolni. És a feltámadás 
perspektívája mindig azonos marad.

—  El lehet-e bizonyos fokig sajátítani a teológiai tanulmányok során 
a lelkek megkülönböztetésének ajándékát?

—  Egyetemeink sok diákjára nyugtalanítóan hatnak a bibliai tradíciót
sértő kritikai megjegyzések, vélemények. Mit lehet a lelkek megkülön
böztetésével ebben az esetben tenni? Mindenekelőtt le kell szögezni: 
Ha lelkek megkülönböztetéséről beszélünk. El kell ismernünk, vannak 
lelki befolyások, lelki hatalmak, amelyek érintik a stúdiumot. Alap
kérdésem az: mik az exegéta, az írásmgyarázó előzményei? Ha egy
jézus! példázatnál vagy csodaelbeszélésnél azt hadijuk, ezen a helyen 
legendás kiszínezéssel van dolgunk, megkérdezem: honnan ez a megál
lapítás? Mik az előzményei? Ha az Újszövetséget figyelmesen olvasom, 
egész mást találok benne. Az exegéta ezt tehát nem a szövegből vette, 
hanem saját előfeltevése irányította. Ha előzőleg eldöntötte, nem 
hasaiáLhat más kifejezéseket exegetikai munkájában, mint mítosz, 
legenda stb. Tehát figyelni kell az előfeltevésekre. Be hagyjuk magun
kat megfélemlíteni. Sok diák úgy látja: az egyik oldalon áll a nagy 
tudós, akinek mindent tudnia kell, a másikon pedig ő, aki hitét fe
nyegetve látja. Kritikusan vissza kell kérdezni. Az exegézis elő
feltevése vagy maga a Biblia, vagy egy másik ideológia. Ideológiák 
százával vannak. De hogyan! áll a bibliai előfeltevés? Azt hiszem, 
nem tehetjük túl magunkat azon, amit a reformátorok mondtak: Scrip- 
tura sui ipsius interpres. Az írás saját magát magyarázza. Tehát 
a hermeneutika előfeltevéseit magából a Bibliából kell merítenünk. 
Ha ezt nem teszem, félrefut minden.
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A döntő pont, amelyet minden beszélgetésben láttatnunk kell, 
az a kérdés: volt-e valóban kinyilatkoztatás a világtörténelemben
vagy sem? Ha nem történt, az Ideológiákhoz kell menekülnünk. Ha tör
tént, megtört az Ideológiák hatalma. Ezt Jézus Krisztusra is ki lehet 
élesít. Ki Jézus Krisztus? Amit ma sokan mondanak, tudja: szociális 
forradalmár, pacifista. Hát éppen ez nem volt. Ez az ideológia. És 
most Pál, apostoltársai és az evangélisták hű tanítványaként felte
szem a kérdést: De mit mondtok ti, kicsoda Jézus? Már tudom. Mindig 
ezt tartottam feladatomnak, azt a felismerést, amely nem belólem 
származik, hanem a kinyilatkoztatásból jön, gyümölcsösévé tenni a 
teológiában. És amíg csak élek, ha Isten segít, ezt fogom tenni.

—  Egy hermeneutikai és egyúttal lelkigondozói kérdés. Gadamertől 
származik a mondat: "Egy véleményt megérteni azt jelenti, úgy érteni, 
mint a választ egy lehetséges kérdésre. Egy kérdést megérteni azt 
jelenteni, feltenni magát a kérdést. Használjuk ezt alapelvként a 
lelkek megkülönböztetésekor, vagy túl messze mennénk vele, idegen 
szellemi alapra?

—  Minden esetben meg kell próbálnom a másikat megérteni. De ha
úgy értjük, egzisztenciálisan bele kell helyezkednem a másik szelle
miségbe, kérdéses, ez mennyiben szolgálja a megértést. Nem hiszem, 
hogy ahhoz, hogy megértsem az iszlám tanítását, mohamedánná kéne 
lennem. Minden ideológia írásokban fejezi ki magát, szavakban, beszé
dekben. Ezeket kell komolyan vennem és megvizsgálnom. Nem kell az 
"ügyet" rögtön táplálékként magamba szívnom, hogy ítéletet mondhassak 
róla. Ez idegen volna a valóságtól. Egy groteszk példa: Nem lehet 
azt mondani: ahhoz, hogy megtudjuk, mi történik egy bordélyházban,
tapasztalatokat kell benne szerezni.

—  Végül meg tudná mondani, mi tapasztalata szerint a legfontosabb 
a lelki szolgálatra való felkészülésben?

—  Mindenekelőtt belső elkötelezettségre van szükség az egyház, a 
teológia iránt. Ez nem lehet csak egy job. Másodszor egy lelki való
ságra is szükség van, egy belső meggyőződésre, hitre. Harmadszor
—  ezt ma nem szívesen hallják —  tanításra is szükség van. Tanítás 
nélkül üres fecsegéssé lesz, nyitássá a korszellem minden ideológiája 
előtt. A tanítás köztudottan nem Luther találmánya, lépésről lépésre 
utána lehet járni az Újszövetségben. Negyedszer a teológus prédikátor, 
lelklgondozó kell hogy legyen, akinek missziói céljai vannak. Mert 
a misszió a hit lándzsahegye. Misszió nélkül nincs igazi egyház. 
Ez azt jelenti, a Krisztus-üzenét útját akarja egyengetni, annak 
abszolút voltával és univerzális igényével. &  így képzelem el a 
lelkész feladatát.

—  Professzor Úr, köszönöm a beszélgetést.

A cikk eredeti címe: Das Interview: Prof. Walter Künneth in: Ichthys 
Nr 4, Mai 1987, Lüdenscheid/Exertal; Seite 27-35.

Ford.: Zay Balázs
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Tanulmányok

Kristályéjszaka és Egyház

E címnél írtam cikket a Theologiai Szemle 1964. szeptemberi szá
mába, abból az alkalomból, hogy a Krisztályéjszaka 25 éves forduló
ján Lipcsében tartott megemlékező rendezvényen magyar evangélikus 
delegátusként résztvettem, 1963. november 9-én. Cikkem javarészt 
az ott elhangzott főelőadás ismertetése volt.

Most, 1988. november 9-én 50 éve a Kristályéjszaka eseményének. 
Nem mehetünk el mellette szótlanul. A külföldi, főként németországi 
egyházi sajtóban már eddig is számos megemlékező, elemző cikk, tanul
mány jelent meg. Úgy vélem, nekünk is szembe kell néznünk ezzel a 
történeti eseménnyel s levonni a belőle adódó tanulságokat. Természe
tesen nem ismételhetem meg a 25 évvel ezelőtt általam közölteket. 
A fent említett cikk az érdeklődők számára hozzáférhető. Ha itt-ott 
mégis ismétlésekre kerül sor, ez ihatatlan. Újat szeretnék nyújtani, 
and annál is inkább lehetséges, mert abban a tematikában, aminek 
a Kristályéjszaka csak egyik szelete: az egyház és Izrael, pontosab
ban a ma élő zsidóság viszonya, az elmúlt esztendőkben abban a fontos 
eszmélődési folyamatbein,- amely az utóbbi évtizedekben elindult, sokat 
—  bár korántsem eleget —  hozzátanultunk, világviszonylatban. Az 
idevonatkozó irodaiom ma már —  hála Istennek —  szinte beláthatatlan. 
Ehhez szeretnék valami csekéllyel hozzájárulni, remélve, hogy indí
tást edhatok a továbbtanuláshoz.

Mi is volt az ún. "Kristályéjszaka" (Reichskristeillnacht)? A 
nevet maguk a náci-vezetők adták. Mert ezen az éjszakán a németorszá
gi városok, falvak utcáinak lámpafényében kristályokként csillogtak 
a zsidó üzletek, lakásablakok betört üvegeinek eiz utcákat elborító 
cserepei, megvilágítva a felgyújtott zsinagógák lángjeiinak rőt fényé
től is. A németországszerte megrendezett progromok nem —  mint hiva
talosan beállították —  a lakosság "spontán zsidóellenes érzelmei
nek megnyilvánulásai" voltzik, hanem előre eltervezett és —  igazi 
német alapossággal végrehajtott —  akciója, a polgári ruhába (Rauber- 
zivil) öltöztetett SA és SS alakulatoknak. Központi, távirati pártu
tasításra. Elrendeltetett, hogy "egész Németországban akciót kell 
indítani a zsidóság, különösen is annak zsinagógái (!) ellen. A vég
rehajtási utasítás pontosan megjelöli a teendőket. Az utólag H. Göring- 
nek benyújtott jelentés tartalmazza az elrettentő adatokat, amikkel 
azonban Göring és Göbbels nem voltak megelégedve (!): 101 zsinagóga 
leégett, 76-ot feldúltak, 7500 üzletet is. 91 embert megöltek, 30.000-et 
azonnal deportáltak. Az okozott kárért egynülliárd márkát kellett 
fizetni —  a zsidóságnak.

A Krisztályéjszakát történetírók alkalmilag úgy tekintik, mint 
Hitler hadüzenetét a zsidóságnak. Valójában azonban ez csak egyik,
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bár jelentős állomása volt Hitler, már Mein Kampf o. könyvében mind
járt pályája kezdetén bejelentett, a zsidóság teljes megsemnisítését 
célzó hadjáratának. Idáig tehát már egy hosszú út vezetett. A Kristály- 
éjszaka eseményeit közvetlen kiváltó ok —  inkább ürügy —  az volt, 
hogy két nappal előbb Párizsban egy Herschel Grynszpan nevű 17 éves 
zsidó meggyilkolta az ottani német követségi titkárt, Erst von Rathot, 
afölötti elkeseredésében, hogy szüleit, akik Hannoverben laktak, 
ám lengyel állampolgárok voltak, a Gestapo azév októberében kiutasí
totta Németországból.

A Kristályéjszakához vezető útnak, a nemzetiszocialista párt 
és kormányzat zsidóellenes intézkedéseinek s ezzel párhuzamosan az 
egyházi ragálásoknak itt csak a legfontosabb állomásait közölhetjük, 
vázlatosan.

1933. április 7. nemárják kizárása a közhivatalok viselői 
közül

szeptember 4-5. a porosz egyház zsinata bevezeti az 
ár japaragrafu t .

1935- szeptember 15. a "nürnbergi törvények" életbe lépnek 
november: létrejön a berlini "Büro Grüber", a Hitval

ló Egyház segélyszerve az üldözöttek számára.
1936. június: Egyházi vezetők tiltakozó iratot adnak át Hit

lernek
1938. március: a zsidó gyülekezetek elvesztik közjogi státusukat 

október 5. a zsidók útlevelébe bepecsételik a "J" (Jude) 
megjelölést.

Nem érdektelen a Kristályéjszaka történeti kontextusára is figyel
ni. Ebben az időpontban —  1938 november —  az ausztriai "Anschluss" 
után Hitler németországi népszerűségének tetőpontján állt, amit majd 
később csak a franciaországi győzelmes hadjárat idejének népszerűsége 
múlhat felül. 1938 szeptemberében létrejön a szégyenletes ún. "Müncheni 
Egyezmény" Chamberlain angol külügyminiszter hírhedt közreműködésével, 
amellyel a nyugati hatalmak a szudéta-kérdésben szabad kezet adtak 
Hitlernek s ezzel előkészítették Csehszlovákia 1939. március 15-án 
bekövetkezett megsemnisítését, a birodalomba protektorátusként való 
bekebelezését.

Ugyanekkor 1938 a Németországi Hitvalló egyház számára "a kudarc 
esztendejévé" vált. A hitvalló egyházi mozgalom önmagában meghason- 
lott: mély ellentét támadt, a HE szilárdabb álláspontot képviselő 
ún. "Ideiglenes Vezetősége" (Vorláufige Kirchenleitung dér Bekennen- 
den Kirche) és az ún. intakt —  vagyis a "Német Keresztyének" (DC) 
eretnek mozgalmát mindaddig magától távoltartani tudó tartományi 
egyházak (Bayem, WUrttemberg, Hannover) között. Utóbbiak, teológai 
fenntartások hangoztatása mellett, lojálisak akartak maradni a hit
leri német államhoz. A HE szilárd szárnya teológiai vezetők nélkül 
maradt: Karl Barthot még 1935-ben kiutasították Németországból, Martin 
Niemöller 1937-ben koncentrációs táborba került, Dietrich Bonhoeffer, 
miután titokban csatlakozott a politikai ellenállási mozgalomhoz, 
a szorosan vett egyházi életből —  hogy azt személyével esetleges 
terheléstől megkímélje —  visszavonult.

Ugyanekkor a náci állam éppen 1938-ban súlyos próbatétel elé 
állította az egyházat a Hitler személyére teendő hűségeskű megkövete
lésével. (A római kát. klérust ez a probléma, a II. Pius pápának
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Hitlerrel már korábban megkötött konkordátuma miatt, nem érintette.) 
Az eskü szövege: "Esküszöm, hogy hűséges és engedelmes leszek a német 
birodalom és népvezére, Hitler Adolf iránt, a törvényeket megtartom 
és hivatali kötelességeimet lelkiismeretesen teljesítem, Isten engem 
úgy segéljen". A magyarázat hozzáfűzte: "A hűségeskü... a Führerhez 
való személyes elkötelezést jelent". Az ún. intakt tartományi egyhá
zakban (Bayem, Württemberg, Hannover) a püspökök vették ki az esküt, 
s így ez viszonylag súrlódásmentesen történt, bár itt is akadtak, 
akik nem vállalták,így pl. WUrttembergben a Hermann Diem vezette 
s általa alapított szilárdan hitvalló "Theologische Sozietát" 80 
lelkésze.

A Porosz Unió egyházában hosszas viták után végül is, miközben 
az eskü mellett Rm 13-al, a Conf. Aug. 16. cikkével és a Heidelbergi 
Káté 101 kérdésével érveltek, a lelkészek többsége letette az es
küt, s ezzel Hitlert de jure is elismerte Istentől rendelt felsőbb
ségnek!, sokan azonban a fiatalabb HE lelkészek közül ezt megtagad
ták. Az eskütétel mindenesetre végzetes lépés volt.

Ezek után nem csoda, hogy a fentebb már említett ún. Müncheni 
Egyezményt, a szudétavidék bekebelezését, amely Hitler első lépése 
volt a Kelet felé való előretörésben ("Drang nach Osten"), s amit 
egy év múlva Lengyelország lerohanása, majd később a Szovjetunió 
megtámadása követett, az • egyházi vezetőségek túláradó lelkesedéssel 
üdvözölték. Bertram breseaui bíborosérsek a németországi bíborosok 
nevében ezt távíratozta: "A világbéke (!) biztosítása érdekében vég
rehajtott hatalmas tett (Grosstat) alkalmából a német episzkopátus 
legtiszteletteljesebben üdvözli s elrendeli, hogy vasárnap az összes 
harangok megszólaljanak". A német ev. luth. egyházak tanácsa ezt « 
távíratozta: "Hála legyen Istennek, hogy a Ftihrer által népünknek
becsületes békét ajándékozott. A felszabadított testvérekkel (szudé- 
tanémetek, a ford.) együtt Isten áldásáért könyörgünk az Ígéretteljes 
békemű számára. Heil dem Führer". A rajnai egyházkerület zsinati 
elnöksége így táviratozott: "A népünk életéért és érvényesüléséért
való hatalmas küzdelemében aratott új, Istentől adott (!) győzelmé
ért hálát adunk, hogy így elnyerhettük a béke ajándékát s néptársaink 
(Volksgenossen) megszabadulhattak a gyilkosok kezéből". Végül Waldemar 
Lorenz DC szuperintendens Sziléziában így fogalmazott: "Nem Krisztus 
hatalmának cselekedete volt-e, hogy Adolf Hitler legyőzte Európa 
e részében a hazugság szellemeit! Nem más, mint Krisztus, aki előtt
minden térdnek meg kell hajolnia mennyen és földön, segítette őt 
e végső győzelemhez 1938-ban Szent Mihály napján (szept. 29., a ford.), 
amikor Mihály arkangyal seregeit rendelkezésére bocsátotta".

így azután érthető, hogy értetlenségre és ellenkezésre talált 
a HE Ideiglenes Vezetőségének szepter 28-án elrendelt és ugyane hó
30-ra időzített könyörgő istentisztelete, tekintettel a fenyegető
háborús veszélyre. A müncheni fordulat következtében erre csak egyes 
gyülekezetekben került sor. Mégis a náci-kormányzatban ez roppant 
felháborodást váltott ki. Hazaárulásnak minősítették a megtorlásul 
az Ideiglenes Vezetőség négy tagja —  Albertz, Böhm, Fork és Mül- 
ler —  fizetésének folyósítását letiltották. Ennél rosszabb, hogy 
tőlük (Mahramens (Hannover), Meiser (Bayem) és Wurm (Württemberg) 
evangélikus püspökök magukat elhatárolták. "A könyörgő istentisztelet 
elrendelését... vallásos és hazafias indokból elutasítjuk és az abban 
kifejezésre jutó magatartást a legélesebben elítéljük". E nyilatko
zattal kapcsolatban írta október 28-án Helmut Gollwitzer Kurt Frör
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lelkésznek: "A püspökök nyilatkozata magában is elég arra, hogy a
HE vezetőségét koncentrációs táborba juttassa. Kicsoda még nekünk 
Jézus Krisztus, hogy nem szabad hozzá így imádkozni? (ti. amint a 
könyörgő istentisztelet fogalmazta, a ford.) Hát lehet egyáltalában 
másképp imádkozni?"

Nemkevésbé borzolta fel az egyházi kedélyeket egy másik esemény. 
Kari Barth, 1935 óta már Svájcban tanító professzor, szeptember 19- 
én, biztató és vigasztaló levelet intézett Josef Hromadka prágai 
professzor kollégájához —  a Keresztyén Békekonferencia későbbi meg
alapítójához —  a német invázió fenyegető veszélyére tekintettel, 
s abban ellenállásra hívta fel a cseheket. E levél nemcsak a náci 
sajtóban váltott ki felbőszült tiltakozást, hanem a német egyházi 
vezetőknél, sőt —  még a HE legtöbb vezetőjénél is. Még egy nappal 
a Kristályéjszaka után is —  november 10-én —  amikor a zsinagógák 
már —  még —  lángban álltak, Wurm württembergi püspök ezzel a til
takozással volt elfoglalva.

így azután szinte érthető —  bár végtelenül megdöbbentő — , hogy 
a német egyház, a HE is, amikor november 9-én éjszaka a zsidóprogrom 
—  a Kristályéjszaka —  bekövetkezett, annyira el volt foglalva sa
ját belső ügyeivel, önmaga egyházi létének érdekeivel, illetőleg 
azok biztosításával, hogy szinte fel sem figyelt a Kristályéjszaka, 
már fentebb röviden ismeretetett eseményeire s nem fogta fel annak 
történeti fordulópont jelentőségét, nemcsak náci-Németország, hanem 
az egyház számára is. Az egyház —  hallgatott, mint intézmény lega
lábbis. Csak végtelenül kevesen és elszórtan emeltek —  életüket 
is kockára vetve —  szót. így a már említett H. Gollwitzer november 
16-án Lk 3,3-14- alapján tartott prédikációjában, Berlin/Dahlemben 
(Niemöller egykori gyülekezete), .vagy Julius von Jan württembergi 
lelkész Oberlenningenben Jer 22,2-9-ről tartott prédikációjában. 
A német lakosság —  akik végül is szinte kivétel nélkül valamelyik 
keresztyén felekezethez tartoztak, részben maga is. helyeselte a pog
romot , akár részt is vett benne, másrészt tehetetlen megdöbbenéssel, 
részben undorral, de tétlenül szemlélte az eseményeket. A terror 
megfélemlítette őket. Hálásan kell megemlékezni a részvét és segí
tés minden tettéről: egy polgármesterről, aki zsidókat bújtatott,
egy orvosról, aki zsidó paciensénél töltötte az éjszakát így védve 
őt az elhurcolástól, a kis szabómesterről, aki egy zsinagóga alagso
rában levő lakását nem volt hajlandó elhagyni s így az épületet meg
mentette a tűztől. Ezek azonban a ritka kivételek voltak.

Reinhold Schneider katolikus költő 1954-ben 1938. november 9- 
re visszatekintve így emlékezik: "A zsinagógarombolás éjszakáján
az egyháznak testvéri módon kellett volna a zsinagóga mellett állani. 
Ez nem történt meg. De mit tettem én? Amikor a gyújtogatásról, fosz
togatásról, borzalmakról hírt vettem, bezárkóztam dolgozószobámba, 
mert gyáva voltam, hogy szembenézzek az eseményekkel s szót emel
jek" .

Azoknak a számára azonban —  s itt elsőrenden az egyházra, a 
keresztyénekre gondolunk —  akik most már eszmélődni kezdettek, egy 
hosszú tanulási folyamat kezdődött, amely máig tart és még koránt 
sincs —  nem is lesz —  befejezve. Mégpedig nem csupán a Kristályéj
szaka dolgában, hanem a ma élő zsidóság viszonya kérdésében. Kiin
dulópont: annak felismerése, hogy ez a kérdés nem pusztán a keresz
tyén szociáletika egyik fejezetébe tartozik, hanem centrális dogmati
kai kérdés. Amíg —  ha —  valljuk a hitvallással, hogy "Jézus Krisz-
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tus valóságos Isten és valóságos ember, foganhatott Szentiélektől, 
született (a zsidó) Szűz Máriától,..." nekem Uram és a világ Megvál
tója.

Hogy e kérdés, illetőleg annak feldolgozása, mennyire égetően 
aktuális, arra néhány elrettentő példa (vestigia terrent!), egyelőre 
csak német területről —  hiszen a Kristályéjszaka is német "produktum" 
volt, ami persze a nemnémeteket éppen nem mentesíti a felelősség, 
a továbbtanulás és permanens bűnbánat kötelezettsége alól.

Az ón. "Die Auschwitzlüge" c. szennyirat, amely szerint a 6 
millió zsidó legyilkolása s az ezzel kapcsolatos borzalmak, merő 
koholmány, eddig 100.000 pld-ban jelent meg. Az utóbbi években kb. 
4000 Hitlerrel és az ón. 3. birodalomnál foglalkozó könyv, film, hang
lemez jelent meg. Újnáci csoportok alakultak —  nemcsak Németország
ban egyébként —  ezek nyilvános felvonulásokat és fegyvergyakorlato
kat tartottak. A "Mainzer A1lgemeiné Zeitungban" felhívás jelent meg 
egy új "Német Nemzetiszocialista Párt" megalakítására.

És nálunk? A magyar törvények tiltják a faji-vallási diszkrimi
nációt s az ebből folyó cselekményeket, üldözést. Van Magyarországon 
antiszemitizmus? Olvassuk el Száraz György: Egy előítélet nyomában 
c. (1976) könyvét, és dr. Kiss György r.kat. pap "Megjelölve Krisztus 
keresztjével és Dávid csillagával" (1987) c. könyvét. Utóbbi külö
nösen is tanulságos abból a szempontból, hogyan él tovább az antisze
mitizmus éppen egyházi, vallásos körökben is. A Kristályéjszaka ill. 
a vele kapcsolatos egyházi magatartás, valamint az Idevezető hosszú 
út megértéséhez tkp. végig kellene mennünk az egész egyháztörténe
ten, keresve és megtalálva ott az antiszemitizmus vallási gyökereit. 
Ezt már többen megtették, csak egy könyvre utalunk itt: R. Ruether, 
Náchstenliebe und Brudermord. Die theologischen Wurzeln des Antise- 
mitismus, 1978.

A Kristályéjszaka eseménye, mint már mondottuk, fordulópont volt 
a hitleri Németország zsidópolitikájának történetében: kiindulópont
ja a zsidóság —  s nemcsak a németországi, hanem általában mindazon 
területeken élő, ahova Hitler keze elért! —  módszeres és rendszeres 
megsenmisítése folyamatának. Ezt akkor egyházi oldalról jóformán 
senki sem ismerte fel. Az alig egy évvel később kitört világháború 
forgatagában szinte feledésbe is merült s a zsidóságot lavinaszerűen 
elsöprő holocaust rémségei, melyek teljes mértékben részben csak 
a háború után váltak ismertté, szintén mintegy homályba borították. 
Csak az újabb történeti kutatás, a források hozzáférhetővé válása 
terelte rá ismét a figyelmet s így került sor a 25 éves, majd a mos
tani 50 éves évforduló megemlékezéseire, a Kristályéjszaka valódi 
jelentőségét feltáró tudományos elemzésre, kiértékelésre. így a Né
metországi Evangélikus Egyház (EXD) és a Német Demokratikus Köztársa
ság Evangélikus Egyházainak Szövetsége ez év május 26-án közös nyilat
kozatot adott ki (Wort zian 9. November 1988), amelyből az alábbiak
ban idézünk:

"...Amikor ma 1938. eseményeire emlékeztetünk, nem azért 
tesszük, hogy az akkori nemzedék bűnrészesei elé vádlóként 
lépjünk. Sokkal inkább azért, mert annak a kornak a vétke 
reánk is nehezedik, ha azt elhallgatjuk s megvallani vona
kodunk... tudatára kell ébrednünk, hogy egyház és teológia 
is részese volt a zsidóságtól való elidegenedés, majd ellen
ségesség hosszú történetének... A zsidóság számára a kereszt 
az üldöztetés jelévé vált...
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Az utóbbi évek teológai és történeti kutatása megnyitotta 
szenünket a keresztyének és zsidók hitének közös s bennün
ket összefűzi vonásaira, azok meglátásra. Tudatára ébred
tünk, hogy mit jelent az: Jézus Krisztus Atyja az az egy 
Isten, akiről a Biblia bizonyságot tesz, az az Isten, aki 
népét a rabszolgaságból megszabadította, hozzá hű maradt 
és Izraellel kötött szövetségét soha fel nem mondta.

Ezért gondolkodásunkkal, beszédünkkel és cselekvésünk
kel soha többé nem szabad a zsidóság iránti ellenségeskedést 
elősegíteni... tartózkodnunk kell minden olyan szóhaszná
lattól, and. a zsidókat megsértheti. Vonatkozik ez a prédi
kál ásra is. Kötelességünk a zsidóságról, annak vallásáról, 
történetéről, kultúrájáról s a mai zsidó államról valós is
mereteket szerezni s azokat —  különösen az ifjúság között 
—  terjeszteni és elmélyíteni. Elő kell mozdítani minden 
szinten a keresztyén-zsidó dialógust, hitünk központi kérdé
seiről... Kérjük a gyülekezeteket, támogassák erőteljesen 
ezt a fontos munkát és keressék a zsidók és keresztyének 
találkozásának alkalmait."

Aláírták a két szervezet részéről dr. Martin Kruse és dr. Wemer 
Leich elnöklő püspökök. A Nyilatkozat teljes szövegét közölte a Lu- 
terisohe Monatshefte o. folyóirat f. évi 7. sz. is.

A Lutheránus Világszövetség Izrael-Egyház kérdéskörrel foglal
kozó szakbizottsága (LEKKJ = Lutherisohe Európáisehe Komission Kirche 
und Judentum), ezév májusában Bécsben tartott ülésén, —  többek kö
zött —  a következő határozatot hozta:

"Mivel Jézus a zsidó népből származik és attól magát el nem 
szakította, a keresztyének viszonya a zsidósághoz és annak 
vallásához, mivel Jézus Krisztust Uruknak vallják, egyedül
álló és minden más valláshoz való viszonytól megkülönbözte- 
tendő. Elutasítjuk a triumfalianust, vagyis a fölényesség
nek azt a magatartását, amellyel saját vallásos hagyománya
inkat másokénak történeti valóságával összehasonlítjuk, azok 
rovására. A triumfalianus a Krisztus keresztjét megtagadó 
theologia glóriáé kifejezése s meghamisítja Jézusnak az egy
házról szóló kijelentéseit. A zsidóság nem az a sötét háttér, 
amelyen az egyház dicsőségének még fényesebben kellene fel
ragyogni. E magatartás gyakran vezetett elnyomásra és üldö
zésre."

Előterjesztésem nagyon vázlatos gondolatmenetének tudomásulvétele 
után —  talán —  felvetődik bennünk a kérdés: "Mit tegyünk, atyámfiai, 
férfiak (és nők!)?" A válasz azt hiszem most sem lehet más, mint 
a Péter apostolé volt: Térjünk meg —  ebben a vonatkozásban is. A 
Kristályéjszakáról való eszmélkedés, úgy vélem, két irányban is 
elindíthatna bennünket:

1. Részben az alább megadott irodalmi tájékoztatás segítségével 
is kapcsolódjunk be abba a tanulási folyamatba, amely immár világ
szerte folyik a keresztyénség minden felekezetében: folytassunk el
mélyedt kutatást a zsidóság megismerésében s annak a keresztyénekhez 
való viszonya dolgában. Történeti —  kétezer éves —  összefüggések-
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ben és Jelesül hazai vonatkozásban is. Még nagyon sok tanulni, meg
ismerni, megfontolni valónk van e tekintetben.

2. Tegyünk konkrét lépéseket: tanítsuk erről a témakörről gyüle
kezeteinket, nemcsak az ún. Izrael vasárnap (Szenth.u. 10.) alkalmá
val , hanem rendszeresen és folyamatosan. A Schöner Alfréd főrabbival 
folytatott interjúm (Diakonia, 1986. 1. sz.) végén felvetődött a
gondolat, idézem: "a magyar zsidóság erejét meghaladja a több mint
1200 (!) elhagyott temető gondozása. Talán a vidéki evangélikus test
véreink is tudnának ebben a nagyon fontos munkában segíteni. Szép 
gesztus lenne, az elhunytak emléke iránt". A kegyelet tettei azonban 
nem pótolhatják az élőkkel való testvéri kapcsolattartást. Magyaror
szág szinte egyedülálló helyzetben —  s a vele járó felelősséggel 
—  van Európában: közel 80.000 magyar zsidó honfitársunk élte túl
a holocaustot. A Német Demokratikus Köztársaságban alig kétezren 
élnek —  mégis ott rendszeres, állandó munka folyik mindkét fent 
említett vonatkozásban, melynek —  többek között —  hordozója és 
élesztője az "Aktion Sühnezeichen", a hivatalos egyházak által is 
támagatott mozgalma.

Jézus igéje ebben a vonatkozásban is érvényes: "Boldogok a békes
ségszerzők, mert ők Isten fiainak mondatnak" (Mt 5,9).

Irodalom:

M. Rohkrámer: Hat die Bekennende Kirche versagt? Bekermende Kirche 
und Nationalsozialismus, 1988.
Vor vierzig Jahren: Das Reichskristallnacht-Pogrom,
epd-Dokumentation, 1978.

Hermann Graml: Reichskritallnacht. Antlsemitismus und Judenverfolgung 
im Dritten Reich, 1988.

Malter H. Pehle (Hg): Dér Judenpogrom, 1938. Von dér "Reichskristall- 
nacht" zum Völkermord, 1988.

Hartmut Metzger: Kristallnacht. Dokumente von Gestem zum Gedenken
heute, 1978.

Wolfgang Kraus-Siegfried Bergler (Hg): Die "Reichskristallnacht"
9. November 1938 —  50 Jahre danach —  was geht ndch 
das an?, 1988.

Groó Gyula: Seelisberg 1947-1987. Lelkipásztor, 1987. nov. sz. (itt 
sok további irodalom is)

Papp Vilmos: Protestantizmus és zsidóság (Adalékok a magyarországi
protestantizmus és a zsidóság kapcsolatának kérdéséhez, 
különös tekintettel az 1840 és 1900 közötti időszakra) 
Theol Szemle, 1988. évf. 3. sz.

Dr. Groó Gyula
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Hogyan kezdődött?
(Az "őstörténet" problematikája)

A Szentírás keletkezése történetének vizsgálata során megállapí
tották, hogy 1Móz 1-11. r. időileg később, utólag került a könyv 
elejére. Azt gondolom, ma már fölösleges újra kezdeni a vitát, hogy 
a Szentírás "egyszerre", egy könyvként keletkezett-e, vagy az iroda
lom- és történetkritikai vizsgálatoknak kell igazat adnif amelyek 
szerint több tradícióból és hosszú idők folyamán született meg az 
egész. Nem kétséges, hogy a Szentírás, benne a Tóra, úgy lett Szent- 
írás a zsidóság és a keresztyénség számára, ahogyan az most van. 
De nem kell félni szembenézni a kritikád, vizsgálatok eredményeivel. 
Az Igazság nem árt az Isten igéjének. Az Ige megértésében pedig sokat 
segíthetnek a kritikai megállapítások is. így a fenti megállapítás- 
nek is hasznát vehetjük az írásmagyarázatban és a hitoktatásban is.

A régi izráeli hagyományok szerint a gyermekeket először Ábrahám 
és a többi ősatya történetére tanították meg, és csak később foglal
koztak azzal, hogy az ősatyák története abban a világban folyt, amelyet 
Isten teremtett, és amelyben az egész emberiség él. Azon ugyan lehet 
vitatkozni, hogy a mai világban mivel kezdjük a hitoktatást, de lega
lábbis megfontolandónak tartom, hogy nincs-e valami nagy bölcsesség 
és pedagógiai éleslátás abban, hogy előbb azt az Istent ismertetjük 
meg gyermekeinkkel, Aki minket népévé tett, Akiben bízhatunk, és 
Aki az ősatyák példájával hív, nevel minket erre a bizalomra: a hitre.

1Móz 1-11. r. annyi problémát jelent, annyi kérdést vet fel, 
hogy újra meg újra át kell gondolnunk az egészet, figyelembe véve 
a formát, a szöveget, a vele foglalkozó kritikai és teológiai iro
dalmat, meg az egész Szentírással való összefüggést.

Egy ilyen átgondolást kívánok nyújtani az alábbiakban. Ez egyút
tal bevezetés lehet ezeknek a fejezeteknek az exegéziséhez. Azonkí
vül az se lenne baj, ha néhány lelkésztestvért további gondolkodásra, 
kutatásra és beszélgetésre indítana.

I. 1Móz 1-11. r.: Őstörténet

Ez a 11 rész olyan dolgokat ír le, amelyeket nem lehet történe
tileg igazolni. A különböző tudományok feltevésekre szorulnak, ha 
arról kell szólniuk, hogyan keletkezett a világ, hogyan kezdődött 
az emberiség és az egész élővilág élete. A becsületes tudósoknak 
legalább annyit el kell fogadniuk, hogy a Szentírás első része is 
besorolható ezek közé a feltevések közé.

Valójában ez még nem történetírás. Mégis olyan valamit közöl, 
ami ott él az emberiség tudatában: valahol elkezdődött ennek a világ
nak s benne az emberiségnek az élete, és ez a kezdet hamarosan olyan 
eseményekben folytatódott, amelyeknek következményei itt vannak a
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mai világban. A "ma" elsősorban az őstörténet elmondásának, első 
továbbadásának ill. írásba foglalásának idejét Jelenti. De bizonyos, 
hogy éppen azért adták tovább, foglalták írásba, mert bizonyosak 
voltak abban, hogy az őstörténet "következményei" elérik a későbbi 
korokat is.

Az őstörténet írói arról is meg voltak győződve, hogy amit leír
tak (amit persze úgy vettek át elődeik elbeszéléseiből), azt nem 
az emberek találták ki, hanem Isten adta tudtul, nyilatkoztatta ki 
az embereknek. Szándékuk is nyilvánvaló: tudtul adni az embereknek, 
hogy a világ, az emberiség Istennek köszönheti létét, és az ember
nek ebben a világban mindig és mindenütt Istennel van dolga.

Ha ezt az "írói szándék"-ot tartjuk szem előtt, egészen más meg
világításba kerülnek az őstörténet adatai is. A kutatás eddigi ered
ményei alapján azt is állíthatjuk, hogy az őstörténet írói koruk 
legműveltebb emberei közé tartoztak, a legmagasabb fokú tudományos 
isleretekkel rendelkeztek. Ezeknek ismeretében két tévedést elkerül
hetünk:

1. Nem fogjuk úgy kezelni az őstörténetet, mint valami történet
írást, nem próbáljuk "igazolni", hogy minden pontosan úgy történt, 
ahogyan itt le van írva;

2. Nem fogjuk az őstörténetet vadami naiv mítosznak tekinteni, 
amely a mai ember számára már elfogadhatatlan.

II. Az őstörténet többféle anyag együttese

A Tóra kritikai vizsgálata során megállapították (1), hogy az

(1) vö. a különböző ÓSz bevezetések idevonatkozó fejeze
teit.

őstörténetben háromféle anyagot találunk: a Jahvista, az ún. Nomád
réteget, és a Papi Irat (2) anyagát. A különböző feltevések közt

(2) a továbbiakban a J, N és P rövidítést használom.

apró részletekben vannak eltérések, de nagyjából a következők álla
píthatók meg: az őstörténet J anyaga 38% (114 vers), a N 11% (34), 
a P pedig 51% (151). (3)

(3) az N valamikor J ill. J2 néven szerepelt, és akkor 
azt állították, hogy kb. fele-fele részben -találunk benne 
kétféle anyagot.

A J anyag a 2. résztől minden részben megtalálható, az N a 2, 
3, 4, 6, 9, és 11-ben. P nincs a 3. és 4. részben. Ezek szerint tisz
ta P csak a 1. rész, amelynek lezárása 2,1-4a, valamint, a 29. v. 
kivételével, az 5. rész. Az ún. második teremtéstörténet, az Éden- 
kerti történet, Kain és Ábel története, valamint az utána következő 
genealógia N és J anyag. Az özönvíz-történet tkp. a J és a P kombi-
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nációja. Jellegzetesen N anyagnak minisül 6,1-4, az istenfiak házas
sága, és 11,1-9, a bábeli toronyépítés története.

Ezek alapján meg lehet kísérelni háromféle Őstörténetet össze
állítani:

J
2,4b-7: az ember teremtése
2.10- 3,17.19a-20.22a-23: az Éden kerti történet
4.1- 16: Kain és Ábel
4,25-26: Sét születése (5,29 Noé névadása)

Az özönvíz:
6,5-8: A döntés
7.1- 5.7.10.12.16b.17b.22-23: Az özönvíz leírása 
8,2b-3.6.8-12.13b: Az özönvíz vége
8.20- 22: Noé áldozata
9.18- 20.28-29: Noé családja
10.8- 19.21.24—30: A népek eredete 
11,28-30: Ábrahám történetének kezdete

N
2.8- 9: Az Édenkert teremtése
3.18- 19a: Az emberre kirótt büntetés 
3,21: A bőrruha
3,22b-24: Az élet fájától való eltiltás 
4,17-24: Kain utódai, Lámek
6.1- 4: Az istenfiak házassága
9.21- 27: Noé részegsége 
.11,1—9: A bábeli toronyépítés

P
1.1- 2,4a: A világ és az ember teremtése
5.1- 28.30-32: Sét utódainak genealógiája

Az özönvíz:
6.9- 22: Az özönvíz bejelentése, a bárka építése 
7,6.11.13-15: Az özönvíz pontos dátumai
7,17a.18-21: Az özönvíz leírása
7,24; 8,1-2.3b-5.7.13a.14— 19: Az özönvíz vége
9.1- 17: Az özönvíz utáni új élet
10.1- 6.20.22-23.31-32: A népek eredete
11.10- 27: Sém nemzetsége
11,31-32: Ábrahám történetének kezdete

Mielőtt fölényesen elsietett ítéletet mondanánk minderről, ér
demes egy kicsit átgondolni a fentieket. Az eredeti szöveg szókincsé
nek és stílusának vizsgálata mindenképpen igeizol ja a rétegek gondo
latának felvetését. így viszont megállapíthatjuk, hogy az őstörté
net legalább ebben a három variációban létezett, és akik leírták, 
azok ebből a háromból válogatták össze az őstörténet végleges anya
gát. Számukra nem volt elég egyik történet, de nem is akarták mind 
a hármat teljes egészében leírni. Azzal azonban, hogy ez a háromféle 
anyag nem külön-külön, valamiféle egymásutániságban, hanem egybedol
gozva található a Tóra elején, egy egészen más, új művet kell lát-

580



nunk benne. A háromféle anyag egyes részletei más-más összefüggésbe 
kerültek, és egy sajátos mondanivalót tükröznek. Ha meg tudjuk is 
állapítani az egyes rétegek jellemző szókincsét, stílusát és teoló
giai mondanivalóját, meg a bennük levő értékes kultúrtörténeti ada
tokat, addig csak félmunkát végeztünk. Ennél többet kell termünk, 
meg kell vizsgálnunk a rétegekhez képest új, más mondanivalót is.
(4)

(4) ezt az eljárást követi von RAD Genezis-koomeritár ja 
(ATD). így nem kell tiltakozni a JNP rétegek megkülönböz
tetése ellen, mint pl. RABAST teszi (Die Genesis 15-99.lp)

Ha így nézzük ezt az egységes művet, kb. ilyen mondanivalót talár- 
lünk benne:

Azt a világot, amelyet Isten szépnek, jónak teremtett az ember 
számára, az ember többször és többféleképpen elrontotta, és ebben 
a rontásban emberfölötti lények is résztvettek. Ezért mindig bekö
vetkezett valami büntetés, ugyanakkor Isten mindig valami újat kez
dett az emberrel. Az a világ, amelyben ez a mű ma is meglevő formá
jában létrejött, magán viseli ennek az ősi eseménysorozatnak a voná
sait. Ebben a világban kezdte el Isten azt a történelmet, amelynek 
Izráel népe a részese. Így az őstörténet beletorkollik az ősatyák, 
majd Izráel történetébe, a világ történelmébe. (5)

(5) Ez az utolsó szakaszból (11,10-32) is megállapítható. 
Itt egy kicsit korrigálni kell, amit von RÁD teológiája 
I. kötetében az őstörténetről mond. Nem egyszerűen arról 
van szó, hogy az Izráel Istenéről szóló kijelentések te
ológiai, logikai következtetéséből ered, hogy Izráel Is
tenéről szükségképpen azt kell mondani, hogy 0 a világ te
remtője és a népek Istene. Izráel és teológusai számára 
mindig magától értődő volt, hogy benne élnek az Isten te
remtett világában, és hogy Isten Ábrahámban és utódaiban 
"a föld minden nemzetsége" számára áldást készített (1Móz 
12,3).

III. Az őstörténet jelenlegi szerkezete

Az előbbiek alapján a következőképpen gondolhatjuk el az őstör
ténet szerkezetét:

1. A világ és az ember teremtése 1,1-2,25
2. Az "első bűneset" és annak következménye 3,1-24 

(Az éden-kerti történet)
3. A "második bűneset" és következménye 4,1-15 

(Kain és Ábel története)
4. A "harmadik bűneset" 4,16-24 

(Lámek története)
5. Sét leszármazottai 5,1-32
6. A "negyedik bűneset" 6,1-4 

(Az isteniiák házassága)
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7. Az özönvíz 6,3-9,17
8. Az "ötödik bűneset" és következménye 9,18-28 

(Noé részegsége)
9. A népek családja 10,1-32
10. A "hatodik bűneset" és következménye 11,1-9 

A bábeli törönyépítés)
11. Sén csillád ja

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy akik az Őstörténetet leír
ták, feltétlenül így gondolták végig. De mert az őstörténet azt mondja 
el, hogyan kezdődött ennek a világnak és az emberiségnek az élete, 
és honnan eredhetnek azok a bajok és problémák, amelyekkel az ember 
"ma" találkozik, és miképpen felel Isten minderre, szabad belőle 
kihallanunk olyan mondanivalót, amely ezekhez a dolgokhoz ma szól. 
A felépítést tehát ilyesféleképpen gondolom:

Isten megteremti a világot az ember számára. Ez a világ szép 
és jó, de vigyázni kell rá. A veszély, ami fenyeget az,hogy elsza
kadhat Istentől, legalábbis szembekerülhet Vele, mert bejön a "rossz" 
a világba. Ez következik be sorozatosan az őstörténetben hat alka
lomnál. Mintha mindig rosszabb lenne a helyzet. Minden alkalommal 
sűlyos következménye van az Istennel való szembekerülésnek, de Isten 
valami módon mindig üjat kezd. Az új helyzet annyiban folytatása a 
réginek, hogy a következmények nem szűnnek meg, nem "élőiről" kez
dődik minden, de megvan a lehetőség a továbbélésre. (6)

(6) Lámek története, ill. az egész 4. rész mintha nem il
lenék ebbe a sémába. Bár úgy is elképzelhető, hogy Kain 
ága "holt vágány" —  ez a büntetése, de ebből is van kive
zető út az emberiség számára: Noé 5,28-32.

IV. Az őstörténet szövege

A Biblia Hebraica Stuttgartensia (7) kritikai apparátusa szerint

(7) A továbbiakban BHS, ez az újabb kritikai kiadás, a 
Kittel féle BHK utódja, új kritikai apparátussal, a maszo- 
réták margó jegyzeteinek (masora parva) teljes közlésével.

nagyobb szöveg-problémák nincsenek. A szövegkritikai vizsgálat elég 
világosan elkülönítette a három réteget. Nyelvi szempontból tkp. 
csak két stílus állapítható meg a J-N és a P.

A J és az N nyelvileg rokon, csak tartalmilag, a szociológiai 
háttér alaposabb vizsgálatával lehet megkülönböztetni a kettőt.
Ez elbeszélő anyag, még a genealógiai táblázatokat is kibővíti meg
jegyzésekkel"! Azelbeszélések nagyon egyszerű stílusban mutatnak 
arra, hogy ami "most" van, honnan eredhet. Általában etiologiai ("ok- 
adatoló") jellegű elbeszélések ezek az ember és a világ ellenséges
sé vált viszonyáról, arról, hogy hogyan került szembe az ember Isten
nel, házastársával, testvérével, környezetével, a természettel. A 
mondatok általában nagyon egyszerűek. Ennél a két rétegnél világos 
a szájhagyomány-háttér, s ennek következtében kevésbé precíz, lazább
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a fogalmazás. Néhány kivételtől eltekintve természetesen nevezi Istent 
"ÖR"-nak, vagy "ŰR Isten"-nek (JHVH, JHVH ’elohim), és beszél áldo
zatról, vagy tiszta és tisztátalan állatokról. Ugyanakkor még ebben 
sem precíz, van amikor csak "Isten"-t mond, vagy csak 2-2 állat meg
mentéséről beszél az özönvíznél.

Ezzel szemben a P jól átgondolt, pontosan fogalmazott, precíz, 
teológiai szöveg. Mózes előtt csak "Isten"-ről lehet beszélni, nem 
az "UR"-ról. Áldozatról, valamint a "tiszta" és "tisztátalan" megkü
lönböztetéséről a mózesi törvények előtt még nem lehet szó. Ugyanak
kor fontosnak tartja a precíz időmeghatározást, a dátumokat, élet
korokat, és a tanító jellegű elbeszélést. Jellemző rá bizonyos kife
jezések, sőt mondatok ismétlése, amely a szöveget könnyebben tanít
hatóvá és megtanulhatóvá teszi.

Ebből következik, hogy mindegyik rétegnek megvannak a jellegze
tes kifejezései:

A J és az N a már említett istennéven kívül Isten teremtő munká
jára a bárá' és az 'ászáh mellett a jácar igét is használja. Ez utóbbi, 
amely eredetileg az agyagot formáló fazekas (jócér) igéje, csak ezek
ben a rétegekben található. Ezenkívül az idetartozó elbeszélésekben 
Isten magától értődőén beszélget az emberrel, kérdez és felel, amint
hogy az ember is szól Istenhez, felel, vitázik vele és kérdez.

Ezzel szemben a P —  azon kívül, hogy a szerinte akkor még ki 
nem nyilatkoztatott JHVH nevet nem említi —  Istennek kijelentéseit, 
kinyilatkoztatását közli. Megvannak a maga mély, teológiai tartalmú 
fordulatai, mint pl. a teremtéskor a vajjó'mer.. vajöhi-kén (mondta... 
és úgy lett), vajjlqrá1 (elnevezte), Vaj jo'mer... vaj ja1asz (mondta... 
és megalkotta) stb. Használja az ókori világkép szakkifejezéseit. 
sámajim (menny), ráqia (boltozat) töhóm (mélység), mö'órót (világító 
testek), használja az akkori műszaki kifejezéseket, pontos méreteket 
stb. Jellegzetes kifejezése meg a tólödót (eredet, származás), (8)

(8) többesszám, az egyes tólédáh lenne, a jálad (szülni,
nemzeni) ige származéka, ugyanolyan képzéssel, mint a jrh 

(II. mutatni, jelezni) gyökből származó jól ismert Tórah.
Mindkettő Hifii (műveltető) törzsből képzett főnév.
Rabast (i.m. 36. lap) éppen erre a szóra hivatkozva til
takozik a rétegek megkülönböztetése ellen...
Szerinte a Genezis egységes mű a következő beosztással:

1.1- 2,3: Prológus
2,4-4,26: Tólödót hassámajim vöháárec
5.1- 6,8 Tólödót ’ádám (UCrón 1,1-4)
6,9-9,29: Tólödót Nóah
10.1- 11,9: Tólödót boné Nóah (UCrón 1,5-23)
11,10-11,26: Tólödót Sém (UCrón 1,24-26)
11,27-25,11: Tólödót Terah
25,12-18: Tólödót Jismá'él (UCrón 1,28-31)
25,19-35,29: Tólödót Jicháq
36.1- 37,1: Tólödót'Észáv (UCrón 1,35kk)
37.2- 50,26: Tólödót Jaaqób

(i.m. 36. lap)

RABAST jól látja, hogy a Genezis tudatos szerkesztés ered-
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ménye. Ez azonban nem mond ellent annak a feltevésnek, 
hogy akik szerkesztették, különböző hagyományokból vették 
az anyagot. Többek közt annak sem, hogy a P anyagába bele
tartozott egy "tólédót" lista, amelyet a krónikás történet- 
írás is felhasznált. _

amely eredetileg a genealógiák, családfák felirata volt, és mint 
ilyen, az őstörténetben is listákat vezetett be. Mivel az új fordítá
sunk különböző szavakkal fordítja, ezt a sajátosságot csak a héber 
szöveg alapján állapíthatjuk meg. Az eredetiben a következő helyeken 
szerepel a tólödót szó (az aláhúzott szavak eredetije):

2,4 a menny és föld teremtésének a története 
5,1 Ádám nemzetségének könyve 
6,9 Nóénak ez a története 
10,1 ezek Noé fiainak... leszármazottai 
10,32 Nóé fiainak nemzetségei származásuk szerint 
11,10 ez Sém nemzetsége 
11,27 ez Táré nemzetsége

Ezenkívül a P jellegzetes szóhasználatához tartozik az is, hogy meg
találjuk benne az ókori keleti mítoszok egyes kifejezéseit, de más 
összefüggésbe helyezve, mint az a mítoszokban van. Ilyenek pl.a töhóm 
(mélység), vagy az 'ór-hósek (világosság-sötétség) ellentétpár.

A rétegekről összefoglalólag azt mondhatjuk, hogy a J és az N 
az őstörténet népszerfi feldolgozását adja, míg a P, jellegzetesen 
teológiai-pedagógiai mű. Ennek a kétféle anyagnak az együttese adja 
a bibliai őstörténetet. Így lett ez "hittan-könyv", amely könnyen 
érthető történeteket, és jól megtanulható teológiát nyújt.

V. Az őstörténet irodalma

A biblai könyvek közül talán a Tórának, ezen belül is az őstör
ténetnek van a leggazdagabb irodalma. Ha csak arra gondolunk, hogy 
a 18. századtól ezen kezdték a Biblia kritkai vizsgálatát, máris 
elképzelhetjük, mennyi könyv, cikk, tanulmány, írásmagyarázati mü 
jelenhetett meg róla. A neukircheni korrmentár-sorozat (BKAT) írói 
igyekeznek bőséges irodalom-jegyzéket nyújtani, de ők is képtelenek 
mindent felsorolni. Itt most csak a legfontosabb, és a számunkra 
is hozzáférhető kommentárokat, téma-feldolgozásokat sorolom fel, 
a teljességre törekvés igénye nélkül.

1. A legfontosabb konmentárok:

Dr. HERTZ J.H. Mózes öt könyve és a haftárák I. Genezis 1930
(Nemrég jelent meg új lenyomatban. Abból a szempontból is fontos, 
hogy belőle valamit megismerünk a zsidó írásmagyarázatból)

2
Oscar ZIEGNER Luther und die Erzváter 1952

(Luther Genezis-előadásainak és -prédikációnak kivonatos német 
fordítása)
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G. von RAD Das erste Buch Mose (ATD) 1953

Karlheinz RABAST Die Genesis 1951

Református JUBILEUMI KOMMENTÁR 1967

Claus WESTERMANN Genesis 1-11 (BKAT)2 1976

The INTERPRETER'S BIBLE 1980
(Amerikai Biblia, kétféle magyarázattal)

2. Az Őstörténet irodalmi és vallási környezetének jobb megértését 
elősegítő szöveggyűjtemények:

GRESSMANN-GUNKEL Altorientalisohe Texte zum Altén Testament (AOT) 1926 
(új lenyomatban is megjelent)

RÁKOS Sándor fordítása: Gilgames 1960
(tíjabb kiadása "Az agyagtáblák üzenete" címnél jelent meg)

J. B. PRITCHARD Ancient Near Eastem Texts Relating to the Old Tes
tament (ANET) 1969

W. BEYERLIN Religionsgeschichtliches Textbuch zum Altén Testament 
(ATD Erg. I.) 1975

3. Az őstörténet témáinak külföldi feldolgozásaiból:

Sverre AALEN Die Begriffe "Licht" und "Finsternis" im Altén Testa
ment, im Spát judentum und im Rabbinlsmus 1951

G. KELLER Und die Bibéi hat doch recht 1955 
(Die Sintflut wird ausgegraben 32-39. lp. 
ein Flutberioht aus Altbabylonien 40-48. lp.)

0. KAISER Die mythische Bedeutung des Meeres in Aegypten, Ugarit 
und Israel (BZAW 78) 1959

D. B0NH0EFFER Schöpfung und Fedi. Tehologische Auslegung von Genesis
1 bis 3 1960

G. von RAD Gottes Wlrken in Israel 1964
(Die biblisohe Schöpfungsgeschichte 108kk lp.)

H. HEYDE Kain, dér erste Jahve Verehrer 1965 

R. DRÖSSLER Als die Steme Götter waren 1981 

Magyar nyelven elérhetők:

R. GRAVES - R. PATAY Héber mítoszok. A Genezis könyve 1969

H. R0HRBACH Természettudomány, világkép, hit 1973

585



M. MAGNUSSON Ásóval a Biblia nyomában 1965 
("kezdetben" 11kk lp.)

4. Jó tudni, hogy a Lelkipásztorban is találunk az Őstörténettel 
kapcsolatos cikkeket és textusfeldoglozásokat.

a) Cikkek, tanulmányok:

PÁKOZDY László Márton A bibliai teremtéstörténet hermeneutikai szem
pontból
51/ r a - v m  311-324 lp 

MUNTAG Andor Micsoda az ember?
75/4 206-216 lp

Bábel és pünkösd (Fórum)
71/III 231-232 lp

Karol NANDRÁSKY Isten teremtő tevékenysége 
79/7 402-415 lp

SEBEN István Teremtéshit az ószövetségben 
81/6 327-334 lp

PINTÉR Károly Isten teremtménye, az ember 
81/8 455-461 lp

SZEKERES Elemér Bűn által megrontott közösség 
82/6 321-325 lp

NAGY László Az emberről 
83/8 467-474 lp

John VBCSTRÖM Az élet Isten ajándéka 
84/5 272-276 lp

DONÁTH László A teremtés megszentelése 
87/8 457-461 lp

BODROG Miklós A veszélyeztetett teremtés 
88/2 134-142 lp

b) Textusfeldolgozások.

1. r. gybk SZÉLI. Bulcsú
1,26 gybk B SZEMEREI Mária
1.26- 28.31 Szh u. 19. vasárnap

TÓTH-SZŐLLŐS Mihály
1.26- 29 gybk GYŐRY Gábor
1,28-30 gybk B SZEMEREI Mária
2. r. g gybk SZÉLL Bulcsú
2,1-6 SZIRMAY Zoltán
2,15 gybk B SZEMEREI Mária

86/11 651-652 lp 
82/3 161-162 lp

80/8 501-503 lp 
86/2 91- 93 lp
82/3 163-165 lp 
86/11 652-655 lp 
72/8 509-510 lp 
82/3 165-166 lp
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2,18 gybk B SZEMEREI Mária
3.1- 13 hatvanad FEHÉR Károly
3.1- 19 gybk NAGY István
3,14-19 VEÖREÖS Imre
3,16-19 böjti sor. NAGY István
3.20- 24 Szh. u. 7. BOHUS Imre
3.20- 24 Szh. u. 7. PINTÉR János
3-4. r. gybk SZÉLL Bulcsú
4.1- 13 Böjt 3. MISSURA Tibor
4.1- 13 Böjt 3. HAFENSCHER Károly
4,4-5 SCHOLZ László
5,22-24 temetés BREBOVSZKY Gyula
6.1- 8; 7,1-5.16b.23 gybk

NAGY István
8,1b.8-12.13b. 15-22; 9,8-9.12-13 gybk 

NAGY István
8,(15-20)21-22 Vk.u 4. SZIMON János
11.1- 9 VÍRADI Lajos
11.1- 9 gybk NAGY István
11.1- 9 gybk N FERENCZY Erzsébet

Ehhez a hiányos, kiegészíthető 
megjegyzést kell még fűznöm:

82/3 162-163 lp 
79/12 761 kk lp 
82/4 224-225 lp 
71/1 57- 60 lp
86/1 47- 49 lp
79/6 380-382 lp 
87/7 431-433 lp 
86/11 655-657 lp 
87/2 106-108 lp 
79/2 119-123 lp 
49/5 151 lp
81/4 254-255 lp

82/4 227-229 lp

82/4 227-229 lp 
80/12 761-763 lp 
71/3 243-245 lp 
82/4 229-230 lp 
86/2 88- 90 lp

és kiegészítendő listához két

1. Vannak, akik a megjelenési évszámokat nézik, és nem sokra 
becsülik a "régi" műveket. Pedig esetleg a régiek is tudtak valamit, 
talán néha többet és Jobbat, mint mi. Az olyan alapos mai kommentárok, 
mint pl. WESTERMANNé, nagyon komolyan veszik GUNGELt, LUIHERt, AUGUS— 
TINUSt, az óegyházi atyákat, sőt még a racionalista, kritikus magya
rázatokat is. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a teológia, benne az 
írásmagyarázat az egyház munkája, az egyház pedig nemcsak a mi nem
zedékünk, hanem az "előrementek"-é is —  és egyszer mi is "régiek" 
leszünk. Isten felhasználta a régiek munkáját, ezért nekünk is meg 
kell becsülnünk azt. Természetesen nem Jelent ez minden kritika nél
kül való átvételt, de azt igen, hogy ami Jó, azt megtartsuk.

2. Tizenöt év ószövetségi szigorlati dolgozatainak ismeretében 
el kell mondanom, hogy nagyon kevesen használják fel azt a teológiád, 
munkát, amely a LELKIPÁSZTORban található. Az itt közölt gyűjtemény 
az 1947 óta megjelent, az őstörténetre vonatkozó cikkek, tanulmányok 
és textusfeldolgozások listája. Ha összeadnánk az oldalszámokat, 
csak ebből is egy szép kis kötet kerekednék ki. Jobban meg kellene 
becsülnünk ezt a munkát is. Tapasztalatból tudom, hogy olykor a ma
gyar lelkészek hamarabb és világosabban megírtak dolgokat, mint nagy 
nevű külföldi teológusok. Ezentúl Jobban kell figyelnünk erre a hazai 
kincsestárra és fel kell használnunk (természetesen itt is kellő kri
tikával) azt, amit benne találunk.

Ezeknek alapján megpróbálhatJuk az őstörténet magyarázatát a III. 
pontban adott vázlatnak megfelelően úgy alakítani, hogy a kisebb 
szakaszok címeit egy-egy Jellemző szó, vagy szövegbeli mondat adja 
meg. Ez már a részletes exegézis feladata.

Dr. Muntag Andor
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Igehirdető műhelyéből

"Bár mé g  sötétség borítja a földet..." 
(Prózai motetta - karácsonyi istentiszteletre)

ELSŐ RÉSZ

Első elbeszélő: "Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a
nemzeteket, de fölötted ragyog az ÚR, dicsősége meglátszik raj
tad" (Ézs 60,2). VAGY: "...meglátogat minket a felkelő fény
a magasságból; hsogy világítson azoknak, akik sötétségben s 
a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békes
ség útjára" (Lk 1,78b-79).

Bartimeus: Sötétség. Körülöttem minden sötét. Sóvárgok a fény után. 
A Nap után. A meleg után. De csak magam vagyok, teljesen egye
dül. Egyetlen ember sem érdeklődik utánam. —  És Isten? Nem 
tudom. Törődik-e ő egyáltalán egy olyan emberrel, mint amilyen 
én vagyok?

Második elbeszélő: Bartimeus kívánságát nem nehéz kitalálni: egyrészt 
szeretetre, védettségre, befogadásra vágyakozik, másrészt meg
nyílt szemre, fényre, világosságra... És mi történik?

Harmadik elbeszélő: Jerikóba, Bartimeus városába érkezik Jézus. Nem 
megy el a nyomorult vak ember mellett. Az ott álló emberek ugyan 
ositítgatják a Jézus után kiáltozó Bartimeust, hogy hallgasson 
már el, Jézus mégis így szól hozzájuk: "Hívjátok ide!" (Mk 10,49) 
És meggyógyítja szemét, sőt megnyitja szívét is, hiszen ezt 
mondja neki: "Menj el, hited megtartott téged" (Mk 10,52). —  
Ismét láthat Bartimeus és követi Jézust az úton.

Ének: Szép Hajnalcsillag, Setét égre írlak,
Él megváltó Jézusom,
Mert éjten éjjel Tündöklő fénnyel 
Csak te világolsz, jól tudom. (Ék 397/1)

MÁSODIK RÉSZ

Első elbeszélő: "Bár még..." (megismétli a kezdő igét)
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Péter: Sötétség —  micsoda éjszaka! Csak nem akar véget érni ez az 
éjszaka! Életem legrosszabb és legsötétebb éjjele ez a mai.

Második elbeszéld: Ezen az éjszakán árulták el Jézust. Ezen fogták 
el és hurcolták el.

Péter: De az is ezen az éjszakán történt, hogy én megtagadtam öt! 
"Nem ismerem ezt az embert" (Mt 26,74) —  bizony, én mondtam 
ezt, miközben átkozódtam és esküdöztem. —  Miért? Miért? —  
Hogy történhetett meg ez éppen énvelem?! —  Most már csak egy 
lehetőségem van: El innen! El a melengető tűzrakástól! El a
tűz nyugtató fényétől —  ki a sötétségbe, ki az éjszakába!

Harmadik elbeszélő: Péter kiment és keservesen sírt.

Első elbeszélő: "Bár még..." (megismétli az igét)

Második elbeszélő: Ez az éjszaka sem vég nélküli. És nem is vigasz
talás nélküli.

Harmadik elbeszélő: Vajon nem Jézus állt-e néhány nap múlva, reggel 
a Genezáreti-tó partján? Tanítványait ekkor kérdezi meg: "Fiaim, 
nincs ennivalótok?" (Jn 21,5) —  Nem ö hívja-e őket a parázsló 
tűzhöz, hogy melegedjenek és kapjanak kenyeret, meg halat? —  
Vajon nem Pétert...

Péter: (közbekiáltva): Pont engem!!

Harmadik elbeszélő: ... kérdezi-e meg háromszor: "Szeretsz-e engem?"
(Jn 21,17)

Második elbeszélő: Véget ért ez az éjszaka is. —  Mert egy hosszú, 
nagyon hosszú éjszaka után maga Jézus állt ott a parton, hogy 
találkozzon Péterrel.

Ének: Szép Hajnalcsillag,...

HARMADIK RÉSZ

Első elbeszélő: "Bár még..."

Saul: Kétségbeesve botorkálok a sötétségben. Bennem és körülöttem:
mindenütt sötét éjszaka van. —  Nem találom a damaszkuszi utat. 
Mások segítenek és kézen fogva vezetnek engem. Éppen engem, 
aki vezetőnek tartottam magamat. Aki azt gondoltam, hogy helyes 
áttekintésem van a dolgokról. Isten megvakította szememet, hogy 
látóvá váljak. Mert Jézus belépett életembe szentségével és dicső
séges fényével. Azóta nem látok semni mást, nem tudok setrmi 
mást —  de nem is akarok semni mást — , csak egyetlen dolgot:
hogy Jézust megismerjem és az Ő világosságában maradjak. Erre 
várok. Semnit sem eszem, nem is iszom és alvásra sincs időm. 
Mert várok és imádkozom, hogy Jézus megvilágosítsa szememet 
és véget vessen éjszakámnak.
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Harmadik elbeszéli: Három nap múlva Ananiás, egy damaszkuszi tanít
vány Jött Saulhoz és így szólt:

Ananiás: "Atyámfia, Saul, az Űr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent 
neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy láss, 
és megtelj Szentlélekkel" (Ap. Csel 9,17).

Harmadik elbeszéli: "És egyszerre, mintha valamiféle pikkelyek estek 
volna le a szeméről, újra látott; azután felkelt, és megkeresz- 
telkedett, majd miután táplálékot vett magához, erére kapott. 
Néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, és azon
nal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézusról, hogy 0 az Isten 
Fia" (Ap. Csel 9,18-20).

Második elbeszéli: Isten véget vetett Saul éjjelének.

Ének: Szép Hajnalcsillag,...

NEGYEDIK RÉSZ

Elsi elbeszéli: "Bár még..."

Egy vagy két felnőtt gyülekezeti tag személyes bizonyságtétele követ
kezhet itt arról, hogyan változtatta Isten életükben a sötétséget 
világosságé. Lényeges, hogy ezek a bizonyságtételek rövidek és a 
gyermekek számára is megragadhatók legyenek.

Ének: Szép Hajnalcsillag,...

Szentháromság ünnepe utáni 23. vasárnap 
5Móz 30,8-10

Exegézis

A textust a legtöbb fordítás jövi időben, kijelenti módban adja 
vissza. A Károli féle fordítás a 8. verset —  de a szövegkörnyezet
ben csak ezt! —  jelen időben, felszólító módban hozza. A Kittel 
féle Biblia Hebraicaban a 8. versben szerepel a megtérés fogalma, 
amit az új fordítású Bibliánk nem említ. Egyebekben a fordítások 
megegyeznek.

A szövegkörnyezetei is figyelembe véve, igénk egy prófétád, hangú 
jövendölés a szétszóródott népnek, mely Isten jogos ítéletét szenvedi.
30,1-bil kiderül, hogy Isten taszította el Izraelt, mivel az hűtlenné 
lett a szövetséghez. Amíg megtartották a szövetség igéit, addig az 
áldás, amikor eltértek attól, akkor az átok teljesedett be rajtuk. 
Isten azonban nem hagyja sorsára népét, hanem újra szól hozzá. Le-
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hetőséget ad a megtérésre. Erre tesz ígéretet. Textusunk ennek az 
ígéretnek egy részlete. Az Istennel való kapcsolat megújulásának 
egyetlen föltétele van. Az, hogy Izrael újra hallgasson az Úr sza
vára. 0 szól, de vajon meghallják-e? Izrael sorsa csak akkor for
dulhat jóra, ha többé nem a saját feje után megy és nem gondolja, 
hgy Isten nélkül is tud élni, Isten nélkül is boldog lehet.

A prófécia azt a boldogságot ígéri, amelyet egyedül az Istennel 
való kapcsolat adhat és ad majd, ha Izrael az Úrra hallgat és újra 
az ö szaván csügg egészen. A megtérés ószövetségi fogalma a lelkü- 
letnek olyan változását jelenti, anelyben az ember visszatér Isten 
kijelentéséhez, rendeléseihez. Szíve szerint magáévá teszi azokat 
és engedelmeskedik. Ez a változás azután maga után vonja Isten áldá
sát mind lelki, mind anyagi téren. Ezt a teológiai látást —  vagy 
talán ennek sablonos formáját —  kérdőjelezi meg Jób könyve, amikor 
azt a kérdést veti föl, hogy írd van a szenvedő igazzal? Itt nekünk 
is vigyáznunk kell, nehogy olyan reménységet erősítsünk meg, ami 
a való életben legtöbbször csődöt mond.

Az áldás nem automatikus és nem is biztos, hogy olyan természetű, 
amilyennek az ember elképzeli. Igaz azonban az, hogy az Istennel 
rendezett viszonyban • élő ember az élet alalpvető, lényegi kérdésére 
találta meg a választ. Istenhez való helyes viszonyában élete igazán 
áldott és boldog élet, bővölködő élet. Erről az oldalról nézve az 
ígéret mindenképpen teljesül.

A 10. vers lényegében visszatér a 8. mondanivalójához, kiegészít
ve azt a "teljes szívvel és teljes lélekkel" formulával. Ez kétség
telenné teszi, hogy Isten nem egyfajta magatartás, kegyes külső fel
vételét kívánja népétől, hanem szeretne azzal őszinte és bensőséges 
viszonyba kerülni —  a szeretet és a bizalom kapcsolatába visszatérni. 
Ezért ö sokat tesz. Igéjével munkálkodik,hívja őket, ő maga közele
dik hozzájuk, nagy ígéreteket ad nekik. Istennek ez a közeledése 
ad lehetőséget a szétszórt, elcsüggedt, bizonytalanságban élő nép
nek a megtérésre.

Fontos, hogy a megszólítottak hogyan felelnek a hívásra. Felel- 
nek-e egyáltalán? Belátva helyzetük reménytelenségét és kilátástalan- 
ságát élnek-e a felkínált lehetőséggel? Észreveszik-e hogy az, aki 
megszólította, mennyire szereti őket és milyen gazdagon kínálja az 
új életet, az új lehetőséget a hitre?

Mai magyar evangélikus egyházunk is egy szomorú, szétszórt, Isten 
ítéletét magán hordozó nép. Sokan hitüket, reménységüket vesztették. 
Mások szeretnének ellenkező látszatot elhitetni, de bizonytalanul, 
nem jó lelkiismerettel teszik ezt. Vajon mit hoz a jövő? Kérdezik 
gyülekezeti tagok, lelkészek aggódva. Hová vezet az az út, melyen 
egyházunk Jár? Mi jöhet még? Véget ér-e egyszer a romlás az átok?

Isten bennünket is megszólít, Ő kész újat kezdeni velünk. Már 
el is kezdte azzal, hogy szólt —  adta az Ő Igéjét, adta Jézust. 
Nem az Ő szava hallgatott el, hanem a mi fülünk csukódott be szavá
nak meghallására. Újra hallhatjuk az Ő szavát. Éppen a pusztulásunk 
és a reménytelenségünk nyitja meg a fülünket újra az Ő számára. S 
most A ! oLaet, nem hagy sorsunkra. ezért
van lehetőségünk a megtérésre. Újra el kell kezdenünk csöndesen és 
alázattal figyelni arra, amit Ő mond, az Igére, az Ő Ígéreteire, 
Így juthatunk hitre, kerülhetünk olyan megújult kapcsolatba Istennel 
amelyben neki és nekünk is örömünk telik.
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Az igehirdetésben ezekre a gondolatokra kell hegyeznünk a fő 
hangsúlyt.

Meditáció

Megítélt emberek vagyunk. Személyes és egyházi életünkben egya
ránt. A külső környezet elnyeléssel fenyeget. Mind teológiailag, 
mind erkölcsileg zűrzavar van, amiben senki nem tud irányt mutatni. 
Ez az út mindenképpen romlásba visz, sőt végső pusztulásba. A magunk 
hűtlensége, engedetlensége és gőgje miatt kerültünk ebbe a helyzet
be. Isten népének, gyermekeinek tartottuk magunkat, de nem hallgat
tunk az ő szavára. Bnberi okoskodások, ügyeskedés, hazugság, hatal- 

' maskodás, megalkuvás a bűnnel —  mind azt célozták, hogy nem Isten
től, hanem az emberi tényezőktől tegyük függővé az egyház és benne a 
magunk sorsát. Isten nem áldotta meg ezt a magatartást. Engedte, 
hogy életünk megteljes szomorúsággal, meggyengüljünk és elbizonyta
lanodjunk. Ezzel azonban nem vetett el végleg. Jézust adta értünk 
és új szövetség részeseivé tett minket, tehát drágák vagyunk neki. Ezért 
szólongat elveszettségünkben.

Megszólított emberek vagyunk. Térjünk vissza Hozzá! Béküljünk 
meg Vele! Kezében készen vár a kegyelem, ő már kiengesztelődött Krisz
tusban. megtérésünknek ez volt a föltétele. Elvégeztetett. Vajon 
van-e fülünk meghallani az evangéliumot? Ezen múlik most minden. 
"És te újra hallgatni fogsz az Ur szavára..." Ki tud emelni Isten 
a csüggedésből, a reménytelenségből, a kilátástalanságból. Az Ő szava 
"élő és ható" (Zsid 4,12). Ezt újra át kell élnünk, meg kell tapasz
talnunk.

Isten ígéreteinek örökösei vagyunk. Vissza kell nyernünk önbe
csülésünket. Ez az önbecsülés azonban nem táplálkozhat önigazságból, 
sem a magunk erőfeszítéséből. Isten adhatja azt, magújítva ígéretét, 
új hitet támasztva bennünk kegyelmével, hogy Őt dicsérjük és Neki éljünk

Prédikáció vázlat

 Isten ígérete

1. Amit megígért meglett
Isten ígéretet tett nekünk. Ha figyelünk igéjére, s az Ő útjain 

járunk, akkor áldás lesz rajtunk. Ha nem figyelünk igéjére és 
a magunk feje után megyünk, akkor átok kísér majd. Ez utóbbi tel
jesült egyházunk és sokak személyes életében. Jelei: a hitetlenség, 
a reménytelenség, a bizonytalanság. Ez tükröződik a családok és 
a gyülekezetek életében egyaránt. Reménytelen a helyzetünk. A 
magunk erejéből nem tudunk változtatni rajta.

2. Hű az, Aki ígéretet tett
Isten nem hagyott magunkra ebben a helyzetben, mert drágák vagyunk 

Neki. Megváltott, drága véren (1Pt 1,18-19). Ma is megszólít ben-
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nünket. Újra ígéretet tesz. Bűnbocsánatot és életet ígér Krisztus
ban. Egyfelől a Vele való viszony rendezését, másfelől az áldást, 
ami a hétköznapi életre is döntő hatással lesz. Isten ígérete 
lehetőséget ad a megtérésre. Arra, hogy újra hallgassunk szavára, 
higgyünk Neki és együtt örüljünk Vele, hogy visszataláltunk Hozzá. 
Ez az egyetlen kiüt a helyzetünkből.

3. Becsüljük meg a lehetőséget!
Azért, Aki adja! Szerétét nem lehet, nem szabad megcsúfolni! (2Kor
4,1-2; Zsid 3,15)

Szolgatársaim, akik velem együtt igehirdető Biankájukat szigorú
an az egyházi évhez kötik, hálát adnak szívük mélyéből ezért a prelú
diumért. Csodálatos ez a hóseási prédikáció-töredék. Nékem diákko
romtól fogva az egyik legdrágább ószövetségi evangélium, amint tex
tusunk közepén hármasfonatban felcsendül: haragom elfordult róla...
szívből szeretem őt... kigyógyítom hűtlenségéből! Újszövetségi fény
ben —  ponosan Jézus Krisztusban —  az evangélium csúcsa. Isten 
ennyire komolyan veszi azt, ami a Golgotán történt, haragja sötét
jén átragyog a bűnbocsánat, a megnyílt ég szikrázó fénye, minden 
undokságunk háta mögött van a felejtés tengerében, hihetjük magunkat 
Isten szeretett gyermekeinek, akiknek nem tulajdonít bűnt! Valami 
—  korábban elképzelhetetlenül szép —  új élet kezdődik, Isten szí
vének szeretete ölel magához, takar be, oltalmaz s tesz széppé min
dent, könnyűt és nehezet, jót és rosszat, életet és halált. Mondo
gasd csak egyre bátrabban és olyan öröm tölt be, amiről sejtelmed 
sem volt: szivéből szeret az ÚR! Ami ebből következik a jövendőben, 
az a gyógyítás. Megtisztulás és megváltozás, erősödés és lábadozás, 
tudatosulás és teljes megújulás hűtlenségből hűségre...

Jelentős az is, hogy Hóseás egyszerre szól népéhez és a világ
hoz. Amagyar protestantizmus történelmének legszebb korszakában csen
dült fel így hazánkban is a prófétai beszéd. Mivel nem hiszek a vé
letlenben, bizonyos vagyok arról, hogy az új egyházi évünk alapté
mája egyszerre keresi gyülekezeteink népét és társadalmunkat, hívő
ket és hitetleneket. Amíg nem viszünk "hóseási" szavakat nemcsak 
otthon, hanem a szomszédba is, nemcsak a templomban, hanem a mun
kahelyen is, nemcsak hívő emberek tanácskozásán, hanem nyi1várnia 
fórumokon is, —  addig nincsen gyógyulás!

Zólyomi Mátyás

Az új egyházi esztendő felséges nyitánya
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Annyit tudunk Hóseás személyéről, amennyit közöl. Mint Isten 
minden embere, Hóseás is elrejtőzik az ügy mögé. A szolgálat és nem 
a szolga áll előttünk. Amennyit elmond magánéletéről, az is a szol
gálata szempontjáből nélkülözhetetlen. Az első három fejezet szél 
házasságáról és családi életéről. Amint a próféta együttél házasság
törő asszonyával és a három gyermekkel, tükrözi Isten megrendítő 
szeretetét és hűségét, amellyel hordozza a szövetséget megtörő, pa
rázna népét. így válik Hóseás egész életével és szolgálatával Isten 
örökkévaló szeretetének, hűségének igehirdetőjévé. Isten szeretete 
nem fogy el, hirdeti (2,21; 3,1; 9,15; 11,1; 14,5 versek!). Innen 
tájékozódik népe és a világ sorsában. Kr.e. 750 körül II. jeroboám 
idején szolgált prófétaként, amikor utolsó virágzásában volt az é- 
szaki országrész, Izrael. Anos, Ézsaiás korszaka ez. De Hóseás még 
átélte a növekvő romlást, orgyilkosságokat és zendüléseket, hatalmas
kodásokat és viszályokat, miközben a Baál-kultusz hintette hazug i- 
géreteit a nép szívébe. Prófétánk az ősi hit helyreállításáért har
col és bátran hirdeti a lehetséges üj kezdetet, ha szívből vissza
térnek a megcsalt, elhagyott urukhoz (4,1; 6,6), akkor nem kell kap
kodni Assyria vagy Egyiptom segítsége után, mert az ÚR hozza és ad
ja a szabadulást, az üdvösséget. Ehhez az egyetlen üt a megtérés.

A textus megértéséhez számba kell vennünk, hogy érződik az ősi 
kultusz liturgiája mint keret: ige és imádság azaz bűnbánó, szívből
fakadó gyónás, és isteni válaszként a szabadulás és üdvösség hirdeté
se. Mivel a próféta megértette, hogy mindennek az alapja az ÚR örök
kévaló szeretete és hűsége, mivel "hallja az ÚR szívének dobogását" 
s mivel házaséletével mintegy Isten osztályosa is lett, egyszerűen 
nem alkuiszik. Külső áldozat, látványos fogadkozás, "kezek csinál
mányái" nem segítenek. Vissza kell térni az alapokhoz, vissza újra 
a pusztába s ott kezdeni az új életet!

Gondolatmenet: 2-3a felhívás megtérésre, mert minden nyomorúság
nak egyetlen oka a nép bűne, ezért "szavakat" vigyenek magukkal, 
amikor megtérnek az ÖRhoz. 3b-4 a végre szívből fakadó és Így, "sza
vak", a gyónó imádság, mint az "ajkak gyümölcse" kedves az ÚR előtt, 
tehát a külső, látványos, ceremoniális áldozatok helyett a bensősé
ges, szívből fakadó, őszinte és igaz vallomás és könyörgés méltó 
egyedül ahhoz az ÖRhoz, aki várja és munkálja az eredeti szövetség
helyreállását szíve és népe között. 5-1Oa az isteni válaszként meg
hirdeti a szabadulás és üdvösség Ígéretét. Ebben az isteni válasz
ban, amit papi vagy prófétai ajak proklamált az "ősi" és meg nem
romlott kultuszban, az örök irgalom valósul meg, hiszen úgy szól 
népének bűnéről mint betegségéről, anelyből az Úr teljes gyógyulást
Ígért. Valóban az egész szakasz mögött szinte halljuk az ŰR szive 
dobogását, nyilvánvaló, hogy az elesett nép boldog jövendője ugyanúgy 
mint a történelmi kezdetnél, kizárólag Isten "ingyen" kegyelmén nyug
szik. Ezzel azonban számolhat bátran az URához visszatérő nép. Hóseás 
gazdag képsorozattal hirdeti, hogy a megtérés olyan új korszakot 
hoz magával, amikor külső-bielső élet számára egyformán árad az ŰR 
örökkévaló szeretete és hűsége.

Az igehirdetés tárja fel először a hóseási evangélium hármas 
fonatában, egész egyházi évünket meghatározóan, ISTEN SZERETETTE tit
kát: 1) a helyettes elégtétel, az engesztelést szerző golgotai halál 
mindennek az alapja, itt zárul le a régi és kezdődik valami egészen 
új, a megváltó szeretet korszakalkotó eseménye, Isten nem haragszik, 
nem fordul el tőlünk és nem szolgáltat ki sorsunknak, élhetünk vala



mennyien a nyitott ég alatt! 2) Mindezt hihetővé nemcsak az teszi, 
hogy "írva van", hogy az egész anyaszentegyházban "hirdetik", hogy 
gyermekkorunktól fogva számtalanszor "tanultuk és tanítottuk", hanem 
az, ami az előzőhöz hasonlóan megmagyarázhatatlan és soha meg nem 
hálálható, az t.i. hogy "szívből szeret az ŰR". Ennek a szeretetnek 
mindennapi élménye, rengeteg tapasztalat, az a sok-sok esemény, ami 
mindennapi életünket kíséri igazolja és hitelesíti, hogy "bármekkora 
is a bűnünk, nagyobb az ő kegyelme!" Mindenben és mindenkiben csalód
hatunk, kiábrándulhatunk eszmékből, sőt még önmagunkból is —  ami 
ugyan ritka dolog —  de még senki nem csalódott az ŰR hűségében és 
szeretétében. Erre mindig számíthatunk, erre bátran építhetünk. 3) 
Az az új élet pedig, ami így kezdődik, egyszerűen gyönyörű, mint 
a halálos krízisből megmentett ember, naponta boldogan tapasztalja, 
hogy gyógyul. Nő az ereje, van étvágya, pompásan alszik, újra érzi 
az életet, már dudolgat is, örül a látogatónak, minden újra érdekli, 
kezd terveket szőni, és boldogan veti magát a holnap karjaiba... 
így vagyunk a megtérés útján. Egyfelől naponta nő bennünk az öröm 
és a hálaadás, a viszontszeretet és örömszerzés vágya, másfelől el
tűnik a mesterkélt határ "kis" bűn és "nagy" bűn között, ügyetlen 
sző, elmaradt segítő mozdulat mardosó lelkiismeretfurdalást ed, egyre 
tisztábban látjuk hol a határ tiszta és tisztátalan között, kevesel- 
jük, amit tehetünk az ŰRért és egyre kisebbnek látjuk magunkat, a 
hűség kerül értékrendszerünk első helyére és nem a siker vagy a tel
jesítmény. ..

Az igehirdetés második részében azután szólaltassuk meg prófé
tánk megtérésre hívó szavát és bátran hirdessük: nem világgazdasági 
összefüggések áldozatai vagyunk, nem a rideg sors határozza meg egyre 
szomorúbbá életünket, nem nutogathatok másokra, se elődökre, se meg
bízhatatlan munkatársakra, nem ismeretlen X-tényező hozta magával 
egyházunk és népünk mostani romlását, hanem "bűnöd miatt buktál el!" 
Becsületes bűnismeret nélkül nincsen kedvező fordulat. Ez egyszerre 
személyes és közösségi. Mindenki a maga vétkeinek vallomását hozza 
("szavakat vigyetek magatokkal"), de meglepetésként összecsendül
és egyetlen gyónássá formálódik!

Helyzetünkben ez gyónó konszenzust jelent az egyház és a társa
dalom, gyülekezet és munkahely, család és szomszédság, belső szoba
és köztér között. Hóseási igehirdetés Isten örökkévaló szeretetéhez 
való visszatérést csak a gyónás útján és a feloldozás erejében nyújt
ja. Akár hívő, akár "hitetlen" valaki, meglágyul szivében, ha igazi
bűn bánattal találkozik. Minden marad a régiben, amíg el nem hang
zik: "óh, én vétkem, óh én igen nagy vétkem!" —  s ez igaz minden 
ember számára, mert Isten nemcsak az egyház Ura, hanem a Világ Ura 
is. Ami igaz, az mindenütt mindenkire érvényes. A kikerülhetetlen 
gyónás és a proklamált feloldozás egyformán.

Az igehirdetés befejező szakaszában kellene szólni arról, amivel 
Hóseás befejezi szolgálatát s ez a Jövendő képe. Milyen életre térünk 
meg? Milyen életre gyógyítgat a szeretet és hűség URa bennünket? 
Mit hoz a holnap?! ... Minden szívben lappangó kérdés és válaszra
váró reménység. A mi csodálatos igehirdetőnk bírja még szusszal, 
valóban az utolsó percig: olyan gyönyörű képsorral ajándékoz meg
bennünket, and tényleg meghódíthatta kortársait. Gondoljunk a víz- 
szegény földre, a háborúk utáni romokra, gazdátlan birtokokra, ki
éget házakra, elemi gondokkal vívódó emberekre, talán éhség miatt 
iskolában összeeső kisdiákra, növekvő szegénységre s mindarra, amit
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az emberiség szenvedésével szoktunk megjelölni. Akkor értjük meg, 
milyen gyönyörű a megtérés útján járó népnek a jövendője: harmat, 
virág, liliom, illatár, gyümölcs, gazdag termés, hatalmas szőllőfürt, 
világhírű bor, olajfa. A háttérben pedig ragyog az emberiség számára 
teljes életet nyújtó, nagy Ígéret, az életnek fája! Hát valami ilyes
féle jövendőre hívogat a megtérés prófétája hármasfonatú, felséges 
evangéliuma erejével!

Talán utolsó egyházi évemet kezdem, kezded. Talán utoljára állok, 
állsz a szószéken. Az ÚR szeretete és hűsége legyen egyházunk és 
népünk szabadítója a Jézus Krisztus által.

A gyülekezet, amelyhez ez a névtelen próféta szól, a babilóniai 
száműzetésből hazatért, elfásult, már-már a cinizmus kísértésének 
áldozatul esett, létszámában is megfogyatkozott júdai gyülekezet. 
A könyv stílusa eltér a prófétai könyvek számunkra megszokott stí
lusától. Azokban is találunk "prófétai vitabeszédek"-et, de ez a 
könyv nem is áll másból, mint hat vitabeszédből (1,2-5; 1,5-2,9; 
2,10-16; 2,17-3,5; 3,6-12; 3,13-18), és egy záró próféciából. Tex
tusunk a hatodik ilyen vitabeszéd. A többihez hasonlóan épül föl: 
egy kijelentés, az erre vonatkozó kérdés, amelyet a gyülekezet vet 
fel, és a felelet.

A szöveg megértéséhez

Van egy néhány kifejezés, amely különösen ha más fordításokkal, 
"régi" Bibliánkkal (amelyet még sokan olvasnak a gyülekezetben) ha
sonlítjuk össze a felolvasandó alapigét magyarázatra szorul.

13. v. "Nehezek, kemények voltak ellenem beszédeitek" —  a hang
súly az "ellenem"-en van.

14. v. Két kifejezést kell megértenünk. Az eredeti szöveg szó
szerinti fordítása az elsőnél ez lenne "megtartottuk a megtartandó- 
kat" —  itt jogos lenne a "panarancsolatokat" mondani. A "gyászban 
jártunk" szószerinti fordítás, de ez azt jelenti: bűnbánatot tar
tottunk. A régi szöveg "alázatosan jártunk"-ja egy fokkal jobb, ti. 
kevésbé szorul magyarázatra, mint az új, márpedig a prédikációban 
minél kevesebb magyarázatot kellene tartanunk.

16. v. Sajnos, az új fordítás hibás. Az eredeti szöveg azt mond
ja, amit a régi fordításban olvasunk: a könyvet azoknak. írják, akik

Balikó Zoltán
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félik az URat, ti. emlékeztetőül, hogy mégis a parancsolatok megtar
tása és a bűnbánatban járás a jó út! Nem félnék így javítva olvas
ni a textust: "egy könyv Íratott őelőtte emlékezetül azoknak, akik
az URat félik...".

18. v. Az új szöveg jó, bármilyen csábító a "megtértek" kife
jezés, ami a régi szövegben van. Ti. a "sub" és egy másik azonos 
alakú ige együtt azt fejezi ki, hogy ismét, megint, újra (ti. látni 
fogjátok).

Gondolatok a prédikációhoz

1. A kérdések, amelyeket a textus érint, a mi kérdéseink. Ha, 
egy néhány évvel ezelőtti helyzethez képest, ma kevésbé problemati
kus is "vallásosnak" lenni, kérdés: mi haszna annak, hogy valaki 
megtartja az Isten parancsolatait? Mi előnyünk származik abból, ha 
templomba járunk, imádkozunk, Bibliát olvasunk? Jobb pozícióba kerü
lünk, nagyobb megbecsülésben lesz részünk? Gazdagabbak leszünk? Ke
vesebb baj, csapás, tragédia ér minket, mint azokat, akik nem hisz
nek? Mi értelme van annak, hogy magunkat bűnösnek valljuk? Nincs 
jobb dolguk azoknak, akik ilyesmivel nem foglalkoznak? Nem élnek 
jobban azok, akik csak a maguk hasznát keresik, ennek érdekében csal
nak, lopnak, kijátsszák a törvényeket, kihasználják mások gyengesé
gét, vagy naívságát? Ilyesféle kérdésekkel naponta találkozunk a 
gyülekezetben. Csakugyan nagy kísértés látni, mennyivel "könnyebb" 
azoknak, akik a mindennapi élet gondjaihoz ráadásul nem veszik nya
kukba azt a terhet, amit Isten törvényének komolyanvétele jelent 
az embernek. Ez persze éppen a hívőket fakasztja sokszor Isten ellen 
lázadó beszédre, vagy legalábbis támaszt bennünk ilyen gondolatokat.

2. Azt várná az ember, hogy erre a prófétai válasz egy szigorú, 
dorgáló prédikáció. Malakiás ebben is mást hoz mint elődei. Úgy lát
szik, vannak korszakok és helyzetek, amikor nem a "hagyományos" ige
hirdetési stílusra van szükség. Az, hogy az ÚR hallja, figyel, nem 
fenyegető hangú kijelentés. Inkább azt jelenti ez, hogy Isten jól 
látja és érti, megérti a fájó, nehéz kérdésekkel küzdő, kísértések
ben viaskodó embereket. A könyv, amelybe feljegyzéseket tesznek, 
még nem az a könyv, amelyből a végső ítéletkor olvassák fel a neveket, 
amelyből fejére olvassák majd mindenkinek a vétkét. Ez "emlékezte
tő" könyv, amelyben éppen az van, hogy Isten látja, tudja és nem 
felejti, milyen nehéz embernek, istenfélő, hívő embernek lenni, és 
élni olyanok között, akik nem számolnak Istennel, nem törődnek Vele. 
Igen, ebben a könyvben az is meg van írva, hogy Isten népe veszélyek
kel teli úton jár, és ha csak a gyötrő kérdésekkel foglalkozik, el
szakadhat Istentől. De ami ebben a könyben meg van írva, az a min
ket ismerő és megértő Istenre emlékeztet, és arra biztat, hogy min
denkor őrá nézzünk. Ilyen könyvek "írattak meg" Izráelben és az 
egyházban. Ez az utolsó prófétai könyv is ilyen könyv.

3. Ez a prófétai ige azzal biztat, hogy nem tart örökké a bizony
talanság. "Azon a napon", amelyet az Úr elhoz, kiderül, hogy igenis 
van különbség az igaz és a bűnös, az Istent félők és az Őt nem tisz
telők között. Azon a napon mindenki meglátja, hogy kik a boldogok.
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Persze, az igaz, hogy az a nap nem a kárörvendő diadal napja lesz. 
Mert az istenfélők, hívők azon a napon szégyenkezve fognak emlékezni 
kishitűségükre, és arra, hogy csak "éppenhogy", nagy nehezen marad
tak meg a hitben, hogy hányszor beszéltek keményen, vakmerőén az 
Isten ellen, hogy Isten kegyelméből maradtak meg. Szégyenkezve fogják 
belátni, hogy Isten éppen azért vezette olyan nehéz útőn őket, mert 
ö Atya, Aki azokat nevelte keményen, akiket szeretett. Azon a napon 
mindenki megérti majd, amit most senki nem ért: hogy miért "hagyja" 
Isten szenvedni, megkísérttetni a hívőket, és könnyen élni azokat, 
akik öt nem veszik komolyan.

A. Két ádvent között. "ítélet előtt, kegyelem alatt". Ez a vasár
nap témája Ágendánk szerint. Az óegyházi evangélium (Lk  21,25-36) 
fényében még világosabb ez a prófétai ige. Ennek az evangéliumi sza
kasznak kiemelkedő mondata —  "Az ég és föld elmúlik, de az én be
szédeim nem mólnak el" —  arra biztat, hogy a "megíratott könyv" 
emlékeztető igéit hirdessük mindaddig, amíg "az a nap" el nem jön. 
Ezek az igék segítik az embereket minden kísértés között, súlyos, 
gyötrő kérdésekkel való vívódásuk ellenére is megmaradni istenfé
lőnek. Amíg ezeket az igéket hirdetik, addig még mindig "kegyelem 
alatt" élünk.

A mi feladatunk az, hogy ezt a szolgálatot "alkalmas és alkalmat
lan időben", azaz akkor is, ha lelkesen tudjuk tenni, akkor is, ha 
magunkat alkalmatlannak -tartjuk rá, hűséggel végezzük, megértve a 
nehéz kérdésekkel vívódó, sokszor Isten ellen vakmerőén beszélő gyüleke
zeti tagokat, segítve őket, hogy megmaradjanak a hitben.

Dr. Muntag Andor

Advent harmadik vasárnapja 
Ézs 51,1-6

Advent 3. vasárnapjának az igéi vigasztaló jellegűek. Az errvagé- 
lium azt a Keresztelő Jánost állítja elénk, aki Heródes börtönében 
vívódik kínzó kérdéseivel. Jézus üzenete ügy jelent vigasztalást, 
hogy az ő cselekedeteiben a megígért Messiást ismerheti fel.

Ez az igeszakasz is vigasztalás és erősítés. Isten, aki Ígére
tet tett, azt beteljesíti. A régi Ígéretek elhangzása óta évszázadok 
teltek el, nemzedékek váltották egymást, Isten az ő Ígéreteit amint 
annak az ideje elérkezett teljesítette. "Bizony megvigasztalja Siont 
az Ör, megvigasztalja összes romjait..." A nép nyomorúságáról ha
sonlatokban beszél: rom, kopár föld, pusztaság. Reménységben hirde
ti: "Olyanná teszi pusztaságát, mint az Éden, kopár földjét, mint
az Űr kertje."

Háromszor hangzik a felhívás: Hallgassatok rám! —  1. v. Figyel-
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Háromszor hangzik a felhívás: Hallgassatok rám! — 1. v. Figyel
jetek rám! —  4. v. Hallgassatok rám! —  ismét a 4. versben.

"Az első versszak biztatást tartalmaz azoknak, a foglyoknak, akik 
"igazságra" törekszenek és keresik az Urat, várják és kérik a sza- 
badítást. Ezeket vigasztalja a próféta azzal, hogy Ábrahámra és Sát
rára mutat. Teremtő tett volt már Izsák születése, de Ábrahám "meg- 
sokasítása" is... Isten Újból meg tudja tenni a csodát: el fog sza
porodni a nép, megépül az ország. "Megvigasztalja" Isten Sión rom
jait.. Deuteroézsaiás próféciájának vigasztaló alaphangja csendül 
meg itt Újra.

A 6. vers az apokaliptika nyelvén beszél az ég és föld elmúlá
sáról. Ez a gondolat Deuteroézsaiásnál jelenik meg először. A lát
ható világ mUlandó, Isten szava, Isten "szabadítása" és "igazsága" 
azonban örök." —  (Jubileiumi. kommertárból idézet)

Az igehirdetéshez

MINT FOGADJALAK TÉGED, VILÁG REMÉNYSÉGÉT... (141. ének 1. v.)

Az egész decemberre jellemző az ünnepre készülés. Ebben az évben 
talán szerényebb keretek között, de a külső készülődés tapasztalható.

December a hívő emberek életében is nutatja a készülést. Ennek 
a készülésnek az ádventi idő, az ádventi ünnepkör határozza meg a 
tartalmát és a célját. Jézus várása, Jézus fogadása, amint ebből 
a régi énekből is kicsendül: "Mint fogadjalak téged, világ Remény
ségét..." Igénk, amely egykor Izráel népének az ádventi várakozás
ban adott irányt, Úgy ad ez ma is áldott Útmutatást, hogyan fogadjuk 
öt, milyen lehet a mi igazi ádventi készülésünk.

1. "Hallgassatok rám!" —  Hányszor hallottuk mi szüléinktől: 
Hallgass rám kisfiam, kislányom. A szavak mögött milyen féltő szere
tet volt. Akár egyszerű dolgokban kívántak tanácsolni, akár életünk 
nagy döntései . előtt. Ilyen szeretet sugárzik e szavakból, amikor 
Isten szól hozzánk: "Hallgassatok rám!"

Kikhez szól? "Akik az igazságra törekedtek és az Urat keresitek." 
Vallóban öt keressük, mert csak akkor lesz nyitott a mi szívünk az 
ö üzenete meghallására. Tapasztalhattuk, amikor figyeltek reánk, a 
szemük, a tekintetünk tükrözte a nyitottságot. így kell nekünk is 
odafigyelni az Úrra, az igéken keresztül nekünk szóló üzenetére. 
Ádventi utunkon megszólít: "Hallgassatok reám!"

2, Bizalomnál figyeljünk Reá! —  "Tekintsetek atyátokra Ábrahám
ra és Sárára, aki titeket szült. Csak egymaga volt, amikor elhívtam, 
de megáldottam és megszaporítottam". —  Amikor az Ígéret elhangzott, 
Sára akkor elmosolyodott. Hogyan is lehetne nekik olyan idős korban 
gyermekük. Csak később értette meg, hogy Istennek van hatalma, hogy 
amit mond azt megcselekszi, ígéretét megtartja.

Bizalomnál tekintsünk az Úrra! ígéretét megtartja. Sokszor nem 
értették a próféták sem, csak tudomásul vették az Úr üzentetét. De
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elmondták, mert bíztak abban, hogy amit Isten Ígért, üzent, azt meg
tartja. Nemzedékeken keresztül hangzott az ígéret a Messiás eljöve
teléről. Nemzedékek váltották egymást beteljesedés nélkül. De eljött 
az Istentől rendelt idő és erről már így írt az apostol: "Isten min
den ígérete Jézus Krisztusban lett igen és ámen..."

3. Reménységgel figyeljünk Reá! —  "Engem várnak a szigetek és 
karomba vetik reménységüket." (Itt a Károly fordítást követem) Remény
séggel vártak az emberi segítségre azok a fiúk is, akik a folyó ki- 
áradásakor még játéknak tekintették mindazt, amint ott voltak egy 
kis szigeten. De amikor a víz már mindent elborított s a magas fára 
kellett mászniok, zsebkendővel integettek a köröző helikopternek, 
segítségben reménykedve. Nem hiába reménykedtek, megérkezett a men
tés.

Bennünket is körülvesznek kísértések, próbatételek, bűnök. S 
az Űr üzen: "...közel igazságom, kijön szábadításom..." S mi ezzel
a hittel tekintünk Reá: "Mint fogadjalak téged, világ Reménységét..." 
Életünk, gyülekezeteink, egyházunk s az egész világ szabadítója Ö! 
Hatalmas 0! .. .Parancsol s előáll. Reményt se lát az én gyarló sze
mem s ő száz eszközt talál. Hol gyenge ember mit sem tehet, megment, 
megáldja életemet. Hatalmas Ö!" (62. ének 3. v.)

Mezey Mária: Vallomástöredékek o. könyvéből egy kis részlet:
"...egy kisfiút éjszaka széjjelroncsolt hassal hoztak a műtőbe, aki
ről lemondott az apja, de lemondott orvosa is s akinek a műtőben 
ezt súgtam a fülébe: "Meglásd, megsegít az Isten!" S ő kékülő ajak
kal, kétségbeesett jajongó hívással kiáltotta: Istenem! Istenem!
—  És az Isten odahajolt a műtőasztal fölé, megfogta a sebész el
csüggedt kezét, vezette. Megsimogatta az irtózatos sebet, rálehel
te az ő titokzatos melegét arra a szegény, kihűlő kis testre. S a 
kicsi Tatárka György tíz nap múlva jókedvűen szaladt a kertben s amikor 
megkérdeztem, mit gondol vajon ki segített rajta —  lesütött szemnél, 
a zavartól pirosán, halkan azt felete: Az Isten."

Csodálatos az Ígérete: "Olyanná teszi pusztaságát, mint az Éden, 
kopár földjét, mint az Űr kertje". Nagyon mélyrejutott életeket is
megszabadít, a bűnöktől megkötözöttek béklyóit is feloldja. —  Riport
filmet láttam egyik este a TV-ben. Olyanokat is láttunk, akik csak
csavarogtak, a bűn hatalmában éltek. S olyanokat is, akiket az Ör 
megszabadított és boldogan énekeltek a gyülekezetben: "Óh mi hű ba
rát a Jézus..." Az ige hasonlata szerint: a kopár föld, a kietlen
föld olyan lett, mint az Úr kertje. A nyilvánvalóan látható mélység
ből is megszabadíthat. —  Adhat szabadulást a "vallásos" embernek 
is, aki rejtetten hordozza bűneit. Akinek az életében az Úr látja, 
hogy mennyire kopár és kietlen és azt is hívő életté formálhatja.

Az ádventi úton megyünk. Az Úr szólít meg bennünket. Most is ezen 
az igén keresztül. Megszólít, utat mutat, reménységet ad. Fogadjuk 
azért nyitott szívvel ót, aki életünk, gyülekezetünk, egyházunk, né
pünk s az egész világ Reménysége: Jézust. így lehet az ádventi várás, 
készülés csodálatos áldássá.

Varga György
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Advent 4. vasárnapja 
Ézs 46,8-13a

Az előző Agenda B sorozatának ezen a helyén Ézs 25,8-9 állt. 
Az új alapige a Vigasztalások Könyvéből, Deuteroézsaiásból való.

1. Az alapige szövege többféleképpen fordítható. Eltérést mutat 
az eredeti, L X X  és a Vulgata szövege. Értelmezése függ attól is, 
hogy a versfelosztást milyen formában végezzük:

a) 5-8 v. és 9-13 v. (Westermam)
b) 5-13 v. (Frey)
o) Az új bibliafordítás az 5-7 v. és 8-13. v. beosztást követi. 

Voltaképpen a 45,18-46,13 v. Isten dicsőségét tárja elénk s ebbe 
beékelődve a 46,5-8 v. a. bálványkultusz hiábavalóságát mutatja be, 
rövidítve, ami 44,9-20 v.-ben elhangzott.

8. v. "Emlékezzetek meg erről és tegyetek bűnvallást, vegyétek 
szívetekre ti hűtlenek!" Vagy: Figyelmezzetek az emlékeztető jelre 
és térjetek meg, szívleljétek meg (ezt) ti hitehagyottak.

Amikor a bálványimádásra tértek át, Istennel szembefordultak 
(= pártütők lettek), noha emlékezniük kell arra, hogy a bálványok 
sohasem segítettek. Az előzőkben figyelmeztető jel, hogy a bálványkul
tusz állandó elfoglaltságot, fáradozást, munkát jelent s minez tel
jesen hiábavló. Az ember akármennyire díszíti, akármennyire nemes 
fémből készíti a bálványt, az néma, tehetetlen és éppen a nyomorú
ságban derül ki, hogy nem segít: akárhogy imádják. Hűtlenek lettek
—  itt elsősorban Izráel maradékára vonatkozik —  a szövetséghez 
az Isten imádatát cserélték fel bálványok tiszteletével, pedig Isten 
nem mérhető senkihez és nem hasonlítható össze senkivel. Ebből pedig 
annak kellene következnie, hogy az Istenhez visszatérjenek.

9-13a. v. "Emlékezzetek az ősidőkre, mert én vagyok az Isten 
és nincs más, (mert én) Isten vagyok (s) rajtam kívül nincs több! 
Kezdettől fogva hirdettem az utolsó időket és előre elbeszéltem, 
amit (azután meg is) teremtettem. Ezt mondom: végzésem megvalósul,
mindent, ami tetszésemre van megteremtek. Ragadozó madarat hívok 
el napkeletről, messze földről végzésem végrehajtóját. Ahogy kijelen
tem, úgy (is) akarom, sőt ahogy megmintázom, úgy fogom meg is terem
teni. Hallgassatok rám ti "bátor szívüek", akik távol vagytok az 
igazságtól! Közel van igazságom, nincs már messze, szabadításom sem 
késik."

Isten visszatekintésre unszolja népét, hogy lássák meg a törté
nelem, a kiválasztás, a szabadítás, de még a fogságbavitel mind azt 
mutatja, hogy amit kimondott az megtörtént, mégpedig úgy, ahogy a- 
karta. Népével szemben változatlanul kizárólagos igényt támaszt, 
mert nincs más Isten! Figyelmeztetés és egyben bátorítás az ÚR sza
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vának meghallására. Isten igéje szerint cselekszik. Az ŰR kijelent, 
kihirdet, mond = a néma és tehetetlen bálványokkal szemben cselekszik, 
szél és megszólít, népe részéről ezért várja az emlékezést, a vissza
tekintést , figyelést.

Megláthatják és megtapasztalhatják az ŰR cselekvését és kijelen
tését a teremtéstől kezdve, a világmindenségben, a világtörténelemben, 
de a nép életében és az egyes ember életében. A múltban, a jövőben, 
de a jelenben is: a ragadozó madár, a messze földről felbukkanó fér
fi Cirusra (= Kóres, Kiirosz, Cyrus) 44,24-28; 45,1-8. A próféta fed- 
di is azokat, akik ezen megbotránkoznak: Isten tetszése szerint vá
laszt magának eszközöket 45,9-13, hogy végzése megvalósuljon, mert 
Istenen kívül nincs más (42,8.43,11.12; 45,18.21), és az Ő földi 
akarata érvényesül. A próféta azonban nem csak a földi életre vonatko
zóan tanácsolja az ŰR kijelentését, hanem az "üdvtörténetre" vonat
kozóan a kezdetre és a végre, a szövetségkötésre és az utolsó időkre 
érvényesen. Minden szavában ott vibrál a történelmi jelen, múlt és 
jövő, valamint Ígéretei és Ígéreteinek beteljesedése népe földi éle
tében és azon túl.

Isten Igazsága és szabadítása szinonimák. Ezért kell figyelni 
mindarra is, amit kijelent, noha testi szenmel talán még nem látható. 
A történelmet a beteljesedés felé irányítja. Megmutatkozik hűsége, 
segítő szeretete, s büntető keze népére is nehezedik, nem várja el 
örök bűnhődésüket, ha meg is érdemelnék. Szabadítása megmutatkozik 
a gyakorlati életben éppen úgy, mint népe vallásos életében, szaba
dulás a bálványimádásból is. Népe hűtlenül elhagyta s a hősködő, bátor 
szívűeknek meg kellett tapasztalni az elbukás, a fogságbavitel nyo
morúságát.

A babilóniai fogságban viszont a bálványokban való csalódás mel
lett ott volt a félelem, hogy vajon az ŰR továbbra is Isten-e, haj- 
landó-e megbocsátani és könyörülni népén.

2. Istennek szabadító kegyele nyilvánult meg abban is, hogy a 
fogságban új prófétát küldött Babilóni Ézsaiás (Bright), 2Ézs szemé
lyében, aki 40-55 részt, valószínű, hogy 34—35 ós 56-66 részekben 
fejti ki az ÚR igéjét, mely megáll örökké (55,6-13). Isten jogosan 
bünteti népét (43,22-28) hűtlenségéért, de véget fog vetni a büntetés
nek (40,2!). A bálványimádásért minden népnek bűnhődnie kell. Pusz
tulás várna minden népre, ha Isten nem kegyelmezne. Ez vonatkozik 
népére, Izráelre is. Ha Istenre hagyatkoznak, és nem a bálványokban 
bíznak, akkor Isten bizonyít a történelemben is. A bálványimádás
vészkiáltás, amire nem jön felelet (Frey). Ezzel szemben az ÚRhoz 
fordulni, annyi, mint vigasztalást nyerni: 41,8-13.14-16; 43,5-7;
44,1-5. Bár jelen van a múlandóság e földön, de Isten Ígéretei meg
valósulnak (40,6!). Maga az ŰR jön népénhez (40,3). Vagy felkent 
szolgáján keresztül hoz szabadulást és nemcsak népének. Mint a világ- 
történelem ura a világhatalmakat is felhasználhatja céljaira, de 
ítéletével sújtja, ha megtagadják. 2Ézs próféciája 539-ben hangzott 
el és 538-ban Izráel maradéka megkapta a hazatérési rendeletet. Sőt
Cirusra még a babilóniaiak is szabadítóként tekintettek (41,25;
48,14.15)

A próféta ítéletet hirdet a világhatalom ellen, mint ahogy ezt
a többi próféta is megtette. (Babilón, Egyiptom, Tyrus, Róma) Nem
nagyságuk, tényleges politikai hatalmuk szerint világhatalmak ezek,
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hanem azáltal, hogy Istentől függetlenítik magukat. Isten törvényei 
helyett saját mércét választanak, hogy eldöntsék, milyen istenséget 
fognak imádni, mi a jó és rossz, stb. Isten helyett bálványokat állí
tanak az élet középpontjába és mindent: jogot és etikát ezekhez mér
nek. Az ÚR azonban megítéli elbizakodottságukat és véget vet hatal
muknak a legváratlanabb médon: erre utal a zsákmányára lecsapó raga
dozó madár képe.

A "világhatalom" is Isten hatalma alá van vetve. Népe is ebben 
él, de az ÜR igéjén keresztül ad nekik olyan látást, amivel semmiféle 
világi hatalom nem rendelkezik. Isten gyülekezete, főpap és próféta, 
elhívott és küldött Igéjének hirdetésére, függetlenül attól, hogy 
akarják-e hallani Isten igéjét vagy sem.

3. A Vigasztalás Könyvét az Űr szolgájának énekei (42,1-4; 49,1-6; 
50,13-5312) hatják át és, ha 2Ézs nem beszél sehol újszövetségről, 
de Isten új teremtő aktusa világos (42,9; 65,17; 66,22). 40,3-at 
idézi az oltári ige (Jn 1,19-28) és az ÚR szenvedő szolgájának éne
keit mind Jézus Krisztus evangéliumával kapcsolta egybe a ker. gyü
lekezet az előbbi Jánosra, mint útegyengetőre vonatkozik, míg a többi 
Jézus személyére, szavaira és cselekdeteire —  beleértve szenvedését, 
halálát és feltámadását (implicite).

A ragadozó madár képe Ez. próféciái mellett a Jelenések könyvé
ben is szerepel, ahol az utolsó időkre vonatkozik (Jel 4,7; 8,13).

Az adott történelmi helyzetben élő ember Isten akarata felől 
gyakran elbizonytalanodik és ezért nagy a kísértése annak, hogy Isten 
Ígéreteit is bizonytalanoknak nézze, beteljesedésüket késni lássa: 
Jer 17,15; Ez 12,22 és Pt 3,2-9!

Isten igazsága a Szentlélek által jelenlévő Jézus Krisztusban 
van számunkra közel és szabadítása az Ő vissza jövetelében nem késik.

4. Az igehirdetéshez

A mai ember talán személyes életében azt tapasztalja, hogy kiszol
gáltatott, de meg van győződve, hogy nagyobb léptékben az. emberiség 
élete, a társadalmi lét egy adott országban vagy történelmi korszak
ban kiszámítható: gazdasági, politikai és esetleg más kisebb hatások 
figyelembe vételével.

Ezért zavarhatnak meg sokakat a váratlan események, amelyek tár
sadalmi- vagy világméretben jelentkeznek (pl. menekültek Magyarország 
gon: köztük olyanok, akik át tudtak jönni, s olyanok, akiket a ha
táron lelőnek. —  Bergman Úrvacsora c. filmében egy férfi öngyilkos 
lesz azért mert fél a szegény népektől —  kínaiaktól — , akik a jó
léti társadalmat elözönölhetik).

Nekünk ma is úgy lehet tekintenünk a történelemre, egyéni életünk
re, mint ami Isten kormányzása alatt áll.

Nem függetleníthetjük magunkat ezért az Ő akaratától.
A történelmi és társadalmi folyamatok, ha nem is egy-egy nemze

dék életén belül, de nagyobb időtartamban az Isten végzésének meg
felelően alakulnak.



Isten célját, üdvtervét Jézus Krisztusban ismerhetjük meg. Az 
ádventi gyülekezet ezért tesz bizonyságot emberré léteiéről és vissza
téréséről. Általa lehetünk mlói, emberek, a világkormányző Isten gyer
mekei.

Az ünnepről

Karácsony előestéje. Városokban inkább délutánja. A közlekedés 
17 vagy 18 órakor legkésőbb leáll, ezért sok helyen 3-4 órakor kell 
az istentiszteletet kezdeni. Több helyen a gyermekünnepélyt is magá
ban foglalja a rendelkezésre álló maximum 70-80 perc. Ugyanakkor 
azt sem szabad elfelejteni, hogy a karácsonyesti gyülekezet jó része 
másnap nem jön templomba, esetleg csak a második ünnepnapon. Ezért 
az igehirdetésnek meg kell szólaltatni a nagy örömhírt: "Az Ige test
té lett és itt élt közöttünk" vagy "Velünk az Isten!". Az örök Ige 
megtestesülése: az a csoda, hogy a szegénységben, szolgai formában
megszülető Jézus Krisztusban Isten személyesen jelent meg a földön, 
az élet valóságát mutatja meg —  megóv minden szentimentális kará
csonyi romantikától és nem engedi, hogy megüresítsük üzenetét. Ka
rácsony nem valami önmagában maradó esemény —  a betlehemi jászol
bölcső nagypéntekbe és húsvétba nutat. Isten népe Jézus születésének 
köszönheti, hogy nemcsak a várakozás reménységében élhet, hanem a 
betéljesedés kegyelmében! (Jánossy)

A textusról

Talán harmadízben alapige ez az elméit évtizedek során ezen az 
istentiszteleten. Miközben mind a gyülekezet, mind az otthonokban 
a rohanásból hazaérkezett család csendben és áhítattal áll meg egy- 
egy ragyogó karácsonyfa előtt és talán könnyes szemnél gondol inkább 
visszafelé, mint előre, ez az ige Jézus követésére hívja fel a figyel
met: ki akar mozdítani megszokottságunkból, aktivizálni szeretne.

Csodák sorozatában foglal helyet két ige, melyek közül az első 
a textusunk. Jézus követésének két alapfeltételéről van szó. Nem 
is első sorban a megszólaló írástudó, illetve tanítvány szava, hanem 
a Jézus felelete a fontos. Aki Őt követni akarja, vállalnia kell 
ezt a sorsot is.

Az "Embernek Fia" kifejezés mintegy 80-szor fordul elő az evan
géliumokban, melyek két gondolatkörbe csoportosíthatók. Az egyikben

Rőzse István

Karácsony esteMt 8,19-20



az Bnberfia név a legmagasabb elképzelhető méltóság megjelölésére 
szolgál, pontosabban Jézus messiási méltóságának kifejezésére. A 
másik gondolatkörbe azok az igék tartoznak, amelyekben Jézus az Em
berfia alaosonyságáról, szenvedéséről és haláláról beszél. Nincs 
hová fejét lehajtania, isteni rendelésből az ÓT-i prófécia betelje
sedéseképpen szenvednie "kell" és meghalnia Jeruzsálemben, de ez 
a szenvedés és halál szolgálat, melyben életét adja váltságul sokakért. 
Az Bnberfia névben összpontosul tehát Jézus messiási személyének 
titka. Sürgetőbben és elevenebben szólal meg benne Jézusnak tőlünk 
hitet és engedelmességet követelő igénye, mint bárhol másutt. —  
Ebben az egységben kétezer esztendő óta hívja a "kisdedeket" magá
hoz annak meglátására, amit e világ bölcsei és okosai elől az Isten 
elrejtett. Hiv, hogy jóságos igáját felvegyük és igéri mindenkinek 
bűnei bocsánatát, megfáradt, elgyötört életünk számára nyugalmat 
és Isten királyságában az örök élet üdvösségét. Az Emberfiának erre 
a hívására csak hittel vagy elutasítással lehet felelni.

Az igehirdetés felé

Döntésre késztető esemény.
Van úgy sokszor, hogy életünknek egy-egy, akár hirtelen beálló 

eseménye, elhatározásra, döntésre, nem egyszer életváltozásra kész
tet. Lehet ez örömteli esemény, mint egy nem várt találkozás, vagy 
sikerélmény, vagy megpróbáltatás: betegség, baleset, gyász stb.

Ezen az estén, vagy délutánon, miközben meghatódottan állunk 
meg néhány percre az örömteli nagy esemény előtt —  akár a templom
ban, akár otthonainkban, arra a Jézusra is akar emlékeztetni, Aki 
követésére szólít fel. Ebben az ünnepi hangulatban talán meg is fogal
mazódik bennünk az elhatározás: követni szeretném azt, akinek ma
születésére emlékezünk. Ez az igében szereplő írástudó bizonyára 
hallott már Jézusról, vagy hallotta is és látta is Őt cselekedni, 
vagy ismerte talán a Nikodémussal való beszélgetését. Mindenesetre 
mindennél fontosabb, hogy elhatározzuk magunkat arra, hogy mi kö
vetni akarjuk az Urat! —  "Mert nincs más név, amely által üdvözül— 
hetnénk!" (Csel 4,12)

1) Jézus születésére való emlékezéssel Isten azt akarja, hogy 
elhatározásod ne legyen puszta fellángolás! Ez az írástudó nem gondol
ta igazán, amit hirtelen Ígért) Jézus ugyanezt a mondatot várja min
denkitől, de meg kell vizsgálni, vajon nem csupán pillanatnyi fellán- 
golásról van-e szó? Jézus jászolbölcsője körül állva, vagy ismerve 
csodatetteit, hatásos beszédeit, sokakból váltottak már ki nagy lel
kesedést. De számtalan példa bizonyítja, milyen hamar ki is hűlhetnek 
a hirtelen fellángolások! Jézus bölcsője körül hamar készek vagyunk 
elhatározásokra, fogadalmakra —  mint sokszor újévkor —  de itt fel- 
lángolásnál többről van szó: követésről.

2) Ezért Jézus figyelmeztet és egyben vizsgáztat! Ő jobban is
merte ezt a jelentkezőt és jobban ismer bennünket is, mint mi magun
kat. Nem korholja, nem veti szemére elhatározását, hanem a természet
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ből vett egyszerű példával figyelmeztet a következményekre. Az "Bm- 
berfiának" nincs hova fejét lehajtani. Nem számolhat kényelemnél, 
meleg otthonnal, komforttal, jutalomnál, tisztelettel, inkább mind 
ennek az ellenkezőjével. Gyakran menedéket sem találnak, mint az 
állatok, ha a vadászok üldözik. Az Emberfia nem talál menedéket a 
veszedelem óráján, csak a keresztet; a követés útján a tanítvány 
sokszor szegénységet és lemondást.

3) Ezt jelzik Jézus születésének körülményei is: az istálló,
a jászol. "Ráismertek ez a jele: kemény jászol fekvőhelye: szegény
ség annak bölcsője, Ki a világ Üdvözítője" —  ahogy Luther gyönyörű 
éneke is vallja. Nem volt, aki befogadta volna, csupán ez az istálló. 
De ez szimbólikus is lehet számunkra, ahogy ezt olyan kifejezően 
fogalmazza meg Giovanni Papini a Storia dl Christo c. könyvében: 
"Nem véletlenül született Jézus istállóban. Nem roppant istálló-e 
talán a világ, amelyben az emberek falnak és rondítanak? Nem változ
tatják talán a legszebb, legtisztább, legistenibb dolgokat valami 
pokoli alchimia révén, ürülékké? Aztán végignyújtóznak a trágyahe
gyeken s ezt úgy nevezik, hogy : "Az élet élvezése.""

Itt a földön, ilyen milliőben "egy éjjelen megjelent Jézus, szü
letett egy Szeplőtelen Szűztől, akinek senmi egyebe nem volt, csak 
az Ártatlansága."

Ennek az ártatlan, tiszta, szent Jézusnak a születésére emlé
kezünk és ugyanekkor lássuk meg benne a világ Üdvözítőjét, újjáte- 
remtő Urunkat, Aki Lelke által m unkálja elhatározásunkat, hogy az 
ne csak hirtelen fellángolás legyen, hanem egész életre szóló boldog 
követés, elkötelezés. 0 mindnyájunkat: gyermekeket, fiatalokat és
időseket hív a követésére nem kevesebb feladattal, mint azzal, hogy 
képviseljük a bűn által megrontott "istálló"-világban azt a fényt, 
tisztaságot, szentséget, azt az ÚJAT, az Isten országát, amit Ő ho
zott! "Kövesd a Jézust, kövesd még ma!"...

Labossa  Lajos

Gondolatok az igehirdetéshez
Szentháromság utáni utolsó vasárnap

Mt 25,14-30

Ez a példabeszéd olyan egyszerű, olyan átlátszó, hogy nem is 
kell magyarázni. A magvakról szólót még elmagyarázta Jézus és ha 
nem értették, másokat is megfejtett, megmagyarázott. De itt nincs 
szükség magyarázatra. Ki-ki megkapja a kiosztáskor a maga talentu-
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mát, gazdálkodjék vele legjobb tudása szerint, hogy a legjobban kama
toztassa, mert majd számon kérik tőle, hogyan sáfárkodott azzal, 
amit kapott. Elég kemény dolog, de hát ez az elszámoltató "szigorú 
ember", arat, ahol nem vetett és gyűjt, ahol nem szórt. Magyarázat
ra azonban sémidképpen nincs szükség.

Mindössze egy kérdés marad kérdés: hogy mindezt miért éppen most 
mondja el Jézus. Miért éppen akkor, amikor a messzeségben felragyog 
az Uralom kísértése? Miért "közel Jeruzsálemhez"? Miért akkor, amikor 
azt hitték,hamarosan megvalósul Isten Országa, természetesen a föl
dön, velük, nekik, az Ő uralkodásukkal? Sokféle értelme lehet egy 
példabeszédnek. Gazdálkodjál jól a talentumaiddal: ennek ez az egyik 
értelme. De van égy rejtettebb is, amelyik azt példázza, hogy az "Em
berfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok", és hogy 
Isten Országa nem "hamarosan" jön el, hanem "azon a napon, amikor 
nem várják..." Vagyis nem a példabeszéd "szolgáinak" számítása, hanem 
az Úr számítása szerint, és a szolgák és intézők dolga nem a számít- 
gatás arról, mikor valósul meg az Ország, hanem a "virrasztás" és 
a kamatoztatás, mindaddig, amíg a gazda királyként vissza nem tér 
elszámoltatni.

Azok, akik kiadták kamatozni a talentumokat és minákat, természe
tesen vállalták a kockázatot is. A harmadik azonban, amit kapott, 
elrejtette, ez a harmadik; ez az "attentista", az attentisták szokása 
szerint, semmi kockázatot nem vállalt. Ő volt az, aki rövid lejárat
ra spekulált, Ő volt az, aki azt hitte, hogy "hamarosan megvalósul", 
holnap, legkésőbb holnapután s addig most már nem is érdemes mást 
csinálni, mint várni. (Rónay György)

A példázat talentumai nemcsak a Lélek különleges ajándékait jel
képezik, hanem minden öröklött és szerzett talentumot, minden fizi
kai és lelki képességet. Mindegyiket Krisztus szolgálatába kell állí
tanunk. A tanítványság egész lényünk és minden értékünk odaszentelé- 
sével jár. Ezeket az ajándékokat Krisztus megtisztítva és megjobbít
va adja vissza, hogy dicsőségére és embertársaink áldására használ
juk fel őket. (...) Isten "kinek-kinek az ő erejéhez képest" adott. 
Nem következetlenül osztogatja a talentumokat. Aki képes öt talen
tumot felhasználni, ötöt kap. Aki csak kettőt tud kamatoztatni, kettőt 
kap. Aki pedig csupán egyet tud bölcsen hasznosítani, csak egyet 
kap. Senki ne siránkozzék azért, mert nem kapott nagyobb ajándékot. 
Krisztus, aki minden embernek adott, minden megbízatás teljesítésével 
egyformán megdicsőül, akár a nagy, akár a kicsi ajándék által. (...) 
Mindenkinek aszerint kell visszaadnia, "amije kinek-kinek van és 
nem aszerint, amije nincs", 2Kor 8,12. (...)

Aki a legkisebb ajándékot kapta, kihasználatlanul hagyta képes
ségét. Ebben figyelmeztetés rejlik mindazok számára, akik úgy érzik, 
hogy képességük kicsinysége felmenti őket Krisztus szolgálata alól. 
(E. G. White)

Nem kétséges, hogy a történet csattanója a harmadik szolgánál 
van, aki elhaszontalankodta a dolgot. Ez az első kettő csak olyan 
előjáték, az igazi mondanivaló itt kulminál, itt csúcsosodik ki va
lami m5don, a harmadik szolgánál. Ezért kettőzött figyelemnél kell 
hallgatni azt, ami vele történik, meg amit ő mond. Ezt a jelenetet
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legalább tízszer, húszszor el kellene mondani, olvasni, hogy lassan 
behatoljon a felszínes gondolkodásunk mögé és kikristályosodjék be
lőle az igazság: félelemből életbénulás. (Farkas József)

A Gazda hallatlan kincset, az evangéliumot bízta szolgáira. Tehát 
az egyházban mindenki jól jár, mert Isten tékozló szeretetében él
het. A sok és kevés nálunk csak norma, Istennél azonban ismeretlen. 
De a siker és sikertelenség is csak nálunk számít. Istennél csak 
a hűség és a hűtlenség a mérce. (...) E példázatbem Isten újra leper
gette előttünk az egyetlen utat. Újra és újra előttünk áll üzenete, 
tálentumot osztó szeretete, amellyel munkatársaivá tesz minket. (Balikó 
Zoltán)

Advent első vasárnapja 
Hős 14,2.3.5-10a

A próféta azt a kinyilatkoztatást kapja, hogy amennyiben a nép 
eskü alatt megbánja történelmének alapbűneit, kegyelemre és meghall
gatásra talál. Ebben természetesen bennefoglaltátik az is, hogy 
ha a fogadalom pusztán üres szavak halmaza marad és ezért nem követi 
tett, akkor Jahvét nem köti többé Ígérete, amint ez már egyszer 6,4-5 
esetében meg is mutatkozott. Isten nem akarja népét megsemmisíteni, 
ez azonban nem jelenti azt, ha haragját újból felgerjesztik, ne lép
ne fel bármikor büntető Ítéletével.

Az isteni kegyelemnek ezt a nagyságát és határát mutatja be az 
5. vers. Félreértenénk Hóseást, ha a "kigyógyítom őket a hűtlenségből" 
mondat esetében egy egyszerű betegségi tünetre vagy emberi gyenge
ségre, esendőségre gondolnánk. A "hűtlenség" mindig tudatos szembe
szállás Isten akaratával, a betegség ebben az esetben nem csupán 
hasonlatként szerepel, mert Jahve a gyógyító orvos képében jelenik 
meg: amiképpen az orvos csak akkor segíthet betegén, ha a baját felis
mervén orvosért küld, vagy elmegy hozzá, úgy Jahve is csak akkor 
képes segíteni, ha felismerve egyéni tehetetlenségünket, őhozzá for
dulunk és elhagyjuk azokat az utakat, amelyek Tőle eltávolítanak. 
(...) A Bűn felismerése és megvallása a "conditio sine qua non" —  
csak ez csendesítheti el az isteni haragot.

A 10. vers egy bölcsesség-prédikátor utószava az egész Hóseás- 
könyvhöz. Azt tartja bölcsnek, aki e könyv tanításait megszívleli. 
Az egész könyv tartalmát egyetlen mondatba foglalja össze: "Isten
útjai egyenesek", azaz helyesek. Itt nem annyira Isten parancsolatai 
által kijelölt útról van szó, anelyen az igazaknak járniuk kell, 
hanem arról az útról, amelyet Ő az igazak számára áldottá tett. (W. 
Rudolf)

A próféta által megjövendölt hanyatlás nem az utolsó és elkerül
hetetlen lehetősége Izraelnek. Az igazi megtérés a bálványimádás
ról, az istentelen politikáról való lemondás Isten bocsánatát eredmé-
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nyezi és ezzel együtt boldogságot és jólétet az országban. A megtérés 
során egy teljesen más, mind külsőleg, mind belsőleg megújult Izrael 
jönne létre (v.ö. 2,16-25), és a korábbi fenyegetések (1,4-8) érvényü
ket vesztenék. Az Isten mindent átfogó szeretetéről szóló tipikusan 
hóseási gondolatok (v.ö. 11,8kk) itt az Isten és a nép közötti pár
beszéd köntösében jelentkeznek. (...) Isten tehát kész beteg népét 
lelkiismeretes orvos módjára szeretettel és nagy gondossággal kezelni, 
azzal a feltétellel, hogy a nép betartja orvosa utasításait és alá
veti magát a kezelésnek. (Echter Bibéi)

Ismét fellobbant az első kis gyertya szelíd fénye az ádvent ko
szorúján, ismét a töredelem lila színébe öltözött a szószék, új egy
házi esztendőre hívogatnak a harangok.

Az új egyházi esztendő alaphangját ismét megszokottan így üti 
meg Isten. Térjetek vissza énhozzám. Minden egyházi esztendő, éppen 
azért, mert Krisztus-esztendő, egészen természetesen az új kezdetnek, 
a megtérésnek az éve. (...) Mi általában a megtérés emberi oldalát
szoktuk nézni, vagyis azt, hogy nekünk mit kell tennünk. A mai igénk
ben pedig a megtérés isteni oldala áll előttünk, vagyis az, anit 
Isten maga végez a mi megtérésünkért. Ennek alapja, hogy elfordult 
tőlünk az ö haragjaj mert valaki odaállt a helyünkre, magára vonta 
az ő haragját és 0 lobbant el annak tüzében. (...) Éppen ezért szeret 
bennünket ingyen kegyelemből és az a programja ebben az új egyházi 
esztendőben is, hogy kigyógyít minden hűtlenségünkből minket. (...) 
A hűtlen ember hazug ember, a megromlott életnek a jele, annak jele, 
hogy olyan kevés az igaz szó. A próféta emberi vonalon csak annyit 
fűz hozzá, hogy vigyük Isten elé bűneinket, hogy Ő megigazítson ben
nünket. (Balikó Zoltán)

Ez a próféta nem lehetett független még családi életében sem 
saját korának és társadalmának erkölcsi alaphelyzetétől: a hűtlenség
től. Hűtlen volt Izrael háza Urához és annak erkölcsi követelményé
hez... hűtlenek voltak egymáshoz is az emberek. És Hóseásnak is hűt
len feleséget kellett választania, Isten parancsára. Részesévé kellett 
lennie a hűtlenség nyomorúságához. (Ref. Lapja 1971.)

Advent második vasárnapja 
Mai 3,13-18

"Megéri-e keresztyénnek lenni?". Az első válasz minden bizonnyal 
ez: "így nem szabiid kérdezni". Isten ítéletét kelti fel az ilyen
beszéd. Ellene irányuló támadásnak veszi az efféle szavakat. És való
ban: jó lenne már egyszer a termelés és a gazdasági élet területéről 
belénk idegződött eredményességre és hasznosságra vonatkozó kérdése
inket Istennel kapcsolatosan kihagyni a játékból. Meg kellene végre 
szégyelleni az ilyen kérdéseket. Még emberi viszonylatban, a hozzánk
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tartozó szeretteinkkel kapcsolatosan is egyenesen megbotránkoztató 
lenne, ha kérdeznénk: "mi hasznom abból, hogy szeretlek téged?". 
(...) Talán valóban jó volna, ha Isten e kérdésre nézve hallgatást 
parancsolna. Mégsem teszi ezt. A prófétai szó ugyanis döbbenetes 
fordulatot vesz. Isten, aki hallja ezt a párbeszédet, nem húzódik 
vissza sértetten és dühösen. "Az tír felfigyelt és meghallgatta" 16. 
v. Még a mi sekélyes, talán gonosz, de mindenesetre minőségen aluli 
gondolatainkat és beszédeinket is a szívéhez engedi. Micsoda evangé
lium! Még a mi megalapozatlan kritikánkat és vádjainkat is úgy fogad
ja, mint imádságot. Még pontosabban kell mondanunk: azt magyarázzuk, 
hogy hiábavalóság Istennek szolgálni, ezért elfordulunk Tőle. Hogy 
reagál Ő erre? Annál inkább kitart mellettünk! Emlékkönyv készül 
a mi neveinkkel. Azoknak nevével, akik az imént még annyira ellene 
szóltak. Isten együttérez azokkal szereti és megőrzi őket. Mi pedig 
nem valamik, valakik vagyunk, hanem Isten gyermekei. Valóban nem 
éri meg Istent szolgálni? Miénk az Ő Igéje —  úgy, ahogy Ő mondja, 
Ö pedig azt akarja, hogy az Ige gazdagítson minket és mi hozzá hűek 
maradjunk. (G. Voigt)

Amit itt a próféta Isten népének szemére vet, nem ismeretlen 
előttünk sem. És éppen a vallásos ember kísértése ez. A hívő ember 
is beleesik vagy közel áll hozzá. Hányszor súg ilyent az ördög vagy 
magától is gondolja az ember: Érdemes hinni? Érdemes alázatosnak
lenni? Templomjáró emberek a megmondhatói, hogy amint sokszor temp
lomba igyekeznek, megkérdezték tőlük a nunkába menők vagy a kapuban 
ülők: Mit adnak ott? De nem egyszer a templomjáróban is feltámad 
a kérdés: Mi hasznom van, hogy jártam a templomban? Aki az Örökké
való Urat szolgálja, az ne hamarkodjon el ilyen kérdéseket és válar- 
szokat. Ezekre: érdemes-e? mi a haszna? az örökkévalóságban lehet
majd teljes választ kapni. Mégpedig azt, hogy érdemes volt, csak 
ezt volt érdemes. De minket nem ez vezet, hogy érdemes, hanem főleg 
az, hogy: kell! (Darányi Lajos, ref.)

A prófétával beszélgető fél, az igazságot határozottan tagadja: 
igazság? Nincs!... Malakiást nyilvánvaló tényekre utalják: világos
és mindenki láthatja, hogy a kegyesnek nyomorúságos és az istentelen
nek ragyogó az élete. Ezekből a szemnellátható bizonyságokból a csaló
dott csüggedtek már le is vonják dacos következtetéseiket. (...) 
Sőt, odáig mennek, hogy a gonoszokat borzalmas boldogmondással irígy- 
lik, 15. v. Van-e olyan hívő, aki nem ismert gyengeség! rohamot, 
amikor az embereknek egészen kedvét szegi a világ folyása s dacosan 
azt gondolja, rossz üzlet a hűség és becsületesség, ellenben jól 
kifizetődik a gonoszság? De ne álljunk kritikátlanul épp oly benyo
másokkal szemben, amelyek a "napnál világosabbnak" látszanak. A nemes 
érc nem a felszínen van, a jó után mélyebbre kell ásni. Az ily hangu
lat-rohamokra eleve azt a feleletet adjuk, hogy ha valamelyik nemze
déknek, akkor a miénknek feltétlenül meg kellett figyelnie, hogy 
nem fizetődik ki a gonoszság! A gonoszság nem fizetődik ki azon egy
szerű oknál fogva, mivel Isten Isten. (...)

Ha ezt a témát megpendítik a földön, mindjárt felfigyelnek rá 
az égben. Aki itt igazságosságról beszél, az ezzel már Istenről is 
szól. És aki kételkedik az igazságban, az Istenben is kételkedik,
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mert az, aki az igazságosságot érinti, Isten tiszteletét is érinti. 
(...) Az ember sohase sdvároghat eléggé az igazság után. Csak azt 
ne gondoljátok, hogy nyomorúságotokkal magatokra maradtatok, hogy 
Isten elhagyott titeket. Éppen hogy nem! Isten is elgondolkozik erről, 
Isten is szenved emiatt, még mielőtt ti megtettétek volna. Ha vala
kinek, úgy Neki nem közömbös az igazság! (...)

Az a nap, amelyre az évszázadoknak valamennyi ÚJ Ja mutatott, 
és amelyet valamennyi Küldött gondolt Ámóstól Malakiásig: a Krisz
tus napja. (W. Lühti)

Advent harmadik vasárnapja 
Ézs 51,1-6

Ezeket a verseket háromszor "hallgassatok rám" felszólítás kap
csolja egy kerek gondolatmenetté, de osztja is egyúttal 3 kisebb 
egységre. (...) Az első strófa a próféta korának Izreléhez fordul. 
Az Istentől eltávoldott, de mégis vigasztalásra váró Izraelhez. Az 
egykori dicsőség "romokban hever", a város csillogása "kopár földdé" 
lett. (...) A próféta ebben a helyzetben Ábrahámra emlékeztet. Egy
maga volt, amikor elhívta az Úr, hogy sokaságot hozzon létre általa. 
Mennyire málladozó volt ez a "kőszikla" és mennyire kiszáradt volt 
ez a "kútüreg", két öregember, reménytelenül túl a gyermekvállalás 
idején. Erre alapozódtak Isten felemelő Ígéretei! Azonban éppen ebben 
a reménytelenségben ismerhetjük fel, miért irányítja a próféta hall
gatóinak tekintetét az ősatya napjaira: az Isten Ígéreteibe vetett 
hit emberi szemnél nézve akkoriban is értelmetlenségnek tűnt, a semnire, 
a "romokra" épült. Ábrahám azonban hitt az Úmak. (...)

A második strófa a pogányokhoz szól. Az idegen népek valóban 
nehezebben fértek hozzá Isten hangjához, mint a Törvény és a próféták 
népe. Hiányzott számukra a kapcsolópont, a prófétai igehirdetés, 
Isten szavának közvetlensége. Mégsem reménytelen a helyzetük. A pró
féta tudja, hogy az egész világban jelen van és növekszik egy bizo
nyos várakozás, igény Istennel kapcsolatban, abból a kinyilatkozta
tásból ered ez, mely Istenre a természet és a történelem rendjéből 
enged következtetni és amelyet a pogány népek is ismertek, 5b.(...)

A próféta végül azt az Izraelt szólítja meg, amely kitartott 
a hűségben —  ilyennek kellene lennie az egész népnek —  a hívők 
maradékát, azt a hétezret, aki nem ereszkedett térdre Baál előtt 
(1Kir 19,18), a hívő Ábrahám igazi örököseinek tekinti. Nekik szól 
a jelen szenvedései és gyengeségei között a bátorító üzenet: Ne fél
jetek! (H. W. Hertzberg)

Ábrahám annak idején "egyedi eset" volt. Nem a nagy vagyona, 
a világ hatalma tette őt a népek atyjává, hanem Isten kegyelmi kivá
lasztása. Ezt Isten népének sohasem szabad elfelejtenie, nehogy bár
mikor is emberi elbizakodottság vagy a saját erejében való hit miatt 
csalódnia kelljen. Ami egykor a kegyelem csodájából történt, az ma
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is létező valóság. Amiképpen Isten akkoriban Ábrahám számára "ex 
nihilo" készítette el, mikor Isten Ígéretének zálogaként fiúgyer
mekkel ajándékozta meg, úgy Sión, vagyis Isten mindenkori gyülekezete 
sem az első teremtés természetes erőiből, nem is a természeti-történeti 
fejlődés során nyeri el az üdvösséget, hanem Isten szeretetének min
denhatósága álta. (G. Fohrer)

A világtörténelem, amely egy ismeretlen jövő felé siet, minden 
embert elmúlóvá tesz, és senki sem éri el a beteljesedés időszakát. 
A történelem borzalmas lépései a sírjaink fölött visznek át, és úgy 
látszik, hogy maga a történelem sem jut el kiteljesedéséhez. Amikor 
a történeim közeledni látszik beteljesedéséhez, mindig visszaveti 
valami és távolabb kerül céljától, mint azelőtt. Ez az, amit korunk
ban megélünk. Így vetjük fel a kérdést, amit minden generáció felve
tett előttünk: a tragédia halmasabb, mint a reménység? A múlt legyőzi 
a jövőt? (P. Tillich)

A Biblia még nem ismeri a természeti törvények fogalmát, ami
a modem ember számára elengedhetetlen. Tud azonban Isten mindent 
átfogó természetfeletti hatalmáról: "Bizony tőle és általa és érte 
van minden" (Rm 11,36). Itt bontakozik ki a szöveg (6. v.) lényegi 
üzenete, amit Jézus szavaival is össze lehet foglalni: "Az ég és
föld elmúlik..." (ttt 24,35). Az a tény, hogy Jézus ajkára meri venni 
ezeket a szavakat, azt bizonyítja, hogy az Ő hatalma Isten hatalmá
val egyenlő. Hallatlan azonosság! Krisztusban nyer érvényességet 
és valósul meg mindaz, amit a próféták az eljövendő üdvösségről ki
jelentették. (...) A próféta tehát tekitnetünk helyes irányítására 
kíván megtanítani minket. Ha Isten segítő, szabadító és üdvteremtő 
cselekedeteiből valamit meg akarunk érteni, akkor a legnagyobb időtáv
latokban kell gondolkodnunk: a múltat és a jövőt együttesen kell
szemlélnünk. (...) Isten nem rombolni, hanem újjáteremteni akar. 
A pusztulás szükséges, de csak átmeneti. (G. Voigt)

Advent 4. vasárnapja 
Ézs 46,8-13a

Megmutatja a próféta, hogy milyen a hamis "isten", majd bizonysá
got tesz az igaz Istenről. Ez ma a tulajdonképpeni evangélium számunk
ra. Mert úgy látszik gyakran, hogy rajtunk van minden gond, a valóság
ban azonban Isten visel, hordoz bennünket. Ebben a viselésben az 
isteni szeretet valósága jelentkezik, amely akkor lett nyilvánvaló, 
amikor Jézus elfoglalta a középső kereszten a legutolsó helyet. Isten 
nem puszán eltűr, hanem hordoz az Ő szeretetével, az Ő önmaga odaadá
sával, hosszantürő kegyelmével, úgy, hogy abból szabadítás származik 
számunkra. (...)
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Azok, akik ezt az igehirdetést Ézsaiás ajkáról hallották, még 
Babilon földjén éltek, de egyre biztatóbb prófétai Ígéretek a köze
ledd szabadulásról szóltak. És valóban meg is tapasztalták, hogy 
jött a váratlan fordulat és elindulhattak a deportációból otthonuk
ba. (...) Most még a fordulat közvetlen küszöbén állnak és Ézsaiás 
sírra biztatja ókét, hogy idézzék fel emlékezetükben a régi dolgo
kat. Nem szabad szégyellni az emlékezést, sót mind magunkat, mind 
a ránkbízottakat biztatni kell az emlékezésre. Milyen szegénység, 
ha nincs mire emlékezni. Az igazi kincsgyűjtés egyik módja, ha az 
emlékezés megőrzi az Istentől áldott perceket. (— ) Isten maga mond
ja újra és újra, hogy gazdagít egy megszentelt emlék. Nem lehet egy 
olyan népet megszabadítani, amely elszakadt a múltjától. Mert Isten
nél nincs tér és idő. Nála együtt van a tegnap, a ma és a holnap. 
Ezért nem kedves Előtte, ha belekeseredünk a mába és csak a jelen 
gondjaival törődünk. (...) Ézsaiás azt prédikálja, hogy Isten való
ban Isten és Neki terve van. Ez úgy értendő, hogy a mi egyéni sor
sunkkal van terve. Mi okokskodhatunk, nehezítjük, hátráltatjuk tervét, 
de az Úr véghezvisz! akkor is, ha akadályozzuk. Akaratát megvalósít
ja, az Ő tanácsa megáll. Milyen nagyszerű, hogy ezt karácsony küszö
bén mondja Ézsaiás és ebbe belefogózkodhatunk. (...) Isten szabadon 
rendelkezik velünk, de nemcsak velünk, hanem a hitetlenekkel is és 
őket is felhasználja terve végrehajtásában. Csak az történhet meg, 
amit Ő megenged. Az Ő akaratát senki meg nem hiúsíthatja, az Ő igaz
ságát felragyogtatja. (Balikó Zoltán)

A 12. vers felszólítása: Hallgassatok reám...., mely Izraelt a
prófétai üzenet elfogadására lelkesíti, a 9. versben szereplő "emlé- 
kezzetek"-re alapul. A próféta a hitbeli igent, a jövőbe vetett re
ménységet a népnek Istenről korábban szerzett tapasztalataira építi. 
Itt érkezünk el Deutero-Ézsaiás hitének lényegéhez. Amikor hallgató
it az általa hirdetett Üdvüzenetben való hitre szólítja fel, akkor 
nem valamiféle "hitbeli erőre" gondol, amit hallgatóinak egyéni er6- 
feszíéssel kellene elsajátítania. A hitre hívás alapja sokkal inkább 
az Istennel kapcsolatos történelmi tapasztalatok megjelenítése. Hall
gatói ezáltal válnak az üzenet befogadóivá, hogy ezt a történelmi 
tapasztalatot elfogadják és magukénak vallják. A próféta számára 
a hit semmi esetre sem függetlenülhet a történelemtől. Számára nincs 
individuális vagy elszigetelten egzisztenciális hit. A jövő hitbeli 
elfogadása egyúttal Isten megbízhatóságának igenlése is, amely az 
ő népének történelmében eddig is megmutatkozott. A prófétánál tehát 
ilymódon a tradíció közvetlen és egyenes kapcsolatban áll a hittel. 
(...) A korábbiakra való emlékezés azonban nem konzervativizmus! 
11. v. Amikor Izrael komolyan átgondolja Isten korábbi cselekvéseit, 
akkor egyúttal újat is vár. (ld 43,19)

13. v. A közeli szabadítás meghirdetése az egész költemény (45,18- 
46,13) lényege. A középpontban a babiloni istenek bukásáról szóló 
győzelmi híradás áll. Ezáltal bizonyosodott be a népek istenségeinek 
erőtlensége. Hozzá vannak kötve saját kiábrázolásukhoz és nem ők 
hordozzák népüket, hanem a nép hordozza őket. (...) "Izrael maradéka" 
előtt ezáltal megnyílik a jövő kapuja. Az ő Istenük valóban hordozza 
őket (46,3-4). Ő az, aki Izrael szabadítás át el is hozza.
(C. Westermann)
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Izrael iskolapéldája lett annak, hogy van egy Isten, aki akkor 
is hordozza népét, ha az egyáltalán nem akarja üt "hordozni". Olyan 
az Ő szent szeretete, hogy még akkor is hordozza az embereket, ha 
azok erre nem szolgálnak rá. A próféta szándékosan nevezi népét hűt
leneknek. Ez az elnevezés az, amit a nép törénelme első pillanatán 
tői kiérdemelt. (H. W. Hertzberg)

Szenteste 
Mt 8,19-20

Karácsony estéjén frappáns mondat Urunk ajkáról. A hontalan Jé
zusnak a szava. Csupa fájdalom csendül ki belőle: Nincs hova lehaj
tania fejét.

Akik azt gondolják, hogy Jézus mitikus alak az emberiség törté
nelmében, azok számára ez a gondolat nem jelent semmit. Akik azonban 
tudják, hogy Jézus valóságos Isten, azok tudják, hogy ebben a mondat
ban benne van az ünnep lényege.

Ember Fia. Első jelentése, hogy valóságos ember, hozzánk hasonló, 
testvérünk, barátunk, Akire ügy nézhetünk, mint a mellettünk ülőre, 
vagy az utcán felénk közeledőre. És ez a valóságos ember panaszol
ja hontalanságát. (...) De az Bnber Fiának van egy másik jelentése 
is. Ez egyűttal Messiási nevének egyik formája. Az Ember Fia először 
Dániel ajkán csendül fel: Annak neve, Aki a világ Megváltója.

Ez a kétféle értelmezés együtt Jézus személyének titka. És ez 
a ma este evangéliuma. Isten valóságos emberbe rejtette el a világ 
Urát. A pásztorok azt hallották, hogy bepólyált kisded fekszik a 
jászolbölcsőben. Az Ő személye tehát nem kimeríthetetlen gazdasági 
bázist jelent, mert Isten az okosokat és felfuvalkodottakat mindig 
megszégyeníti. Addig veri fejünket a falba, amíg meg nem tanuljuk, 
hogy ésszel nem lehet felfogni az Ő dolgait, hanem gyermekké kell 
lennünk, aki nem okoskodik és nem ellenkezik Vele. Isten összekap
csolja a nagyot és a kicsit: a világ Urát kisdedként fekteti jászol
bölcsőbe. 

És ennek a Jézusnak nincs, hova fejét lehajtani.
Nekünk nagyon imponáld az igazság ütja. De mi lenne velünk, ha 

Isten az igazságot tette volna az első helyre és nem a szeretetet? 
Ha pedig Istennek nagyobb a szeretete, mint az igazsága, ha Ő nem 
talált más utat a világ megváltására, mint a szeretet Útját, akkor 
mi ne akarjuk a világot igazsággal építeni.

Szentestén tehát az az izgalmas kérdés hangzik felém: Van-e hely 
az ember Fiának az én szívemben? Mert csak ott van élet, ahol Jézus 
van, mert ott a halál elveszíti hatalmát. Karácsony azt jelenti, 
hogy Újra együtt van az Isten és az ember és itt már nem lényeges 
az sem, hogy a test pihen a temetőben. (...) Ezért karácsony akkor 
lesz igazán az én karácsonyom, ha helyet adok ennek a legnagyobb 
Bujdosónak a szívemben. (Balikó Zoltán)
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Jézus nem verseng az ember kegyeiért, követölnek számával sem 
törődik, csak a teljes odaadás, a minden másfajta biztonságból való 
kilépés a fontos számára. Jézus válasza eredetileg az ember kiszol
gáltatottságára vonatkozó általános érvényű közmondás lehetett, mely 
az ő ajkán konkrét értelmet nyert: az őhozzá való csatlakozáskor
mindent fel kell áldozni, amivel az ember addig igyekezett elkendőzni 
bizonytalanságát, hogy ezáltal egyedül Istennél keressen biztonságot, 
így élt Jézus is és ezért kell tanítványainak is őhozzá hasonlóvá 
lennie. Az szabad igazán, aki egészen bízik. (H. Gollwitzer)

Jézus, ahelyett, hogy reklámozná ügyét, elriaszt; ahelyett, hogy 
kellemes képet festene a tanítványság dicsőségéről, a kereszt tövises 
útjára utal. Lekesítés és toborzás helyett kijózanít. (...) Az éles 
elutasítás mögött a legcsábítóbb ígéret, a követés nehézségeinek 
bemutatása mögött a tanítványi élet teljes dicsősége rejlik. (G. 
Bomkamm)

Jézus válasza rávezeti a lelkesedét arra, hogy valójában nem tudja 
mit akar. Nem is tudhatja. Ez a válasz lényege. A tanítvány előtt 
a Jézussal való élet a maga valóságában bontakozik ki. Itt az szól, 
aki a kereszt felé meg, akinek egész élete az Apostolicum egyetlen 
szavával jellemezhető: "szenvedett". Ezt egyetlen ember sem vállal
hatja önszántából. A követés szabad felkínálása és a valóságos köve
tés közötti szakadék megmarad. Ahol azonban Jézus maga hív, ott át
hidal minden szakadékot. (D. Bonhoeffer)

Győr Sándor 
Zügn Tamás
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