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Igehirdető műhelyéből

Karácsony ünnepe 
Jn 1,1-13

Az előkészület forgácsai

"Szerencsés" helyzetben vagyunk: alapos egzegézis áll rendelke
zésünkre "A testté lett Igében" (Karner), s a Lelkipásztor 1969-es 
(682. 1. kk. id. Magassy Sándor) és az 1980-as (830 kk. Dr. Nagy István) 
számaiban. Mindhárom bőséges anyagot, termékenyítő gondolatot tar
talmaz. De hiszen textusunk maga is fogalmak sorát tárja elénk. Eb
ből adódé gondunk —  nem a "mit", hanem a "hogyan" —  megoldása: 
utat kell tömünk a mondanivaló sűrűjében, egy csapást, vállalva 
ezzel azt, hogy nem lesz benne minden —  nem lehet benne minden —  
az igehirdetésben. Csak egy szelete a textus mondanivalójának, ebben 
a szeletben pedig a leglényegesebb nem karácsony hangulatának, de 
karácsony Krisztusának megszólaltatása.

Karner vitázik, Voigt állítja, hogy textusunk egy része egy ős
keresztyén himnusz szövege. A himnusz első verse, az 1., 3., A. versek, 
a második verse, az 5., 10., és 11. vers, míg a befejezés a 12. vers. 
így van vagy sem, számunkra itt talán csak a következőkért fontos: 
ágy kell igét hirdetnünk, —  a testté lett Igét, a Krisztust —  hogy 
hallgatóságunk hálásan dicsőíthesse a kinyilatkoztatás megértett 
titkát.

flondolkozzunk el a következő új-teológiai összefoglaláson: "Is
ten az ö Igéje által teremt. Isten az Ő Krisztusa által teremt. Pál
nál mindkét tétel szinte kapcsolat nélkül áll meg egymás mellett. 
János ezeket egységbe hozza a teremtő Igének a teremtő Krisztussal 
való elvi azonosítása által. János a maga Krisztus-történetét dió
héjba foglalt teremtéstörténettel kezdi. Ez a teremtéstörténet pedig 
'len 1 kezdő szavaival kezdődik, ugyanazokkal a szavakkal, amelyekről 
a héber kánonban a könyv a nevét kapta: "börésit" —  "en arché" (Jn 1,1)
... Már csak ezért a hangsúlyozott kapcsolatért is szükséges a Logosz 
fogalmát —  amelyet János még ugyanabban a tételben bevezet —  a 
Gen-tudósítás és annak későbbi továbbformálódása értelmében a terem
tő Istenigére értenünk, amely a világ kezdete előtt Isten hallgatá
sából előlépett, a teremtés közvetítette és azóta a történelmet hatja 
át. Ez a Logosz pedig Krisztus, 1Jn 1 is egészen ennek megfelelően 
beszél a Logoszról, aki kezdettől fogva volt és a Fiúval azonos.
A Jelenések könyve is úgy jellemzi Krisztust, mint Isten teremtésének 
kezdetét. Sőt ugyanazokkal a formulákkal nevezi meg, melyek sok tekin
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tetben macára a teremti! Istenre állanak, mint pl. "a kezdet és a 
vég", "az első és az utolsó", "alfa és ómega" (Jel 1,17; 22,13)- ... 
Az Ige testté lesz és az emberek között lakozik (Jn 1,14). Méeis 
csak sátorozás marad. A Kozmosz nem akarja szavát meghallani. Ekkor 
a Logosz ismét felszedi sátrát és visszatér Atyja hajlékába... De 
a verbum Del még egyszer vissza fog jönni... Isten elég gyakran ki
bocsátotta szavát, Logosza lesz utolsó történeti Igéje Istennek (Jel 
19)." (Stauffer-Kocsis, Az Újszövetség teológiája, 33).

"A keresztyénség elótti sorstörténetből két szóterológiai szük
ségszerűség adódik. A földi világ /dám jele alatt olyan reménytelenül 
el van adósodva, hogy ebből a helyzetből, ha egyáltalán lehetséges, 
csak Istentől jöhet szabaditás. A földi világ sorsa olyan radikálisan 
az emberhez van kötve, hogy a szabadítás munkája csak az emberen 
át vezető úton vihető végbe. A Krisztus-eseményben mindkét postulá- 
tum beteljesedést nyert..." (i. m. 76.)

"Jn 1 szerint az Isten Logosza, aki egykor a világot teremtette, 
maga is teremtmény formáját veszi fel... Az inkamació előtti napok
ban sem hiányoztak a próféták, akik az Isten Igéjét hirdették egy 
Istennel ellenséges világban, de ez a hirdetés a helyzetet őseik kié
lezni tudta, nem legyőzni. Krisztus több mint egy azok közül, akik 
Isten Igéjét hirdetik, ő maga az Ige, amit Isten mond, a Kijelentő, 
a Szabadító, az újjáteremtő Ige, aki nem tér vissza üresen. Így lépett 
a teremtés napjainak Logosza a hús-test történetileg lett és megter
helt formájába, hogy a történetiségnek a formájában a hajdani terem- 
tésművet annak végcélja felé vezesse... A jánosi Krisztus nem olyas
valaki , aki atyai részről Isten és anyai részről ember, hanem aki 
egészen Isten és egészen ember (mint Pálnál), de nemcsak egymásutá
niságban hanem egyidejűségben "valóságos Isten és valóságos ember"... 
Az ÚT Istene leszáll a mennyből, az embereket saját világukban keresi 
fel, és azon a helyen találkozik velük, ahol állnak, és ott találja 
őket, ahol ezek 'otthon vannak'. Az Istenfia ember lett, hogy az 
embereket megtalálja. Belép a földi lét halálraadott formájába, 
leszáll a mi mélységünkbe, hogy bennünket az Ő magasságába vonjon 
(Jn 12,32; 14,2kk; 17,24; Jel 3,20kk)... Amiképpen a Logosz a tanít
ványok között üti fel sátorát..., így sátorozott az ÓT Istene ván
dorló népe közepette, így megy Krisztus egyházával annak történeti 
útján (Mt 28,20), ... így sátoroz az egyház a népek között... így 
fogja sátrát Isten a napok végén felütni az Ő világában... (Jel 21,3." 
(i. m. 78-79)

Ősszefoglalva: Jézus a mennyei magasságoknak Ura, Aki karácsony
óta közöttünk sátorozott, felmagasztaltatása pedig a mennyei kiin
dulóponthoz való visszatérése volt (3,13k; 6,62).

Jól látja a fentiek —  Isten minden tettének összefüggését Pi
linszky, a katolikus költő: "Isten —  írja Simoné Weil —  tiszta
szeretetből alkotta a világot. A teremtés nem Isten hatalmának, hanem 
az isteni szeretet lemondásának a műve. Mivel pedig a lemondás műve, 
erre az isteni szeretetre mi is csak lemondással felelhetünk... De 
a teremtő szeretet nem lett volna teljes, ha Isten maga is nem vállalja 
megtestesülését. Creatio, Incamatio, Passió: ugyanannak a feltét
len, ugyanannak a szent szeretetnek a túláradása, 'túlkapása' amely 
Krisztust végülis a keresztre emelte." (Szög és olaj, 188)

Meditációnak ajánlom még Reményik Sándor: János evangéliuma c.
versét (II. 454-455).
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A textus —  14. verssel bővített —  feldolgozását találjuk Soholz 
kötetében (ínségek szabadítója, 109. old. kk).

Figyelemreméltó Voigt homiletikai feldolgozása: A bölcsőben a
világivá lett Isten —  (1) a világ Teremtője, —  (2) a világ élete, 
—  (3) maga is egy darab világ.

Témajavaslatom: Krisztusban földre jött az Isten, hogy mi Isten 
gyermekeivé lehessünk.

Máté és Lukács emberi húrokat pengetve idézik elénk karácsony 
történetét. Népdalok, betlehemes játékok, családi szokások sora sar
jadt a születés történeteiből. Együtt sóhajtunk egy kedves versiké
vel ("Ha én betlehemi pásztorgyerek lennék" !), s hisszük, hogy
mi már akkor is felismertük volna az újszülöttben a Királyt, s egyetlen 
hófehér báránykánkat is neki ajándékoztuk volna.

János a Krisztus-történetet a világ teremtésével kezdi. Hiányzik 
a betlehemi mező, az ismerős pásztoremberek, a szénászagú istálló, 
de még a jászolban fekvő Kisded is. Ezek helyett a Genezis akkordjai 
zúgnak, az ünnepélyes szöveg pontosan azzal a szóval kezdődik, mint 
a Szentírás legelső lapja: "Kezdetben..." Kezdetben volt az Ige. 
Kezdetben, "amikor még nem volt anyag, s így nem volt világ, nem 
volt tér és idő, de az Isten örök akaratából az Ő 'legyen' szavára 
létrejött a világ... Ebben a kezdetben már volt Ige, a Logosz, Jézus 
Krisztus isteni természete" ((íjszövetségi Szentírás, Szent István 
Társulat, 1968. 504. 1.), az Isten önközlése, az örökkévaló isteni
szó, amivel Isten a világ felé fordult.

Lehet zarándokolni a bölcsőhöz, ajándékot adni Neki és egymásnak, 
megtanulni s énekelni az angyalok é n e k é t , de tudnunk kell:

1) a betlehemi gyermekben az örök Isten jött el, Isten Fia öl
tött emberi testet. Jézus Krisztus élete nem a születéssel, s nem
is a bölcsőben kezdődik.

ő az örökkévaló Isten egyszülött Fia, a második isteni személy.
Karácsony Isten önközlése, "szeretlek téged, te teremtett világ! 

Szeretlek téged, te képemre teremtett ember!" Elküldöm hozzád szava
mat, Aki által a világot teremtettem, Aki "Isten az Istenből, vilá
gosság a világosságból..., született, nem teremtetett, egylényegű 
az Atyával, s általa lett minden" (Niceai hitvallás).

"Adám óta ez a világ úgy el van adósodva, hogy ebből a helyzet
ből csak Istentől jöhet szabadítás..." (Stauffer). A legmagasabb 
helyről jön tehát a segítség, s úgy, hogy ugyanakkor egészen ember 
(is) az, Aki segít. Beszél —  s lám, az általános kinyilatkoztatás
jeleit sokszor félreértő, —  s félremagyarázd —  ember érti szavát. 
Személyválogatás nélkül szeret (Mt 5,45), betér a megvetettek házába 
is (Zákeus), s megmossa a tanítványok lábát...

Jézus földi életútja óta senki sem mondhatja: nem ismerem magam, 
nem ismerem az Istent ("ö a láthatatlan Isten képe" —  Kol 1,15), 
vagy nem ismerem a feléje vezető utat, hiszen Ő maga az út, s az 
úton járók világossága! (9. v.)

2) az övéi közé jött. Tulajdonába jött, "saját világába" (11.v.).
A világ, mint teremtmény is az övé, s megromlott állapotában is szere
tett világ (3,16). De ez "a világ nem ismerte meg öt" (10.), nem ismert 
rá teremtőjére, ("Nem mindenkiben van meg ez az ismeret" —  1Kor 
8,7),pedig "hatalmas szavával ő hordozza a mindenséget" (Zsid 1,3).
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Nemcsak a világ, népe sem ismerte fel, nemcsak Pilátus, de Ka
jafás is csak puszta embert láttak benne. Nem ismerik fel az emberi 
nyomorúság útját járóban az Istent azok ma sem, akik "fölfelé tör— 
leszkednek, lefelé taposnak", akik mindig önmagukat ünnepük, akik 
önmagukat állítják az Isten helyére.

Íme, az övéi —  mindnyájunk bűne. Ilyen sorsot jésolt a Betlehembe 
érkező három bölcs egyike:

"Akit te szültél, gyötrelemre szülted,
Mert szólni fog, és nem lesz, aki értse;
Szeretni fog és száz ocsmány szitokkal 
Epét meg myrrhát nyújtanak feléje..."

(Kaffka Margit, Jóslatok, összes versei, 87-88)

3) ... felismerhető, s az öt felismerőknek kiválságot ad. Lehet, 
hogy a teremtésben nem ismerhető meg, a karácsonyi bölcsőben sem, 
de a kereszten már mindenképpen. Betlehemben is lealacsonyította 
magát, de a Golgotán kompromittáltatta magát egészen. Aki nem volt
bűnös, bűnné lett értünk (2Kor 5,21), sőt átokká. (Gal 3,13), minden
ben hasonlóvá (Fii 2,7-8). Ilyen mélyre jött, hogy abban a mélység
ben megkeressen, s abból a mélységből emeljen fel bennünket.

Megismerhető a názáreti Jézus életének egészében, halálában és 
feltámadásában, "Benne", "Mögötte", és "Általa" az Isten. S a megis- 
merőké az élet ajándéka (4. v.) —  élet, amelyik legyőzi a halált 
— , s az a kiváltság, hogy Isten gyermekei legyenek (12. v.). Ez
az Isten-gyermekség itt nem teremtésbeli adottság Istentől (Gál 3,26; 
4,5), hanem a víztől és Lélektől való újjászületés eredménye, bizal
mas belső kapcsolat az Istennel, aki oly vakmerővé tehet minket,
hogy Neki, a világteremtőnek, az "abszolút titoknak", és az "emésztő 
ítéletnek" (K. Rahner), azt mondjuk: Atya!

"Amikor húszéves voltam, kezdtem kételkedni Istenben; harmincéves 
koromban tagadtam, ma ott térdelek a karácsonyi jászol előtt, mely
ben megszületett a világ legnagyobb Igazsága." (Huysmans)

Azt hiszem, a hit útja fordított: Passió, Incarnatio, Creatio. 
Először a Golgotán térdelek, aztán a jászolnál. S ha a jászolban
is felismerem az örök Igét, az örök Istent —  önmagámban is fel szabad 
ismernem —  az Isten gyermekét.

"Hasznos tudnivalók" címen sokféle jótanács látott már napvilá
got. Gyakorlati útmutatások, hogy mit kell tudni egy fiatal háziasz- 
szonynak, vagy egy külföldre utazó turistának, hogyan kell kiszámí

Zászkaliczky Pál

2. napja
János
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tani az adót, vagy miként védhetjük ki a stresszhatásokat. De ezek 
az összeállítások mindig az életnek csak egy-egy kicsiny területére 
vonatkoznak. Ugyan ki is vállalkozhatna egy átfogó, mindenre kiter
jedő gyűjtemény megírására? Hiszen az élet olyan bonyolult. Nincs 
két egyforma sors. Minden eset más. Nem lehet általános érvényű szabá
lyokat alkotni. Ami tegnap jó volt —  ma már elavult. Ami az egyik 
életét előre viszi, a másiknak seninit sem jelent. Pál mégis azt állít
ja, hogy amit ír Titusnak az "jó és hasznos az embereknek." Nemcsak 
Titus számára megszívlelendő, hanem egészen általánosan, mindenhol, 
minden időben és mindenkire érvényesen: jó és hasznos.

"Hasznos tudnivalók életünk dolgaiban" —  alcímként fölírhatnánk 
a Szentírásra. De most csak a mai igére figyelve kérdezzük: mi az, 
ami jó és hasznos az embereknek?

1) Jó és hasznos tudni és ismerni cselekedeteink, lehetőségeink 
határát. Az ember sok mindent megvalósított, amiről előző korok gyer
mekei álmodni sem mertek. A technika fejlődése szinte korlátlan lehe
tőségeket nyitott meg, ami azt a látszatot kelti, hogy minden sikerül
het. Egy azonban mégis lehetetlen a számunkra. Egy ponton mégis a 
lehetetlenség falába ütközünk. Lehetetlen, hogy az ember a maga ere
jéből, erkölcsi vagy szellemi hatalmával, technikai vagy filozófiai 
bravúrjaival Isten közelébe jusson.

Amikor Jézust megkérdezték tanítványai, hogy kicsoda üdvöziilhet, 
ezt válaszolta nekik: embereknél ez lehetetlen!

Pedig életünk megoldása csak így sikerülhetne, őszinte perceiben 
be is látja ezt az ember. Nem erre vagy arra lenne szüksége, hanem 
első sorban és alapvetően: Istenre, Ő hiányzik. Ezért olyan félresi
került és zűrös az egész élet. Istennel rendbe jönnének a dolgok. 
Feloldódna a belső feszültség. Vele kellene megbékülni. őt kellene 
valahogy elérni, megszerezni a magunk számára.

De éppen ez lehetetlen. Az ember az Istenhez sohasem tudja fel
verekedni magát.

2) De jó és hasznos tudni azt is, hogy ami az embernél lehetet
len, lehetséges az Istennél. Az ember nem tudja az Istenhez vezető 
utat végigjárni, de Isten eljött az emberhez. Irgalmas szeretete 
testet öltött Jézus 'Krisztusban. Mi nem tudjuk magunkat megmenteni, 
de Jézus azért jött, hogy megmentünk legyen. Amit mi produkálunk 
életünk megoldása érdekében, az mind kevés. De elég az Isten kegyelme. 
Karácsony Istennek ezt pz irgalmas szeretetét hirdeti: ami lehetet
len, mégis lehetségessé lett. Ez reális valóság. Sokan kipróbálták 
és igaznak találták. Isten szeretete elég arra, hogy rendbe hozza 
életünket, hogy tudjunk örülni, félelmek nélkül, békességben élni.

Isten megmentő, irgalmas szeretetének kitörölhetetlen pecsétje 
életünkben a keresztség. Isten élénkbe jött szeretetével és gyerme
kévé fogadott, amikor mi még rágondolni sem tudtunk. Bizony jó tudni, 
hogy Isten nem a mi cselekedeteinkért, hanem nagy irgalmából üdvözít 
minket.

3) Végül a hasznos tudnivalók sorába tartozik az is, hogy tudjunk 
Isten szeretetének életet formáló hatásáról is. Aki Isten szerete- 
téből él, annak gondolataiban, cselekedeteiben egy új életmagatar
tás forradalma indul meg. Nem a korszellem normáihoz igazodik, hanem 
Isten rendjéhez. A környezetünket nem tudjuk megváltoztatni, de szí
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vünk megváltozására van lehetőség. Isten szeretetének erőterében 
átformálódik az élet. Ne vonjuk ki magunkat ennek a szeretetnek ú j já- 
teremtő hatása alól.

Ez a szeretet megnyitja előttünk az örök élet kapuját is. Isten 
nemcsak ennek a földi létnek útjain vezet és segít, hanem ennél tovább 
is. Ami itt töredékes és rész-szerint való, elérheti célját és betel
jesedését. A reménység valóra válik. Hasznos tudni, hogy életünk 
nem marad félben, ha Krisztusé. Ez óv meg a hiábavalóság kétségbeejtő 
s bénító hangulatától. Nem kell céltalanul csavarognunk. Hazafelé 
tartunk s az atyai ház kapujában örömnél ölel magához az Isten.

Az élet megoldatlanságai között vergődve, jó és hasznos tudni: 
irgalmas szeretettel szeret téged megváltó Urad.

Ebben az esztendőben óév este olyan textussal állunk szemben, 
amelynek központi versét sokat idézzük, sokszor prédikáltunk róla, 
és hallgatóink többsége mint "aranymondást" kívülről tudja. Ez és 
az óév esti szituáció gyülekezetenként! meghatározottsága az oka, 
hogy a feldolgozást az exegézis és meditáció ötvözetének szintjén 
készítettem el, abban a reményben, hogy ez a megközelítés segítségünkre 
lesz annyira, mint a már kifejezetten igehirdetést célzó gondolatok.

A zsidókhoz írt levél az ÚT-i levelek közé befejező része, az 
intelmek és üdvözlések miatt került. Az irat egésze sokkal inkább 
prédikáció, mint levél. Kifejezetten ÓT-i állapokon nyugszik, kivi
láglik belőle a késztetés, az intelem és az óvás. Emellett azonban 
elejétől a végéig Krisztusról szóló vallástétel, mégpedig olyan módon, 
hogy az evangéliumok mellett ebből a levélből tudunk meg legtöbbet 
a megalázott s az önmagát megalázó Jézusról.

Köztudott, hogy a levélnek sem szerzője, sem címzettjei név, 
földrajzi és egyéb konkrét adatok szerint nem ismertek. Ismert viszont 
a címzettek szituációja, azaz a hitbeli állapota. Nem hitetlenek, 
nem is pogányok, de a visszafejlődés állapotában vannak. A rejudai- 
zálás veszélyében élnek. Elesőfélben vannak, ezért gyámolításra és 
intelemre szorulnak. Ez a helyzet magyarázza a sok ÓT-i hivatkozást. 
Az ÓT Isten igéje. Az első keresztyének Könyve ugyanúgy, mint ahogyan 
Jézusnak is Könyve volt. De az ÓT Krisztus halálában és feltámadásában 
beteljesedett, úgy, mint a virág a termésben. Ilyen értelmezésben 
tárja az ismeretlen író az ismeretlen címzettek elé az ÓT-t.

Valószínűleg a fentiek az oka annak, hogy mindazok az írásmagya- 
rázók, akik a levéllel mélyebben foglalkoznak óvnak egyes mondatok 
kiragadásától. Maga az irat jellege —  hangsúlyozzák —  tiltakozik

Madocsai Miklós

Ld. még: Madocsai M.: Csillagfény, 9. 1.
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az ellen, hogy egy számunkra megfelelő mondatot kiragadjunk és csak 
arról prédikáljunk. Igehirdetésünkben valószínűleg a 8. versre esik 
majd a hangsúly. Igyekeznünk kell azonban ezt a mondatot az egész 
levél fényében magyarázni. Ez az előkészítő is ezt a szempontot tartja 
szem előtt.

Az idő múlása s a vele kapcsolatos felelősség az a téma, ami 
kézzelfoghatóan közös óév este szituációjában s a textus központi 
mondanivalójában. De nem feledhetjük el, hogy a tegnapról, máról és 
holnapról beszélő mondat nem elmélkedés, . nem is figyelmeztetés, hanem 
vallástétel. Egyértelműén és kizárólag Krisztusról szól a tegnap 
és a ma összefüggésében. Ez a vallástétel annál nyomatékosoabb, mert 
valószínű, hogy eredetileg a gyülekezet vallástétele volt. A D variáns 
őriz egy "ámen"-t, amelyet minden bizonnyal a gyülekezet mondott, 
ezzel azonosította magát a "tegnap, ma és mindörökké ugyanaz" Krisztus
ról megfogalmazott vallástételel.

Tegnap, ma és holnap. Milyen rövid ebben az összefüggésben a 
ma! A tegnap rajta megy át a holnapba. "A múlt kikerült hatalmunkból, 
a jövőnek urai vagyunk" —  mondotta valaki. A mondat egyik fele nem 
kétséges. Helyrehozhatatlan hibák és mulasztások, rendezetlen és 
rendezhetetlen ügyek, vissza nem térő alkalmak és emberek jelzik 
az igazát. De urai vagyunk-e a jövendőnek? Olyan napokat élünk, amelyek
ben a legoptimistábbak válasza is az egyértelmű "nem". Számunkra 
igazán a "ma" megfogható. Ma még történhet valami jó és üdvös —  
de holnap? Ki tudja! Énekek, versek, prédikációk egész sora szól 
a figyelmeztetésről: holnap talán késő. A téma kínálná magát az óév 
esti prédikáció számára. Még textust is könnyen találnánk a témához 
a levélben, nevezetesen 3,7-8-t a 95. zsoltár idézeteként. De ne 
essünk áldozatul ennek a kísértésnek, mert a textus nem az idővel 
való bűnösen könnyed, illetve felelős bánásmódról beszél, hanem a 
ma és mindörökké Krisztusáról, aki azonos a tegnap Krisztusával. 
Ez a vallástétel pedig túlmutat minden ésszel befogható területen, 
minden erkölcsi késztetésen vagy intésen, ez a hit tanúságtétele 
Krisztusról.

Vessünk egy pillantást ennek a tanúságtételnek ÓT-i hátterére! 
Az "ugyanaz" kulcskifejezés itt másodszor szerepel a levélben. 1,12- 
ben fordult elő először zsoltárcitátumként: "...te ugyanaz maradsz, 
és esztendeié nem fogynak el" (Zsolt 102,28 idézete). Az írásmagyará- 
zók feltételezik, hogy textusunk kifejezése Ex 3,14 visszhangjaként 
szerepel. Ex 3,14 mondanivalóját így hozhatjuk közeibe: az vagyok, 
aki voltam, ugyanaz vagyok most, és ugyanaz vagyok a jövőben. A Zsid 
ezzel a vallástétellel természetesen nem helyezi Jézust Isten helyébe, 
ez abszurdum volna, de ezzel a hitvallással Krisztust Isten mellett 
tudja. Ugyanez fogalmazódik meg már a prológusban, 1,2-3-ban. A pro
lógus hitvallásának textusunkban megerősített formája pedig azt feje
zi ki, hogy mi Istenben úgy hiszünk, hogy Krisztusban hiszünk. Krisz
tusban azt az Istent dicsérjük, aki érettünk van, érettünk cselek
szik, és nem hagy el minket. Az inkarnáció, illetve Nagypéntek óta 
Istenről csak úgy lehet prédikálni, mint arról, aki érettünk van.

Mindebből egy üzenet következik: a "tegnap, ma és mindörökké 
ugyanaz" hitvallása a tegnappal leterhelt s a jövendőtől rettegő 
embernek Isten hűségéről beszél. Az Óév esti bizonytalanság helyét 
a bizonyosság foglalhatja el, a kiszolgálatatottság tudatát pedig 
a bűntől, haláltól, kárhozattól való védettség tudata. Ez az üzenet
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Krisztusban a hivő szót, a lehetőséget, az Istenhez vezető nyitott 
kaput jelenti.

Az üzenet pecsétje Zsid nagyon következetes és határozott tanús
kodása szerint Krisztus engedelmessége: a kereszt. Páratlanul megra
gadó ábrázolását 5,7-1O-ben olvashatjuk. A tegnap lezárult. Hozzá
tenni vagy belőle elvenni már nem lehet, üdvösségünk —  Jézus engedel
mes szenvedése által —  kész. A tegnap Krisztusa pedig "ma és mind
örökké ugyanaz", vagyis: meg tud indulni gyarlóságunkon, hisz kiállta 
a kísértés próbáját. Általa Isten az ítélet királyi székét a kegyelem 
királyi székévé tette (4. fejezet).

Ennek a hűségnek és megbízhatóságnak az ember állhatatlansága 
a kontrasztja. Itt rejlik valahol a megtérésre késztető motívum is. 
Ilyen megbízhatóság láttán szégyelli az ember állhatatlanságát, igyek
szik méltóvá válni ehhez a krisztusi hűséghez és állandósághoz. Maga 
is megpróbál a változó világban "ugyanaz", hűséges és megbízható 
maradni.

A megmaradásnak egy konkrét területére vet fényt textusunk: tet
szetős idegen tanítások elutasítására. De melyek a tetszetős, idegen 
tanítások? Üj és régi sztereotípitája nem válasz a kérdésre, mert 
az ennél sokkal bonyolultabb. A megszokott régihez való szó szerinti 
ragaszkodás ti. könnyen takarhat egy negatív értelmű konzervativizmust, 
soviniamist is. Betű szerint azt kívánja hallani az ember, amit teg
nap is így mondtak, hogy biztonságban érezhesse magát. Nem hamis 
ez a biztonságérzet? Ma általános igény mondanivalónk újrafogalmazása. 
Az evangéliumnál pedig mindig az embert kell megszólítani. Van bennünk 
"örök emberi", ugyanakkor "mai" emberek vagyunk. S valószínű, ma 
nagyobb hangsúly esik "maiságunkra", mint "örök emberi" voltunkra. 
Az inkamációból rosszul vonta le a következtetést az, aki egyszerű
en a régiben érzi magát biztonságban s az újtól, mint "idegen taní
tástól" fél. Pedig a dolog más síkon dől el. Minden bizonnyal az 
minősül idegen tanításnak, ami tetszetős s ami az embernek előnyt 
szerez. Textusunk konkrét helyzete a példa erre. A címzettek kísér
tése a rejudaizálás, egy tetszetős, megszokott, régihez való visz- 
szahajlás. Vannak kalandvágyó emberek. A legtöbben azonban a megszo
kottban érezzük biztonságban magunakt. Szívesen járunk a magunk vagy 
mások által kitaposott ösvényeken. Kevés ilyet ígér a jövő, akár 
az egyén, akár az egyház számára. A "tegnap, ma és mindörökké ugyanaz" 
Jézus nem változatlant és megszokottat ígér, hanem úgy ígér biztonsá
got, hogy velünk jön. Jelenléte és személye a biztonság garanciája 
(459. ének).

Ilyen értelemben vall Krisztusról a Zsidókhoz írt levél a maga 
különös módján. Az evangéliumi üzenet így hangzik: Jézus Krisztus 
tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Erre a vallástételre mondja rá 
a mindenkori gyülekezet az áment.

Szabó Lajos
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Újév ünnepe 
1Kor 3,9-15

Isten építőmunkájáról szól textusunk. Hangsúlyos, hogy Isten 
építkezéséről van szó. Az előző szakaszban ez világosabb: "Isten, 
aki a növekedést adja". De ahogy a természetben, az építésben övé 
a munka áldása. Akkor is, ha munkatársakat fogad. Akkor is, ha Pál 
magát "bölcs építőmesternek" nevezi. Akkor is, ha figyelmeztet a 
szakasz: "ki mit épít erre az alapra". Hogy mennyire Isten az építés 
ura, azt az utolsó nap fogja megmutatni: Ő dönti el, mi az, ami "meg
marad", mi az, ami "megég". Isten az, aki elkezdte a Krisztusban 
világot átfogó építkezést, Ő az, aki ezt a munkát folytatja és be 
is végzi. De hangsúlyos az is, hogy Isten munkatársakat keres és 
fogad. Nem saját üdvösségünk nunkájában (synergizmus! ) , hanem Isten 
Egyháza építésében lehetünk munkatársai. Az építő Isten úgy határozott, 
hogy ezt a felelősségteljes munkát embereken keresztül végzi, azzal 
tüntet ki minket, hogy a munkában társaiul fogad. És végül hangsú
lyos: Isten építeni akar. A rombolás, vagy az abbamaradt építkezés
a gonosz munkája. Pál apostol ebben a vonatkozásban sem saját gondo
latát hirdeti. Csak egyetlen mondat Jeremiás könyvéből: "Felépítem 
és nem rombolom le." (24,6). Innen és más helyekről merít, amikor 
igehirdetésében az építésről szól. "Krisztus Jézus az, akiben az 
egész épület egybeilleszkedik" (Ef 2,4). "Ő adott szolgálatvégzőket 
Krisztus testének építésére (Ef 4,12). Ezért tanítja a gyülekezet 
tagjait is: "a szeretet pedig épít" (1Kor 8,1), és "gazdagodástok
a gyülekezet építését szolgálja" (1Kor 14,12). Péter is ebből a forrás
ból merítve vallja: "mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá...
leteszek Sionban egy kiválasztott drága szegeletkövet" (1Pt 2,5).

A perikópa ezen belül figyelmeztetés. Kettős értelemben is. Amikor 
Pál a szakaszban a "nevek" ellen harcol, a megosztással szemben áll, 
itt most arra figyelmeztet: nem mindegy, hogy Isten munkásai mire
építenek. Nem kell, ebben a vonatkozásban nem is szabad újat kezdeni, 
nincs új alap. A fundamentum "adva van", Isten letette Jézus Krisztus
ban. Jó ha arra is figyelünk: az alap nem a Krisztusról szóló tanítás, 
vagy igehirdetés, hanem maga Jézus Krisztus. Ha az Egyház nem Őrá 
épül, már nem Isten épülete. Ezen a ponton jön a második figyelmez
tetés, a példázat anyagának továbbgondolása. A meglévő alapra sem 
mindent lehet építeni. A rossz anyaggal, hanyagul végzett munka visszá
jára fordíthatja az építkezést az egyházban is. Nem kell újat kezdeni, 
de nem mindegy mi a folytatás —  így lehetne összefoglalni a figyelmez
tetést, a perikópa üzenetét.

Mindezt pedig "az a nap" fogja egészen világossá tenni. Mellesleg 
szó sincs "tisztítótűzről", ahogy néhányan vélik. Ez a tűz nem tisztít, 
hanem "próbál", mindent kimutat. Ez az ítélet funkciója is. A munka 
vagy megmarad, vagy elég. Egyetlen dolog lehetséges: valaki jó alapról 
indulva rossz irányban halad, munkája nem jó, lehetséges, hogy a 
munka "megég", őmaga megmenekül. Ez a szakasz —  legyen szabad leír
nom lelkésztestvéreknek —  elsősorban minket, igehirdetőket figyel-

625



meztet. Milyen alapra építjük magunk és gyülekezetünk életét? Mit 
építünk erre az anyagra, mi a lelkész! munkánk "anyaga"? Isten őriz
zen attól, hogy "az a nap" munkánkat megégesse, még ha mi meg is mene
külnénk. Ez a szakasz igazán lelkészevangélizáció textusa lehetne. 
Azt hiszem, ezek átgondolása után fordíthatjuk az ige üzenetét a 
gyülekezet felé.

Mert —  itt kell megjegyezni —  sok magyarázó szerint Pál itt 
már nemcsak a munkásokra, hanem a gyülekezetre, a gyülekezet tagjaira 
is gondol. Ki mire, és mit, hogyan épít a gyülekezetben, keresztyén 
életében? Itt lesz igénk üzenete időszerűvé, a gyülekezethez közel 
kerülővé.

tfjév ünnepén szólal meg textusunk. Az ünnep összefoglal ása az 
Agendában: "Mindent Jézus nevében cselekedjetek". Az ünnep eredeti
leg Jézus "bemutatásának" ünnepe volt (Luk 2,24!), ebből lett később 
ez a nap a polgári újesztendő napja. Jó azonban, hogy a kettő egy
beesik: Jézus neve és újév. így jelentheti igazán: Jézus nevében
lehet indulni. Jézus nevében indulás pedig: bizalom, imádság, remény
ség, neve erőforrás számunkra is és egész évben is. Itt kapcsolódik 
textusunk az újév ünnepéhez: Jézus nevében élni, az ráépítettség
a szó szoros értelmében és ennek megfelelő életfolytatás is. Sőt 
Jézus nevében élni, ez munkát, építőmunkát is jelent. Mindez tehát 
színesíti, gazdagítja újévi ünneplésünket, mégha "ünneprontó" hangnak 
is tűnik.

Egy rövid megjegyzés. A textus felolvasásánál az "Isten szántó
földje" kifejezést most elhagynám. Ez még az előzőhöz tartozik, most 
zavar. A kezdőmondatban kezdi Pál az új képet, hasonlatot: Isten
építkezése, épülete vagytok. Ezért én így olvasnám: "Isten munkatár
sai vagyunk, ti pedig Isten épülete vagytok".

Ajánlott vázlat:

Jézus nevében

Ma "küszöbön" érezzük magunkat. Már kiléptünk, de még nem igazán 
léptünk be az újesztendőbe. Hogyan fog alakulni? Mit hoz világunkban, 
hazánkban, egyházunkban, gyülekezetünkben, személyes életünkben? Meg
annyi kérdés, bizonytalanság. Annyit érzünk: nem könnyű esztendő előtt 
állunk. De az a nagyszerű, hogy "Jézus nevében" indulhatunk. Benne 
bízva, nevét segítségül híva. Így énekelhetjük a 182. énekünket, 
ha Jézus neve több is, mint "jelszó" számunkra. Olyan név, amiben 
minden benne van, amire szükségünk van. Segítség, erő, tanács, békes
ség és vigasztalás. Sőt gyógyulás, élet rendbejövetele, újulás és 
üdvösség is. S hozzátehetjük igénk alapján: Isten Fiának nevében 
építeni akar. 1989-ben is. Isten adja, hogy az újesztendő ne a rom
bolás, a félbemaradt, vagy rosszul végzett munka éve legyen, hanem 
az építkezés éve minden vonatkozásban.

De igénk nemcsak biztat, hanem figyelmeztet is. Mert mit is jelent 
Jézus nevében élni és indulni?

1) "Jézus nevében" - ez Jézus Krisztusra alapított élet. Igénk 
itt a nagy építkezés, az Egyház alapjáról beszél. Jézus Krisztus a 
"meglévő" alap. Bár az építő megvetették, Isten öt tette Egyháza
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alapkövévé. Pál azért "bölcs építésvezető", mert felismerte és mun
kálta ezt. Ez az alap azóta is "meglévő", megvolt az elmúlt esztendő
ben. Ha sokat nem is tudunk ez előttünk állóról, egyet tudhatunk: 
megvan az alap! Nem kell új alapokat keresni. Sőt, a "régi" alapot 
kell megkeresnünk 1989-ben is. És erről nemcsak beszélni kell, hanem 
életünket igazán erre az alapra kellene építenünk. Krisztusra alapozott 
élet —  ez az újesztendő első feladata és lehetősége is. Régi, de 
ma is időszerű a "keresztyén BUÉK"; Bízzad újra életedet Krisztusra! 
Megtehetjük, mert erős az alap, sőt az egyetlen szilárd alap az egész 
világon, a múltban is annak bizonyult és az marad a jövőben is. Vi
harálló, megtartó, üdvözítő alap.

2) "Jézus nevében" - ez Jézus Krisztushoz illő élet. Az újévi 
figyelmeztetés folytatódik: "vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít
rá", sőt ezt is olvassuk: "ki mit épít rá". Az alap biztos, de nem 
mindegy hogyan és mit építünk erre az alapra, Krisztusra. Sok példa 
eszünkbe juthat az építkezés világából. Éppen ezen a ponton van sok
szor a baj: hogyan dolgoznak az építők és milyen anyagot használnak 
fel. így lehet a gyülekezetben és a keresztyén életben is. Igénk 
különböző anyagokat- sorol fel: maradandóakat és gyengéket is. Nem
fordulunk-e sokszor az egyházban is "olcsó" megoldásokhoz? Az egyház
ban folyó építkezés nem "határidős" munka. Más szóval: az egyházban 
élve nem élhetünk akárhogyan. Lehetnek emberileg tetszetős megoldá
sok, a végső szót az utolsó nap mondja majd ki. Erre tekintve kell 
élnünk jobban az újesztendőben. Segítsen minket Isten hozzáillő, 
Neki tetsző, igaz és valóságos keresztyén életre. Ez is az újév le- 
hetőséege és feladata is.

3) "Jézus nevében - ez Krisztusban építő élet. Az alap és épí
tőanyag után szól igénk a munkásokról is. Kétségtelen, hogy itt az 
apostoli, az igehirdetői munkáról van elsősorban szó. Mégis meg kell 
hallania minden keresztyén embernek: Isten munkatársai vagyunk —
lehetünk. S nem mindegy, hogy milyen munkások vagyunk az Isten épít
kezésében. Mert Isten rajtunk keresztül is építeni akar. Építeni 
emberi életünket, családjainkat, a körülöttünk élő emberek életét. 
Építő életet vár tőlünk az építés Ura. Minket is fel akar használni, 
hogy emberek élete Krisztusra épüljön és Krisztushoz illő legyen. 
Más szóval: Isten azt akarja, hogy emberek élete körülöttünk is hit
ben alapozódjék és szeretetten épüljön.

Küszöbön állunk. Tele vagyunk kérdésekkel. Mégis indulnunk kell. 
De Jézus nevében indulhatunk, bízva nevében és élve nevével. S ha 
így indulunk, akkor életünk Krisztusra alapozott, benne megépült 
és építő életté lehet. Isten adja, hogy az újesztendő ilyen tarta
lommal a nehézségek ellenére boldog és építő legyen.

Keveházi László
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Az ünnepről

Vízkereszt ünnepe
Ézs 42,5-7

Sokszor minket, igehirdetőket is megkísért az a torz értékrend- 
szer, amely az egyes ünnepek nagyságát, értékét az igehallgaté gyüle
kezet számán méri le. E szerint a sivár mennyiségi szemlélet szerint 
alig van jelentéktelenebb ünnepünk a karácsony és újév árnyékában 
meghúzódd szerény, hétköznapi vízkereszt ünnepénél. Pedig az ünnep 
valódi értékét a benne rejlő isteni üzenet és cselekedet adja meg, 
és e szerint az igazi értékrend szerint alig van gazdagabb, sokrétűbb, 
tartalmasabb ünnepünk, mint vízkereszt.

Nézzük meg röviden először az ünnep sajátos üzenetét, hogy "agyon
prédikált" híveinknek olyan friss lelki eledelt adhassunk, amely 
minket magunkat is felfrissít az ünnepek "lelkészkoptató" dömpingje 
után.

Jánossy professzor "Az egyházi év útmutatása" című könyvében 
egy középkor végéről való szertartáskönyvből idéz vízkereszt ünnepének 
hármas rétegződéséről: "Az egyház ezt a napot a hármas kinyilatkoz
tatás alapján üli meg és ezért van három neve. Először epifániának 
nevezzük, mert Krisztust kinyilatkoztatta a pogányoknak, a három 
királynak. Másodszor theofániának nevezzük, mert Jézus megkeresztelé- 
sénél, a Jordánnál, ezen a napon az egész Szentháromság kinyilatkoz
tatta magát... Harmadszor pedig bethfániának nevezzük ezt a napot, 
a házat jelentő beth szóról, mert Jézus a kánai mennyegzői házban 
először bizonyította meg, hogy Isten— "

Ez utóbbi, harmadik réteget nyugodtan lefejthetjük vízkereszt 
ünnepéről, mivel a Vízkereszt utáni második vasárnap óegyházi evangé
liumában találkozunk Jézus első csodatételéve. A megmaradó két réteg
ből, meggyőződésem szerint, ebben az esztendőben az első üzenetét 
kell hangsúlyosan megszólaltatnunk. Erre biztat az oltári ige, ahol 
a bölcsek története szólal meg Máté evangéliumából, ebbe az irányba 
mutat alapigénk főüzenete, de ebben az összefüggésben érezhető az 
úgynevezett szekuláris kontextus kihívása is, amely egyértelműen 
az Egyház missziói küldetését szinte kiprovokálja napjainkban. A 
mai Magyarországon az egyházaknak ki kell és ki lehet lépni az "istálló" 
és a "jászol" intim védettségéből a szélesebb társadalmi nyilvánosság 
elé, mely őszintén várja: van-e igazi, időtálló és mértékadó mondani
valónk irányvesztett emberek sokaságának?!

A szövegről

Írásmagyarázók véleménye megoszlik arról, hogy textusunk besorol- 
ható-e az ebed Jahve énekek közé. A szakasz világosan elválik a fejezet

628



első négy versét alkotó, egyértelműen az Úr szolgájáról szóló prófé
ciától, ahol az ebed Jahve bemutatása a téma. Textusunkban elő sem 
fordul az Űr szolgája kifejezés, de tartalmilag mégis jól illeszthető 
a bevezető versekhez, hiszen itt már a bemutatott szolga elhívásáról 
és küldetéséről olvashatunk.

5. vers. a zsoltárokhoz hasonló módon vall a Teremtő munkájáról. 
Westermann rámutat arra, hogy ez a himnikus hangvételű bizonyságté
tel teljesen egybecseng Gén 1,1-gyei valamint Deuteroézsaiás egyéb 
a teremtésre utaló kijelentéseivel: 40,22; 44,23-24; 45,8; 48,13;
49,13; 51,6; Vö. ATD 82. oldal)

6  vers: Isten elhív és kezével vezet (vö. 41,9). A küldetés
először a saját néphez szól: borit ám. majd tágul a missziói kör 
egészen a nemzetek felé: ór góiim (vö. Jubileumi kommentár 671. 
lap).

7. vers: Kérdés, ki a vers alanya: Isten vagy az elhívott szolga, 
illetve nép? Ugyancsak Westermann utal arra, hogy hasonló kérdés 
előtt állunk például Tritoézsaiást olvasva a 61. fejezet első három 
versében (im. 83. lap).

A kérdés megválaszolásában segíthet az az újszövetségi párhuzam, 
melyet Jézus dialektikus kijelentéseiben fedezhetünk fel, aki hol 
önmagát, hol pedig tanítványait nevezi a világ világosságánaík (Jn 8,12 
ill. Mt. t,14). Melyik az igaz a két jézusi kijelentés közül? 
Ha egyiket kijátszuk a másikkal szemben, feloldjuk az ige dialekti
kus feszültségét, és kioltjuk igazi erejét. A válasz tehát csak az 
lehet: egyszerre igaz mindkét kijelentése. Ez az "Ő mibennünk és 
mi őbenne" misztikus csodája, az inkamáció igazi szenzációja és 
botránya, melyet éppen vízkereszt ünnepével hirdetünk meg az egész 
világnak.

A szószék felé

Ezen a hétköznapi ünnepen éppen az inkamáció, a karácsony hét
köznapi kisugárzását, aprópénzre váltását kellene megszólaltatnunk 
a szószéken.

Aki a hétköznapokba küld, nem más, mint az az Isten, aki az eget 
és a földet alkotta, akinek az egész kozmosz engedelmeskedik: még a 
betlehemi csillag is "misziói szolgálatot" végez... Ha még a csillag 
is Neki engedelmeskedik, mennyivel inkább kell nekünk is örömmel 
fogadnunk missziói küldetésünket a hétköznapokban.

Elhívásunk nem kimenekülést jelent a világból, hanem küldetést 
a kapott világossággal másokhoz. Az evangéliumi történet is világos
sá teszi, hogy a bölcsek visszatérnek hazájukba, nem élvezhetik soká
ig a jászolbölcső illatát és melengető fényét. De a visszatérés már 
"más úton" (Mt 2,12!) történik: többé nem Heródes parancsol nekik, 
hanem Isten küldötte. Karácsony fénye minket is kivezet a heródesek- 
től való függőség sötét állapotából és arra indít,hogy segítsünk 
azokon, akik még nem tudnak erről a szabadulási lehetőségről.

S ezen a ponton válik igazán izgalmassá a 7. vers mozgósító, szin
te forradalmi üzenete: "Nyisd meg a vakok szemét,

hozd ki a börtönből a foglyokat, 
a fogházból a sötétben ülőket!"
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Itt kell nagyon vigyázni, hogy ne csupán általános, üres jelszó
ként hangozzanak a felszabadító igék. Mindannyiunknak meg kell találni 
saját igehallgatói számára azokat a vakokat, foglyokat, sötétben 
ülőket, akik felé Vízkereszt ünnepének igéje el akar indítani. Ki 
az a mi környezetünkben, aki "vak", aki nem látja hol van, és nem 
látja hová vezet az üt ja (szenvedélybetegek stb.)?! Ki az, aki nem 
tud saját erejéből kijönni megkötözöttségéből, aki nem veszi észre, 
hogy már nyitva a fogház ajtaja? Ki az, aki még mindig sötétségben 
él, és azt hiszi, hogy ez a világ a heródesek kezében van?

Hisszük, reméljük, hogy a Vízkeresztkor felragyogó "Szép fényes 
Hajnalcsillag" (az ünnep egyik főéneke lehet a 361. ének) fénye meg
mutatja számunkra is a bölcsek más útját, melyen hazatalálhatunk 
azokhoz, akikhez ez a hétköznapi ünnep missziói lendülettel el akar 
indítani.

A textus értelmezése

A megszabadított és vezetett nép, melyet Isten szövetségével 
megpecsételt magának, veszélyhelyzetbe kerül. Közel a cél, mégis bi
zonytalanná válik a jövő.

Az előzmények szerint visszatérnek a Kanaán felderítésére küldött 
kémek. így számolnak be tapasztalataikról. "Valóban tejjel-mézzel 
folyó föld az, de erős nép lakik azon a földön." (13,28). Hiába bi
zonygatja Káléb: "Meg tudunk birkózni velük, bátran fölmehetiink és
elfoglalhatjuk!" (14,30). Maguk a küldöttek is szembefordulnak Jó
zsuával és Kálébbal, s a rossz hírt terjesztik. Kitör a pánikhangulat: 
sírás és jajveszékelés mindenütt a táborban, zúgolódnak Mózes és 
írón ellen, Józsuát és Kálébet meg akarják kövezni. "Bárcsak meghal
tunk volna Egyiptomban, vagy a pusztában... Nem volna jobb visszatér
nünk Egyiptomba?" csendül fel, mint már annyiszor a disszonáns panasz
kórus a nép ajkán.

10 vers: ekkor Isten maga avatkozik be az eseményekbe. Betelt 
a mérték! A hálátlan, zúgolódó nép méltó haragjára, elveti színe 
elől, és elpusztítja őket.

A fordulat Mózes közbenjáró szolgálatára következik be. Mint 
2Móz 32,30 kk-ben, könyörögni kezd a hűtlen népért. Két érvet hoz 
fel, hogy Istent a megsemmisítés tervétől eltérítse, és arra bírja, 
hogy kegyelmét igazságossága elé helyezze. Az egyik az, hogy tudják 
mind az egyiptomiak, mind a kanaániak, milyen bensőséges közösség 
áll fenn Jahve és népe között. Ismerik hatalmát és erejét, mellyel 
kiszabadította őket, s hogy kinyilatkoztatta nekik szentségét és

Gáncs Péter
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akaratát. Másik érve az, hogy a bűnt büntető szent Isten, aki népét 
engedetlensége miatt kipusztítja, a pogányok szemében úgy tűnne, 
hogy tehetetlen, hogy kudarcot vallott. Triumfálnának a nép pusztu
lásán. Azért kell megkímélnie Izráelt, hogy megmutassa ezeknek a 
pogányoknak erejét és hatalmát.

Különös ez az érvelés! De Isten mégsem háborodik fel rajta! Hagyja 
magát rábeszélni, hogy kegyelmet gyakoroljon népén. Bűnei miatt bün
tetést érdemel, de ez nem a kiirtás lesz, hanem az, hogy a lázadók, 
a zúgolódók nem láthatják meg az ígéret földjét. A második nemzedék 
fog oda bemenni.

A vasárnap jellege

A Vízkereszt ünnepe utáni vasárnapok üzenete: Krisztus dicsősége 
megjelenik a világban. Ezen belül az első vasárnap Isten dicsőségét 
állítja középpontba. Hogyan realizálódik ez népe életében? Az óegyhá
zi evangélium az engedelmes, Istenre figyelő Fiút állítja elénk. 
Az epistola a Krisztuisban, az egy testben élő gyülekezet szolgálatát, 
az okos istentiszteletet hangsúlyozza.

Az igehirdetés

Nincs visszaút!

Igénkben a földön vándorló egyház előképét ismerhetjük fel. Ötköz
ben mindig újra jelentkezik a csüggedés, a tehetetlenség, a zúgolódás, 
lázadozás Isten akarata ellen. Vágyódunk vissza a biztonságosnak 
tűnő régibe, kísért a múlt! Úgy érezzük, magunkra, a magunk erejére 
vagyunk utalva. Nem vesszük komolyan a szent Isten jelenlétét.

1) Van jövő! Isten szabadítása előre mutat. Jövőt ígér és ígére
teiben lehet bízni. Ezek az ígéretek nem az emberi vágyak és elkép
zelések megvalósulása. Gyakran az az illúziónk, hogy Isten azért 
van, hogy legkülönbözőbb kívánságainkat teljesítse. Mennyi csalódás! 
Mindig találkozunk emberekkel, akik emiatt fordultak hátra, tagad
ták meg hitüket. A Zsidó levél figyelmeztetése ma is aktuális: "Mi 
nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, 
hogy életet nyerjünk." (Zsid 10,39)

2) Van közbenjáró! Érdemes végiggondolni a pusztai vándorlás 
során a nép zúgolódásait, lázadozásait: "Megkísértettek engem tíz
szer is" mondja Isten. Valóban, már a kezdetnél, a Vörös tenger part
ján hangzott a kísértő szó és 2Mózes 1h-től éppen tíz lázadásról 
olvashatunk. S az utolsóval betelt a mérték. De ott van Mózes alá
zatos, közbenjáró szolgálatával, odaáll a hűtlen nép és a haragvó, 
szentségének és igazságának érvényt szerezni akaró Isten közé. Ha 
ő nincs, elpusztul a nép!

Ez a közbenjáró szolgálat teljesedett ki Jézusban! Ő a mi közben
járónk, érte, áldozatáért van menetelünk az Atyához, Ő aki "mindenkor 
él, hogy esedezzék értünk" (Zsid 7,25).
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3) Van bocsánat! Mózes szolgálatának eredményeképpen hangzik 
Isten szava: "Megbocsátok a te beszéded szerint!" Mózes sok, számunkra 
különös érve között van egy, amely Isten lényegét fogja meg: "Az
Úr türelme hosszú, szeretete nagy, megbocsátja a bűnt és hitszegést" 
(14,18). Végső fokon ez mentette meg a vándorló népet és segítette 
tovább a cél felé. Ebből az Istennek mindennél nagyobb megbocsátó 
szeretetéből mi már sokkal többet ismertünk a Jézus Krisztusban. 
Ebből a bocsánatból élhetünk ma is, minden úttévesztésünk, lázadásunk, 
hűtlenségünk ellenére is. Erre a bűnbocsánatra nézve énekelhetjük: 
"Én voltam hűtlen, de te sohasem, most már mindhalálig maradj velem".

Nincs visszaút, de van célunk, van közbenjárónk és van bűnbocsá
natunk. Számunkra ez jelenti Isten dicsőségét és ez indíthat bennün
ket hitre és felelős életre.

Felhívom a figyelmet az 1980. novemberi Lelkipásztorban Bohus 
Imre textusfeldolgozására (700. lap).

Keveháziné Czégényi Klára

Vízkereszt utáni utolsó vasárnap 
5Móz 18,15-20

Műhelymunka

Alapigénk Mózes szájába adja azt az ígéretet, hogy az ÚR népe 
köréből támaszt a jövendőben prófétát, aki hozzá hasonló lesz, olyan 
lesz, mint ő maga. Ennek az ígéretnek a beteljesedését már korán 
a Messiásra értelmezték és már az apostolok cselekedeteiről írott 
könyv igehirdetéseiben (Csel 3,22 és 7,37) úgy értelmezték, hogy 
ez Jézus Krisztusban teljesedett be. Vagyis Jézusra, mint a már Mózes 
által megígért prófétára kell hallgatni. Itt van a textus belső össze
függése a vízkereszt utáni utolsó vasárnap óegyházi evangéliumával, 
Jézus megdicsőülésének a történetével (Mt 17,1-9).

Kérdés azonban, hogy textusunkban csupán a jövendő egyetlen sze
mélyéről, "a" Prófétáról van szó, vagy pedig azokkal az írásmagyará- 
zókkal érthetünk egyet, akik szerint Isten az Ő népének a történelem 
vándorútján mindig adott és ad prófétákat, akik Isten megbízásából 
beszélnek és cselekszenek. Ez utóbbi vonalba esik Péld 29,18 megálla
pítása is: "Ha nincs kijelentés, elvadul a nép, de boldog lesz, ha 
megfogadja a tanítást".

Véleményem szerint mindkét értelmezés benne van textusunkban. 
Ráismerhetünk ebben a próféciában az Egyetlen Prófétára, Jézus Krisz
tusra, aki ugyan nem "második Mózes", hanem sokkal több nála. Ez 
a Próféta tökéletesen ismerteti meg Isten akaratát és teljesen, mind
halálig engedelmeskedett is neki. (Itt azonban óvakodjunk attól, 
hogy Mózessel hasonlítgassuk össze Jézust, illetve Mózesben Jézus
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"előképét" véljük felfedezni.) Másrészt viszont maga az ÚR hív el 
szolgálatára embereket, prófétákul, apostolokul és igehirdetőkül, 
hogy az isteni kinyilatkoztatás közvetítői és meghirdetői, Mózes szol
gálatának a folytatói és Jézus missziói parancsának a továbbadói 
legyenek.

A szövegről, a textusról és a perikópáról, valamint prédikációi 
gondolatokról dr. Muntag Andor professzortól találhatunk részletesebb 
útmutatást a Lelkipásztor 1981. januári számának 35-38. oldalain.

Igehirdetési vázlat

A megdicsőült Krisztus Isten igaz Prófétája

1) Régi írásmagyarázati felismerés, hogy a Szentírást legjobban 
maga a Szentírás magyarázza. Vagyis az írásnak egy-egy igéjét az egész 
Szentírás összefüggésében értjük meg a legjobban. Az első keresztyén 
igehirdetők, az apostolok ezt az ótestamentumi ígéretet Jézus Krisztus 
személyében látták beteljesedni. Az a próféta, akinek a száján keresz
tül megszólal Isten igéje és aki mindent elmond, amit Isten parancsol, 
—  az az értünk emberré lett, meghalt, de feltámadott és megdicsőült 
élő Jézus Krisztus. Az a Jézus, akinek nemcsak az ajkáról hangzott 
az ige, hanem Ő maga volt a megtestesült Ige. Éppen ezért, amikor 
ö beszédre nyitotta a száját, mindig olyan igét mondott, ami megegye
zett az Atya akaratával, azt mondta, amit az Atya parancsolt neki.

A Mózesen keresztül megszólaló Isten félelmetes Isten volt, aki
nek a szavát hallgatni is félelmetes volt. A Jézus Krisztuson keresz
tül megszólaló Isten nem tett leplet az arcára, mint Mózes (2Kor 
3,12kk), mert Ő az Isten kegyelmes szeretetét hozta. Hiszen Ő nem 
azért jött, hogy bennünket, bűnös embereket elpusztítson, hanem hogy 
megmentsen, Ő az embereket nem megfélemlíteni jött, hanem éppen a 
félelmeiktől és rossz lelkiismeretüktől megszabadítani.

2) Ezzel azonban az a felelősség, amellyel oda kell figyelnünk 
hívására és bennünket megszólító szavára, nem kisebbedett, hanem 
növekedett. Mert igéjét nem lehet felelőtlenül és következmények 
nélkül hallgatni. Megszólító szava engedelmességet követel tőlünk. 
Goethe egyszer végigolvasta fia emlékkönyvét. A benne lévő sok fel
jegyzés között rátalált erre a tanácsra: Tanulj meg engedelmeskedni! 
Felolvasta és így szólt fiához: Ez az egyetlen okos mondás benne.

Dietrich Bonhoeffer írásaiban szenvedélyesen hangsúlyozza, hogy 
a hit és az engedelmesség összetartoznak. Jézus hitre szóld hívásának 
a meghallása mindig az Ő követéséhez vezet, vagyis konkrét engedel
mességre. Ha nem így van, akkor úgy teszünk, mintha Isten kegyelme 
egy vásári portéka lenne, amelyet olcsón akarna elkótyavetyélni. 
De mert Isten kegyelme drága kegyelem, ezért jut erre a következte
tésre Bonhoeffer, hogy csak a hívő ember engedelmeskedik és csak 
az engedelmeskedő ember hisz igazán.

3) Jézus Isten igéjének és akaratának a meghirdetését, továbba
dását az igehirdetőkre bízta. Akikre talán nem mindig vonatkozik 
a prófétai jelző, de reájuk is érvényes, hogy nem a magukét kell
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mondaniuk, hanem az Isten akaratát kell hirdetniük. Igénkben két 
dolgot sújt a legkeményebben Isten fenyegetése. Az egyik az engedetlen
ség. Az igének a süket fülekkel való hallgatása. Ha valaki nem hall
gat engedelmes szívvel Isten igéjére, azt felelősségre vonja az ÚR. 
A másik dolog, amit nem tűr el az Isten, az az, hogy az igehirdető 
elbizakodottan nem a kijelentett igét adja tovább, hanem "más istenek" 
nevében szól.

Itt fonódik össze az igehallgatók és igehirdetők közös felelős
sége. Együttesen kell tusakodniok azért, hogy a szószéken vagy bár
milyen alkalmon megszólaló ige valóban az Isten igéje legyen. Minden 
szó, ami nem az ÚR akarata szerinti, "más istenek" nevében kimondott 
szó.

Egyszer valaki annak a véleményének adott hangot, hogy könnyű 
dolog prédikálni. Az igehirdető halk, de bölcs és felelősségteljes 
válasza ez volt: próbálja meg, majd maga is megtudja, mit jelent
tusakodni egy-egy ige igazi üzenetéért. Az engedelmes igére való 
figyelés és az engedelmes ige-tolmácsolás a gyülekezet és az igehir
dető állandó, közös együttmunkálkodása.

Ez az ige az igehallgatóknak felteszi a kérdést: Mennyit imádko
zom azért, hogy a lelkészem ne a magáét mondja, ne más istenek nevében 
szóljon, hanem az Isten akaratát hirdesse? Bennünket igehirdetőket 
pedig megkérdez: Mennyit imádkozom azért, hogy ne más istenek nevében 
szóljak és az általam továbbított ige halló fülekre és nyitott szívekre 
találjon? Ez a közös felelősségnek olyan két oldala, amelyet igehir
detőknek és igehallgatóknak együtt kell megtusakodniuk Uruk előtt. 
A hitnek micsoda távlatát nyitná meg, ha ezt nemcsak tudnánk, de 
gyakorolnánk is és a hit engdelmességével osztatlan szívvel tartóznák 
együtt Istenünkhöz.

A vasárnap jellege

Hetvened vasárnapja az egyházi esztendőben fordulópont, amikor 
Istennek karácsony felől érkező népe, már elhagyva a vízkereszti 
ünnepkört is, előre tekint a közeledő böjtön át Krisztus szenvedésére 
és kereszthalálára és a húsvéti feltámadásra. Az egyház népe egyben 
készül a böjti útra, hogy azt végigjárva megérkezzék a feltámadás 
szép ünnepére és eljusson a feltámadás és az örök élet hitére. A 
vasárnap nevében hordozza a húsvéttól való, a napok számával mért 
távolságot. Azt is mondhatjuk, hogy az egyház tagjai ezen a napon 
kezdik meg a húsvétig tartó visszaszámlálást.

Sárkány Tibor
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A textus

Máté evangéliumának 13. része Jézus példázatainak gyűjteménye. 
Összesen hét példázatot tartalmaz ez a rész. Textusunk két rövid 
példázatot, de így is mondhatjuk: egy példázat-párt foglal magában. 
Az egyik a szántóföldben elrejtett kincsről, a másik az igazgyöngy
ről szól. Mindkettőben a "mennyek országát" állítja elénk Jézus. 
A mennyek országa bibliai fogalmának gazdag teológiai tartalmát ismert
nek tételezem fel, ezért nem részletezem. Jelzésként alkalmazom a 
továbbiakban a mennyek királysága, az Isten királysága kifejezéseket, 
hogy e fogalom lényegét fejezzem ki ezzel. A "mennyek országa" nem 
a földi államokhoz hasonló, meghatározott területre korlátozott, 
körülhatárolt ország, hanem Isten királyi uralma, hatalma. Ezekben 
a rövid példázatokban is Isten királyi uralmáról van szó. E két pél
dázat mégsem teljesen azonos mondanivalót tartalmaz. Azonos bennük 
az, hogy a) mindkét megtaláló mindenét eladja, és megveszi a megta
lált értéket; b) mindkét esetben igen nagy értékről van szó. A kü
lönbözőség az, hogy az első példázatban véletlenül bukkan rá a kincs
re a napszámos, a másodikban pedig tudatos keresés után találja meg 
a nagy értékű igazgyöngyöt a kereskedő.

Gondolatok az igehirdetéshez

Jézus küldetésével és szolgálatával a menny királyságába hív 
bennünket. Máté evangéliumának 13. részében található példázatokban 
ezért tanít a mennyek országáról. Az itt olvasható példázatokat, 
néhány kivétellel, így kezdi. "Hasonló a mennyek országa..." Jézus 
Isten királyi uralmáról tanúskodott születésével, a böjti út végig
járásával, nagyheti szenvedésével, kereszthalálával, a kereszten 
aratott győzelmével. Minden csodájával, így feltámadásának a csodá
jával is a menny királyságának e világban megnyilvánuló hatalmát 
mutatta be számunkra. Hogyan, hol és mikor kerülhetünk ez alá a királyi 
uralom alá?

1) Isten királysága nem a távoli jövendő valósága csupán. Jézus 
azzal kezdte igehirdetői szolgálatát, hogy Isten országa közelségét 
meghirdette (Mk 1,15). Később ezt mondta tanítványainak: "Isten országa 
közöttetek van" (Lk 17,21). Időbelileg is és térbelileg is érintkezik 
Isten világa a mi világunkkal. Jézus személyében van ugyanis közöt
tünk Isten királysága. Így érthető az előbbi idézet Lukács evangéli
umából. Jézus ígérete szerint velünk van minden napon a világ vége
zetéig. Ő tehát a példázatbeli drága kincs (380. énekünk), Ő az igaz
gyöngy. Nem tudjuk, hogy Jézus az igazgyöngy természetes kialaku
lására gondolt-e akkor, amikor elmondta ezt a példázatot. Úgy gondo
lom, hogy nem követek el a példázattal szemben erőszakot, amikor 
arra utalok, hogy az igazgyöngy szenvedésnek az eredményeképpen 
jön létre. A gyöngykagylóba idegen anyag kerül, és ezt, mintegy véde
kezésképpen testnedveivel veszi körül, ami azután megszilárdul. Így 
alakul ki az igazgyöngy. Jézus a mennyei világ számára idegen bűn 
miatt szenvedett. Ezzel a szenvedésével és kereszthalálával felbe
csülhetetlen értékké lett számunkra az Ő szent áldozata. Ez a Krisz-
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tusban lévő drága kincs rejtve van jelen világunkban. Ezért mentek 
el mellette sokan az egyháztörténelem folyamán. Pedig közel voltak 
hozzá, mint a példázatbeli földmunkás, aki azonban megtalálta. Talán 
nem ástak elég mélyre? Vagy nem keresték tudatosan, mint a kereskedő 
az igazgyöngyöt? Ezért maradtak szegények minden földi gazdagságuk 
mellett, ezért maradnak koldusok ma is nagyon sokan, ezért elesettek, 
reménytelenek és békétlenek, miközben minden földi értékkel körül
bástyázzák magukat.

2) Isten rejtette bele ebbe a világba az Ő királyi hatalmát, 
Ő a szántóföld Ura, Ő a tengeri kagylók teremtője, de az egész te- 
remtettség korlátlan Ura is. Ő küldte ebbe a világba Fiát. Ő rejtette 
bele az incamatio csodája által az örök Logos-t az emberi testbe, 
Ő helyezte el öt, mint kis gyermeket a betlehemi istálló jászolába, 
Ő takarta be a pólyába. 6 van ott az emberi szavakban meghirdetett 
Ige leplei között. De Őt találjuk meg a kenyér és bor színe alatt 
az Oltáriszentségben. Mind ez az Isten akaratából történt. A Gazda 
tudja, hogy mi rejtezik a szántóföldben, Ő azért helyezte el ebben 
a világban a drága kincset, az igazgyöngyöt, hogy megtaláljuk, hogy 
a miénk legyen. Ez a kegyelem!

3) Éppen rejtettsége miatt keresnünk kell Isten királyságát. 
A második példázattal ezt hangsúlyozza Jézus. A Hegyi beszédben ezt 
így fogalmazta meg: "Keressétek először Isten országát..." (Mt 6,33). 
Ez is Isten kegyelme, hogy tudhatunk az igazgyöngyről, az elrejtett 
kincsről és kereshetjük tudatosan és rendszeresen. Isten az Ige hall
gatói számára adja meg ezt az ismeretet és a rendszeres keresés lehe
tőségét az imádságban és az istentiszteleti közösségben. Isten azon
ban azokhoz is kegyelmes, akik önhibájukon kívüli okokból nem hall
hatták meg a jó hírt, akik szüleik közömbössége miatt nem részesülhet
tek a keresztség szentségében és a keresztyén tanításban. Számukra 
is megadhatja a lehetőséget a kincs megtalálására. Talán munka köz
ben, egy Krisztusra rátalált munkatárs becsületes helytállásában, 
vagy csendes bizonyságtételében, esetleg egy könyv olvasásakor (ez 
is munka, szellemi munka), amikor, talán egy bibliai idézetben, vagy 
egy Istentől motivált esemény leírásában felcsillan előttük a drága 
kincs, felragyog előttük Isten királysága. Ebben az esetben a tudatos 
törekvés ezután kezdődik, hogy a felismert érték azé legyen, aki 
azt meglátta.

4) Isten országa totális igénnyel lép fel az ember iránt. Mind
két példázatban azt olvassuk, hogy a kincset, illetve az igaz gyön
gyöt megtaláló "eladja mindenét, amije van", hogy övé lehessen a 
páratlan érték. Itt nem anyagi javakról van szó, mert pénzen nem lehet 
megvásárolni Isten királyságát. A szívünket, egész lényünket kell 
"eladni" annak, akié a kincs. Aki Isten királyságának mindent felül
múló gazdagságát, páratlan értékét felismerte, az nem mérlegel, hogy 
megéri-e. Az siet, hogy le ne késsen a lehetőségről. Az mindenéről 
lemond, lemond önmagáról, vele együtt vélt értékeiről, a földi kin
csek csillogásáról, a hamis gyöngy bűvös varázsáról. Az megtagadja 
önmagát és követi azt a Krisztust, akiben testet öltött Isten királyi 
uralma. Ebben az esetben valóság lesz számunkra az, amit Pál apostol 
így vallott meg: "Mert közülünk senki sem él önmagának és senki sem 
hal meg önmagának; mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az
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Úrnak halunk meg, ezért akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. 
Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a  hol
takon, mind az élőkön uralkodjék" (Rm 14,7-9). A drága kincsnek, 
az igazgyöngynek így nem én leszek a birtokosa, hanem én leszek 
az ő tulajdona. Hiszen mindenemet eladtam, odaadtam. Nekem már sem
mim sincs, de mégis minden, a Krisztus örök életre megtartó uralma, 
az enyém.

Jézus ezért szól hetvened vasárnapján hozzánk ebben a két rövid 
példázatban, hogy amit ő hozott önmagában, az Isten királysága, már 
ebben a földi életben kiterjedjen reánk. Már most Jézus hatalma alatt 
éljünk, hogy amikor mindenki előtt nyilvánvalóvá lesz isteni uralma, 
akkor ebben a teljességben is vele lehessünk.

Alapigénk igen közismert, de azért ne gondoljuk, hogy könnyen 
érthető. Éppen a korábbi beidegződéseink teszik nehézzé, hogy megért
sük az ige valódi mondanvalóját. Jelszavasán értjük sokszor, az össze
függéséből kiragadva. Különösen a régi fordítás kísért bennünket 
a 41-42 verseknél: Márta, Márta, szorgalmas vagy és sokra igyekszel, 
de egy a szükséges dolog és Mária a jobb részt választotta... Ez 
alapján marasztalják el sokan a tevékeny keresztyén életet, illetve 
igazolják a hamis quietizmust.

Sem Lukács, sem más evangélium nem akarja elmarasztalni a tevé
keny keresztyén életet. Figyeljünk arra a tényre, hogy a Mária és 
Márta történetét megelőzi az Irgalmas samaritánus példázata. Ha a 
Mária-Márta történetben egyszerűen a keresztyén életvitel lenne a 
kérdés, akkor az ezt megelőző Irgalmas samaritánus példázata mutatná, 
hogy az igazságot csak két különböző, ellentétes mondattal lehet 
kifejezni: Jézus egyszer a munkába küld (Te is hasonlóképpen csele
kedjél!), máskor viszont a csendes figyelésre indít. (Az igazsághoz 
visz közelebb, ha megkíséreljük a 41-42 versek fordítási nehézségeit 
megoldani. Ebben igen jó segítséget ad Prőhle Károly Lukács komnen- 
tárja a 183—184. lapokon. Ennek ismeretét feltételezem és ezért nem 
tárgyalom.)

Lukács evangélista mesteri módon rajzol elénk két különböző em
bertípust. Neki elég ehhez 5 rövid vers.

Itt jól láthatjuk, hogy az embereknek eltérő adottságaik vannak, 
eltérő hajlammal születünk. Sajnos az egyházakban ezekre a lélektani

Pintér János

i.
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különbségekre, amik a teremtés rendjébe tartoznak, kevés figyelmet 
fordítanak. Egyeseket a tettvágy majd szétrobbant, mások nyugodtak, 
higgadtak. A tevékeny ember számára nehéz elgondolni és megérteni, 
hogy hogyan ülhet az ember nyugodtan, hogyan folytathat meditatív 
életformát. A nyugodt ember viszont lenézi a tevékeny embert, aki 
mindent a hasznossági elv szerint vizsgál. Sem az egyik, sem a másik 
éltstllus nem hamis vagy helytelen. Isten nem teremtette az embe
reket egyformának. Mind a két típusú ember a maga módján szolgálhat 
Istennek. A Biblia nem egy meghatározott "keresztyén" életformához 
akar bennünket kötni, mégcsak nem is egy (személytelen) bibliai igaz
sághoz, hanem magához Jézushoz, Őt kell újra és újra megkérdeznünk, 
hogy mit cselekedjünk.

A személyes kapcsolat nehezebb és fárasztóbb. Ezért keresünk 
egy "bibliai igazságot", "keresztyén életszabályt", amihez igazod
hatunk, s aminek segítségével elnémíthatjuk a háborgó lelkiismeretűn
ket, ami a mi Urunkkal való személyes kapcsolat után kiált.

II.

A szeretet hamis módját is megmutatják ezek a versek. Gondoljuk 
meg, hová tart Jézus, amikor betér Betániába. Jeruzsálembe indult, 
hogy ott értünk meghaljon. Lényét teljesen betölti az a küzdelem, 
amelynek eredményeként teljes odaadással vállalta a halált.

Amikor belépett a betániai házba, az a nap ünneppé vált az ott 
lakóknak. Márta azon igyekezett, hogy azt valóban azzá is tegye: 
a legjobbat, mindenét az asztalra akarta tenni a vendég tiszteletére. 
Ide-oda szaladt, serénykedett. Ügyet csinált a főzésből. De éppen 
ezt nem kívánta Jézus, Ő a csendet kereste. Szíve ezekben a feszült 
órákban-napokban —  hisz a keresztet látta maga előtt. —  a csendre 
vágyott. Letért a forgalmas jeruzsálemi útról, ki akart térni a töme
gek elől, hogy legalább egy-két óráig csendben lehessen. Mária hall
gatásával, figyelésével ezt segítette. Márta viszont a nagy igyeke
zetével éppen ezt a csendet törte meg, illetve rabolta el. "Egy a 
szükséges" —  ezt lehet úgy is érteni: egy kis étel, egy fogás, az 
ami most kell, nem kívánok nagy ebédet.

Márta a maga módján akarta Jézust szolgálni, nem figyelt arra, 
hogy mit kíván Jézus.

Ezt a problémát sokszor látjuk az életben. Sokszor szeretnénk 
örömöt szerezni a magunkmódján. Ha kiderül, hogy téves úton jártunk, 
megsértődünk. Esetleg még azt is gondoljuk, hogy a mi segítségünket 
nem értékelik.

Ha másoknak örömöt szeretnénk szerezni, tanuljuk meg, hogy elő
ször a szívüket, lényüket kell megismerni, hogy azután igazán jót 
tudjunk nekik tenni. Jézus szerette Mártát és Márta is szerette őt. 
Márta akart segíteni, szolgálni, de a maga módján. Ezáltal mutatko
zott meg szeretetlensége. Mária viszont megértette, hogy Jézusnak 
nyugalomra van szüksége, s ezért szolgált jól Jézusnak, amikor leült 
a lábához és hallgatta Őt. Hagyta, hogy Jézus szolgáljon neki.
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III.

Igénk Lukács külön anyagához tartozik, vagyis másutt nem talál
ható meg az evangéliumokban. Iwand szerint még Jn 11. fejezetével se 
kapcsoljuk össze. Sokkal inkább figyeljünk a Lk 15-ben lévő példáza
tokra, vagy a Lk 18,9-nél kezdődő farizeus és vámszedő példázatra. 
Jézus a vámszedőket és a bűnösöket veszi ott védelmébe. Ezek a pél
dázatok is Lukács külön anyagát képezik. Ha ezekre is figyelünk, 
a két asszony vitája űj fénybe kerül. Jézus megvédi Máriát az ő "sem
mittevésében". Mária magatartása ugyanis botránkoztató volt. Az akkori 
társadalom az asszony helyét másutt jelölte ki: a konyhában vagy
a ház körüli szolgálatban. Márta éppen ezért marasztalja el Máriát 
és azt szeretné, hogy Jézus is a szokásjog, a hagyomány alapján el
marasztalná Máriát, mert "nincs a helyén".

Jézus megvédi Máriát, mint ahogy megvédte a vámszedőket és a 
bűnösöket is a kor ítélkezésével szemben. Bnancipálta Máriát, el
fogadta a társadalom teljes jogú tagjának, aki jogosan ül a. Mester
tanító lábánál és hallgatja annak igéjét. Márta Jézusért akart vala
mit tenni, Neki akart szolgálni. Mária viszont megértette, hogy Jézus 
akar neki szolgálni.

IV.

Mária azért kerül a kritika tüzébe, mert mindent félretesz. Jé
zus szava a számára mindennél fontosabb lesz. Úgy viselkedik, mintha 
Jézus miatta jött volna ebbe a házba. Bengel megemlíti, hogy talán ép
pen a konyhából jött be., és a konyhai munkát hagyta félbe. Crfc most tel
jesen Jézus jelenléte határozza meg: Isten embert kereső szeretetének 
titkát érezte meg életében. Megérezte az idő folyamatában a pillanat 
fontosságát (A kronosz és a khairosz egymáshoz való viszonya!), ami
kor ő Isten szeretetét értheti meg és ragadhatja meg. A 63. Zsoltár 
4. verse válik számára valósággá: "mert szereteted az életnél is
jobb, ajkam Téged dicsér".

Márta számára Jézus egy kedves vendég, egy igen tiszteletreméltó 
személyiség. Mária viszont megérti, Márta tányércsörömpölése, a láda- 
zörgése ellenére is, a személyesen neki szóló, őt kereső isteni sze- 
retetet.

Missura Tibor
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Ötvened vasárnapja 
Jn 9,39-41

Megjegyzések az alapigéhez

A kijelölt igeszakasz szorosan kapcsolódik a 9. fejezetben leírt 
gyógyítási történethez. Ezért az igehirdetésre készülve érdemes az 
egész fejezetet figyelembe venni.

A vakon született meggyógyításának története egyik legrészlete
sebben leírt történet az evangéliumban. Szinte művészien felépített 
elbeszélése az eseményeknek. Világosan nyomon követhető benne: hogyan 
gyógyítja meg Jézus a vakon születettet a kettős vakságból. János 
evangélista nem csupán a testi gyógyítást és az abból következő bo
nyodalmakat írja le, hanem —  éppen textusunkban —  világossá teszi, 
hogy itt többről van szó, mint egy ember testi-lelki gyógyulásáról. 
A farizeusokkal folytatott rövid vitabeszédéből kitűnik, hogy Jézus 
a történteken keresztül rámutat a hitre, a "Látás"-ra jutás útjára, 
illetve felhívja a figyelmet a sötétségben, a "vakság"-ban maradás 
veszélyére.

Érdekes megfigyelni a szituációt, ami e pár vers hátteréül szol
gál. Jézus a gyógyítás csodájával nem akar propagandát csinálni magá
nak. A vakon született meggyógyítása után eltűnik a színről. Csak 
akkor jelenik meg újra, mikor a gyülekezetből kitaszítottal szemé
lyes kapcsolatot építhet ki. Itt kezdi el a lelki gyógyítást, melynek 
eredményeként a vakon született eljut a Jézusban való hitre. Jézus 
cselekedete és szavai azonban nem váltanak ki mindenkiben hasonló 
hatást. Amikor az öt gyanakvóan figyelő és kísérgető farizeusok hall
ják Jézus megállapítását, nagyon jól értik, mire céloz Jézus ezzel 
a mondatával. Jézus látszólag általánosnak tűnő kijelentését magukra 
veszik. Kérdésükre hangzik el Jézus második mondata, ami már szemé
lyesen az öt kérdező farizeusoknak szól.

Hogyan értsük a kijelölt verseket?
39. vers: Jézus kijelentése mögött ott vannak a 9. fejezetben

leírt események. Egy vakon született, a farizeusoktól bűnösnek ítélt 
ember nemcsak a szeme világát nyeri el, hanem Jézus szavai nyomán 
felismeri Jézusban a Messiást. Törvénytudó, Isten ígéreteit ismerő 
farizeusok pedig nemhogy nem ismerik fel öt, hanem bűnösnek tartják. 
Micsoda ellentét! —  A farizeusok is két csoportra osztották az embe
reket: látók és vakok csoportjára. A határt azonban —  ismert módon 
—  másutt húzták meg, mint Jézus. Jézus hatálytalanítja az eddigi 
csoportosítást és újat hoz helyébe. A vele való találkozáskor érvény
telenné lesz minden eddigi osztályozás, emberi böcsesség, még a kegyes 
bölcsesség is, és minden eddigi "látás" állítólagos látássá értékelő
dik. Amit Jézus itt mond, hasonló a Mt 11,25-ben mondottakhoz. Látó
nak azt mondja Jézus, aki benne Isten küldöttjét felismeri. A vakok, 
akik nem ismerik fel Krisztusban Isten küldöttét, s "egyre inkább 
belesüppednek saját gondolataik és elképzeléseik útvesztőjébe, hitet-



lenséggé válik vallásosságuk és kegyességük, ítéletté lesz rajtuk 
Krisztus eljövetele" (Kamer)

40 vers: "Talán mi is vakok vagyunk?" A különböző bibliafordí
tások —  a magyar fordításhoz hasonlóan —  érzékeltetik, hogy a fari
zeusok kérdése mögött ott van az a meggyőződés: ők a törvény ismere
tével Isten teljes kinyilatkoztatásának és akarata ismeretének birtoko
sai lettek. Ezért Jézustól természetesen egyértelmű nemleges választ 
várnak, ők nem tartoznak a lelki vakok csoportjába. Ugyanakkor benne 
cseng a tanítványok megütközése és elbizonytalandosáa: "én vagyok-e
az, Uram?" (Mt 26,22).

41. vers: Hogyan értsük Jézus válaszát? Jézus nem a várt nemleges 
választ adja. Viszont nem is azt mondja: de bizony, vakok vagytok1 
Jézus pontosan fogalmaz. "Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, mivel 
azonban most azt mondjátok: látunk, megmarad a bűnötök". A farizeusok 
valóban látók lehetnének. Ismerik Isten ígéreteit az eljövendő Sza- 
badítóról. És találkoztak Jézussal, aki a világ világossága, aki azért 
jött, hogy minden ember kivezessen a sötétségből, a hitetlenségből, 
az Isten elleni magába zárkózásból a hitre, a "látás"-ra. Mi akadá
lyozza mégis őket, hogy felismerjék Jézusban az Isten Fiát —  mint 
a vakon született — , higgyenek benne, így látók legyenek? Teljesnek 
hit istenismeretük, tökéletesnek vélt kegyességük, amin nem tudnak 
és nem akarnak változtatni, amibe nem fér bele Jézus. Nem készek 
arra hogy  felülvizsgálják, kérdésessé tegyék eddigi felfogásukat. 
Bezárkózásuk válik ítéletté számukra. Ahogy valaki megfogalmazta: 
"Aki a világ világossága megpillantásakor megmarad a maga kis lám
pásainál, az maga felett mond ítéletet".

Gondolatok az igehirdetéshez

Miért vagyok keresztyén? Nem tudom, hány, magát keresztyénnek 
valló ember tette föl magának komolyan ezt a kérdést? Miért vagyok 
keresztyén? Örököltem? Vallásos családban neveltek? Keresztyén kör
nyezet vett körül? A kérdések nyomán kérdésessé vált-e számunkra: 
valóban keresztyének vagyunk-e? Jézus erre akar segíteni1 Hogyan?

1) Jézus igaz önismeretre akar tanítani bennünket. Akikkel Jézus 
a felolvasott versekben vitatkozik, soha nem kérdőjelezték meg saját 
vallásosságuk igaz voltát. Isten törvényét ismerő emberek voltak. 
Rosszindulattal sem lehetett rájuk fogni: nem tartják be a Törvényt. 
Hiszen ez szabta meg életük rendjét, ez alakította ki szokásaikat. 
Sőt, arra törekedtek, hogy Isten Törvényének mások életében is érvényt 
szerezzenek. Kezükben volt a lelki és morális hatalom. A vallás dol
gaiban tévedhetetlennek hitték magukat. Jézussal kellett szembesül
niük, hogy kitűnjék: mégsincs minden rendben. Kegyes szokásaik mögött 
gyakran ott volt a képmutatás. Magukat tökéletesnek tartó felfogásuk 
mélyén mások lenézése, megvetése rejtőzött. Tagadták, hogy Ők is 
bocsánatra szorulnak. Jézus önmaguk igaz megismerésére akarja segí
teni őket.

Néztünk-e már szembe komolyan önmagunkkal? Valóban keresztyén 
vagyok, igazán követem Jézust? Vagy csak jól beidegződött vallásos 
szokásaim vannak, tévedhetetlennek vélt hitigazságok birtokosa vagyok? 
Az igaz hit, Jézus követése ott kezdődik, mikor Jézus világosságában
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rádöbbenek: nincs minden rendben az életemben. Sok bibliai és egy
háztörténeti példát találunk ennek szemléltetésére.

2) Jézus a "látás" ajándékát adja. Jézusnak mesteri az a módszere, 
ahogyan a vakon születettet elvezeti a lelki megvilágosodásra, lelki 
"látás"-ra. Ez az ember először szinte semnit nem tud Jézusról. Csak 
a nevét és amit tett vele. Lépésről-lépésre vezeti el Jézus a teljes 
felismerésig: Ő az Emberfia, a Megváltó.

Az evangélium tudósítása azonban nem csupán egyszeri történetet 
rögzít. Mögötte ott van az első keresztyén gyülekezetek hittapasz
talata. Jézus a világ világossága. Azért jött, hogy fényt hozzon 
a világba, az emberek életébe. Nem akar senkit lelki éjszakában hagyni, 
ahol a tanácstalanság, a félelem, a bizonytalanság uralkodik. Sötét
ségből világosságra, lelki vakságból látásra akar segíteni. Ez a 
látás mindig Isten ajándéka, amit az Ige hallgatása nyomán nyerhetünk 
el. Ez a Látás az a felismerés: Jézus a Megváltóm. Pál is erre emlé
keztet levelében: "Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből vilá
gosság ragyogjon fel", Ő gyújtott világosságot szívünben, hogy fel
ragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán" (2Kor 
4,6). Ezt a látásra-segítést végzi Isten ma is köztünk az igehirde
tésen keresztül.

3) Jézus nem mond le senkiről. Félreértenénk Jézus szavait, ha 
azt gondolnánk, hogy kijelentése mögött "akik nem látnak, lássanak, 
és akik látnak, vakká legyenek", valami eleve elrendelés rejtőzik. 
Egyesek hitre mások kárhozatra rendeltettek. Jézus szava figyelmez
tetés a farizeusok felé. Vigyázzatok, nehogy önteltségetekben, gő
gösségetekben vakok maradjatok! Ne zárjátok el magatokat a világosság 
elől. Jézus, a világ világossága azért jött, hogy mindenkit látóvá 
tegyen. Ha mindazokról, akik még nem láttak, mikor az evangélium 
íródott, lemondtak volna, bizonyára nem így írja János ezt a fejeze
tet. Az evangélium írójának ezt a szándékát —  hogy mindenki látásra 
jusson —  támasztja alá másutt is: "Ezek pedig azért vannak megírva, 
hogy higgyétek: Jézus a' Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek 
legyen" (20,31).

Bárcsak minél többen megtapasztalhatnák:
"Vége lesz az éjszakának Ott, hol Jézus tündököl —  Viliódzó 

sugarak járnak Fénylő nyomdokod körül; Gyógyítsd konok pogányságunk, 
s mindörökké téged áldunk!" (400. ének 4. vers)

Sárkány Tibomé 
Horváth Erzsébet

Böjt 1. vasárnapja 
Zsid 4,14-16

A görög szavaknak és kifejezéseknek csak olyan jelentéseit emelem 
ki, amelyek növelik, fokozzák azok tartalmi megértését, mondanivaló-
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jiát, mivel új képzetsorokat és gondoaltokat nyithatnak meg értelmünk
ben , szíveinkben.

14. vers: Az echontesz és echomen még jobban kiemelik a főpap
és nyája összetartozását, mint magyar megfelelőjük. —  Az "archiere- 
usz megasz" az őtestamentomi főpaphoz képest tudatja a Jézus-főpap 
valóságos többletét. A Jézus-főpap vállal minket testvéreinek (Lk 2,11!) 
Ezért tekinthetjük Őt egészen a magunkénak. Természetesen
a kisajátítás tévelygése nélkül! Ez önmagában is bátorítás, sokkal 
több bizalomra, mint amennyi van, és ajtónyitás számunkra a hozzáme
netelünk céljából. A Názáreti Jézusban Isten Fia a mienk, aki messi
ási-krisztusi méltósága révén nekünk is mennyet nyitott, amikor 
visszatért az Atyához. Bizony, nem a Sátán van Isten jobbján, hanem 
a mi Urunk és testvérünk. Ő nem ellenünk hergeli az Atyát, hanem 
a szívét hozzánk hajtja. Mennyivel több ez, mint az ótestamentomi 
főpap évi egyszeri bemenetele a szentek szentjébe a szentélyen át!

Külön is nézzünk szembe a "kratómen tész homologiász" kifejezés
sel! Nem könnyű a teljes tartalmi megértése magyarul. Többet mond 
okvetlenül, mint amennyit a "vallás" vagy a hitvallás fordítások 
visszaadhatnak. A kifejezés igen erősen rávetíti reflektor-fényét 
magára az Úrra. Őt meg az evangéliumát kell megragadnunk. Hittel, 
teljes bizalomnál. Úgy is igaz: Jézus Krisztus urunkat kell megragad
nunk az evangéliumban. Az Ő evangéliumáról vallást tenni: engedelmes
ség (2Kor 9,13).

Az újszövetségi vallástételek és valóban a legrégebbi hitvallá
sok szerint Jézus: Isten Fia, a Krisztus, az egyetlen Úr, aki mégis 
szolgál. A homológia jelenti a vallástétel megtörténését, gyakorlá
sát, de az eredményét, a hitvallást is. A meg nem vallott Krisztus
ban bízó hitet megfojtja a némaságunk ördöge, még mielőtt gyümölcsöt 
teremhetne.

15. vers: nagy főpapunk másik többlete javunkra az állandó segít
séget biztosító "szimpátiája". A "szümpathein" ige jelentésében benne 
van a féltő szeretet valódi együttérzése, szánalma, ami gyakorlóját 
határozott, gyors, késedelmet nem tűrő, áldozatos segítségre készteti.
A szó mindennapi magyar jelentése, a rokonszenv, szintén kifejezi 
a szív és a vállalás együttes mozdulatát. Mindez messze túlmutat 
a részvétnyilvánítás puszta udvariasságán1 —  erre az erőtlenségünk, 
sőt erőtlenségeink (hai asztheneiai) miatt van folyton-folyvást szük
ségünk. Az "asztheneia" szó az Isten elvárásaihoz, a valódi emberség
hez és a feladatainkhoz képest fejezi ki minden fajta emberi gyen
génket, gyengeségeinket, esendőségünket, erőtlenségünket, azaz gyar
lóságunkat. Ne féljünk ettől az utóbbi szótól! Ne seperje a szemét
be még a pietista-kormánypálcás fölény és gyarlóság sem! —  A "kivé
ve a bűn" (chórisz hamartiász) fordítás félreérthető! A Sátán "őfel
sége" Krisztus Urunkat is bűnbe igyekezett sodorni. Csak azért lehet 
Urunk támaszunk, győzelmünk, és még bukás esetén is menedékünk, ment
ségünk, mert mindenben megkísértetve is bűntelen marad, azaz győzött!
A legyőzött, megvert messiás már nem messiás! az ilyentől csak a 
gyermeteg együgyűség várna segítséget, a bizodalmas hit aligha.

16. vers: A "proszerchómentha" szóalak felszólító mód! Vagyis
mindazoknak, akik a Krisztusban bíznak, a kegyelem királyi székéhez 
járulás kötelességük is, nem csupán lehetőségük. Azt is jelenti ez:
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Nemcsak a saját személyünkre nézve sürgős és nélkülözhetetlen az ir
galomért, kegyelemért valé odajárulás Urunkhoz. Mindig időszerű, 
hogy ezekben mások is részesüljenek. —  Az Urunkhoz járulás mindig 
a "parrézia" teljes értelme szerint történjék! Jelentése: nyíltság, 
bátorság, merészség, bizalom. Sem magunkra, sem másokra nézve nem
szabad felejtenünk: A felsorolt jelentések a valódi hit sajátjai.
Az igazi hit tudja kinek hisz és mit hisz! Azért nem köntörfalaz,
körülményeskedik, nem kételkedik, gyámoltalankodik, nem bizonytalan
kodik. —  Az "eleosz" és "charisz" szópárban az első inkább Urunk jó
ságát, szánakozását és lehajolását jelenti. A második az előzőkkel
egyidejűleg igaz megbocsátását, vigasztalását, felemelő mozdulatát, 
a megoldás érkezését fejezi ki. A két szó teljesen kizárja minden 
emberi érdem jelenlétét. De Urunk szeretetének napját fényesen ragyog- 
tatják. Azért, hogy azt az arra éhesek megkaphassák és bizodalmas 
hittel elfogadják. —  A "boétheia" szó általában konkrét segítsé
get jelent. Mindig valamilyen életbe vágó dolog megoldását és megol
dódását. Urunk segítsége mindig "eukairosz". Azaz: a legjobbkor,
igazán jókor, idejében, időszerűen és alkalmas módon érkezik!

Gyarló emberek egyetlen mentsége

az, hogy Krisztus Jézus személyében ördögtől veszélyeztetett vilá
gunkba érkezett a "kegyelem királyi széke". Helyünkbe jött, hogy 
evilági legyen, nekünk való legyen, emberközelségben legyen. Ő 
elérjen minket, mi meg elérjük Őt. Urunkat modem és veszélyeztetett 
világunkban különösen nem pótolhatja senki, semmi. Bölcs gondolatok 
sem, megkapd eszmélkedések és elmélkedések sem. Nem pótolják zse
niális kötők sorai és végképpen nem a költőcskék faragványai. Az 
effélék néha inkább csak az éhséget és szomjúságot fokozzák az Űr 
segítsége, hatalma és szeretete iránt. Ahhoz, hogy ő tapasztalatunk, 
Sátánt legyőző Urunk, szívünk lakója legyen, testvérünk, támaszunk 
lehessen, bizony ő maga kell! Kísértéseink özönében, az esendősySgünk 
s gyarlóságunk okozta vereségeinkben kizárólag az segíthet, aki natár- 
talanul szeretett és folyamatosan szeret, a gonosz ellen győzött, 
és bűnbe egyszer sem esett. Holnap sem lesz más menedéke senkinek 
a rontóval szemben!

1) Gyarló emberek mentsége csak az lehet, aki Isten trónusának 
osztályosa. Ne féljünk alapigénk képes beszédétől! Az is segíthet 
minket abban, hogy üzenete bizodalommal töltse tele kétkedő, bizony
talankodó szívünket. Olyan Úrhoz és testvérhez járulhatunk szakadat
lanul, aki láthatatlan Atyánk teljhatalmában osztozhatott. Egyúttal 
azonban a gyermekeit féltő szeretetének is részese, birtokosa, gya
korlója és ajándékozója. Nagy evilági, emberi és isteni szolgálata 
után tért vissza Atyánk királyi jobbjára. Ott is folytatja munkáját, 
szolgálatát, hogy majd kellő időben lezárja, befejezze, amit világunk
ban kezdett el. Milyen gyatra előképe ennek az eseménynek az ótesta- 
mentomi főpap évi egyszeri belépése a szentek szentjébe a szentélyen 
áthaladva. Ragadjuk meg vigasztalásunkra a Jézus Krisztusban nekünk 
adott többletet! Olyan főpapunk van, akinek képviselete Isten trón
ján áldott jelen és bizonyos jövendő. Bízzuk őrá szívünk egész bizo-



dalmával a bűn, a baj, a halál, azaz a gonosz által nagyon veszélyez
tetett életünket, szeretteinket, egyházunkat, hazánkat, a világot!

2) Gyarló emberek mentsége csak az lehet, aki győztesként veszi 
szivére, gondjába esendő, elégtelenségekkel tele életünket. Senkit 
nem kerget el magától azzal a többletével, azzal a fölénnyel, amelyik 
kétségtelenül igaz az ő gonoszt legyőző hatalma, bűntelen szentsége, 
és a mi vereségekkel, bukásokkal, félelmekkel vagy hencegésekkel 
teli embervoltunk, gyarlóságunk viszonylatában. Sőt nekünk is mega
datott, hogy ővele, Őbenne bizalommal és teljes bizonyossággal járul
junk mennyei Atyánkhoz. Hatalommal, szívvel kész elűzni félelmeinket, 
kétségeinket. Hatalommal és szeretettel kész sikerre vinni kérése
inket. Személye örök garancia arra, hogy könyörgésünk ne sötétben 
tapogatódzás, és gyermeteg kísérletezés legyen, hanem minden
nehéz, rázós ügyünkben biztosra mehessünk. Bátran mozgósíthatjuk 
Urunkat, általa szerető Atyánkat folyton ismétlődő kísértéseinkben. 
Bizony nincsennek és sohasem lesznek egy szinten a kísértéseink. 
Az egyes győzelmek arra ingerük a gonoszt, hogy emelje azok mércé
jét. Nem veszi zokon, ha mozgósítjuk, hiszen az a bizodalmunk jele. 
Az ő számára megvert ellenség a Sátán uraság. Ránk nézve azonban 
mindvégig igaz marad: Önnön erőnk csak délibáb. Vigasztalan helyze
tünk csak akkor változik megnyugtatóra, bátorítóra, ha ő küzd értünk!

Legyen jelen Urunk mozgósításában a hitünk bátorsága, merészsége 
és hitünk bizodalma. Persze alázata is. Éljünk mindenki javára, áldá
sára felhatalmazásunkkal!

3) Gyarló emberek mentsége csak az lehet, aki maga ígérkezett 
el segítségünkre. Nála mindig készen van és kéznél van a segítség. 
Irgalmának, kegyelmének párosa őnála sohasem szóvirág, hanem hatal
mának, szeretetének odaszánása javunkra, áldásunkra. Mi se engedjük 
szóvirággá szegényíteni kegyes bohóckodás ürügyén se! Mi magunk meg 
különösen ne tegyük azzá! Urunk segítsége hármas bizonyosságban legyen 
vigasztalássá egész életünkben.

a) Vegyük halálosan komolyan az ördögöt! Bizony nem alszik, nem 
nyugszik. Jót egyetlen pillanatra sem akar ezután sem. Megszelídülni 
sem fog mindaddig, amíg végleges veszte el nem érkezik. Vegyük észre 
jelenlétét azokban a ma nagyon izgalmas kérdésekben is, amelyek há
zunk táján, családunkban, egyházunkban, hazánkban tornyosulnak elénk!

b) Egyetlen pillanatra se feledjük azonban ki az erősebb! Vegyük 
komolyan Urunk hatalmát, mert Ő erősebb az erősnél. Mozgósítsuk minden 
egyéni, családi, egyházi és hazai ügyünkben őt, aki győzött. Egész 
szívvel, egész hittel. Ne nyugodjunk bele abba, ami látszat és igen sok 
ember véleménye: Az ördög korlátlanul, akadálytalanul teszi, teheti a 
magáét. Az efféle se szegje kedvünket és ne taposhassa el reményünket!

c) Kétségbe akkor se essünk, ha egyszer-egyszer minden akarás 
ellenére alul maradunk a gonosszal szemben. Urunk nem késik el hatalma 
és irgalma bebizonyításával. Intsen nagy alázatra, hogy volt, van, lesz 
vereségünk. A kevélységet késedelem nélkül eresszük szélnek! Bátorítson 
mégis az életre, a harcra, a vállalásra Urunk jóságának, hatalmának, 
szeretetének szent bizonyossága. Irgalmába az is beletartozik, hogy 
erőnket ismételten megsokasítja.
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A bűnbocsánat soha nem vezethet lazasága, könnyelműségre. Inkább 
kötelezzen el felelős, fegyelmezett életre, másokat is komolyan féltő 
szeretetre!

Keresztyén kezdet

Mindez nem hagyományozás szintjén, hanem dokumentum értékű feljegy
zés alapján. Pál útitársa jegyzi fel mostani igénket is. Lukács az, 
akit Pál úgy mutat be, mint kedves társát. A szerző az események 
nagy részének szemtanúja. Enélkül a feltételezés nélkül szegényebbek 
lennénk. Ezért az apostolok cselekedeteiről szélé könyv egyedülálló 
értékű könyve az Újszövetségnek. Gazdaggá teszi a kezdetre vonatkozó 
ismereteinket.

Veszélyessé ne váljék számunkra az, hogy a búcsúzás leírása textu
sunk. Itt nem egyszerűen "integetés" történik, hanem nagyon józan 
mérlegelés. De nem a "megéri" kérdés irányába, hanem a szolgálatnak 
az a része kerül elő, amely a gyülekeztben, az egyházban végzett 
munka. Ha másképpen mérlegel, akkor azt vetette volna föl, érdeme
sebb lenne mást csinálni, máshova menni, inkább Tarzuszba menni, 
mint Jeruzsálembe. Mai kérdésünk úgy fogalmazódnék meg ebben az ösz- 
szefüggésben: érdemes Jézusban hinnünk? Jobb ezt a kérdést magának
Jézusnak feltennünk, s akkor azt a választ kapjuk: "ti vagytok a
föld sója, a világ világossága!" A magvető példázata is arra buzdít 
—  érdemes!

Személyes vallomás

Pál nem a "leckét" mondja el, nem a tananyagot adja le azzal 
az indokkal, hogy ez hozzátartozik az általános műveltséghez. Nem 
azzal érvel, hogy ezek ismerete nélkül érthetetlen az irodalmunk, 
a képzőművészetünk. Hamis buzdítás ez bibliaismeretre. Pál a szolgá
lat lényegére irányítja a figyelmet. De nem is ad keresztyén dogma
tikát, hanem a személyes életét tárja az olvasó és hallgató elé: 
"az első naptól..." A megtérés utáni szolgálatot. Azt a változást, 
ami benne végbement. Az nem megtérés, ha valaki odajutott, hogy "mit 
bánom én, mit csináltok", vagy "oda mentek, ahova akartok". Ez nem 
szolgálat, ez nem misszió, ez nem keresztyénség, ez nem apostoli 
tevékenység. A példa a vonzó. Háború előtti anyakönyveinkben külön
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fejezet szól a közösség vezetőinek "templomba járásáról", annak fon
tosságáról, értékteremtő szolgálatáról. Ez az érték segít a legjobban.

Hogyan szolgálhatok?

Pál apostolra jellemző a szolgálati összefüggések tisztán látása. 
Tudja a történelmi, földrajzi és társadalmi viszonyt. Tisztában van 
azzal, hogy mit vállalt.' Ez azért fontos, hogy a Pál utáni korosztály 
ne érezze magát félrevezetettnek, becsapottnak. Számoljon minden 
generáció a szolgálatból következő niegpróbáltatással. A megpróbál
tatás ne riasszon vissza, ne is hátráltasson, hanem éppen ezáltal 
váljék edzetté a próbát kiálló szolgatárs. Szolgáljon ennek ismerete, 
tudása felkészülésre. Szolgáljon buzdításul!

Ez a szolgálat nem "teremjáték", nem "egy házban" folyó munka, 
hanem terepre rendeltetett. Kifejezésre juttatja ennek lehetőségét: 
házanként prédikál, zsidóknak és pogányoknak. Ez nemcsak Pál munka- 
módszere, hanem ez másoknak is kötelessége.

"Bizonyságot tettem az Istenhez való megtérésről és a mi Urunk 
Jézusban való hitről!" Ezt adta tovább. Tehát, ez a lényeg, a leg
fontosabb, a leglényegesebb. Ennyit továbbadni megcsonkítás, "tovább- 
ragozás" nélkül. Ehnek következménye —  evilági összefüggésben —  
"fogság és nyomorúság vár rám". Ha ebből enged, vagy áthangolja, 
ez nem következik be. Nincs annyi gondja a zsidókkal, a császárral. 
Népszerűbb lett volna, sikeresebb lett volna. De e szolgálat nem 
népszerűség-hajhászás.

Gyülekezethez szólunk

Kinek az ügyéről beszélünk? Lelkészeké, presbitereké, tisztség- 
viselőké csupán az egyház Ugye?! Agendánk az "Űr Szolgájáról" be
szél. Nekünk most úgy kell bizonyságot tennünk az ŰR Szolgájáról, 
hogy eljussunk addig, hogy ez nemcsak hivatalos szolgálattevőknek, 
szól, hanem felhívás arra, hogy együtt kell lennünk a szolgálatban. 
Krisztus szolgálatában áll az egész gyülekezet, az egész egyház. 
Minden más illúzió.

Arra kell koncentrálnia minden gyülekezeti tagnak, hogy keresse 
a szolgálat lehetőségeit —  házanként. A legnehezebb cím mindenki
nek a saját iratai között van, az állandó lakhely. Mi van otthon, 
mai "pálapostolok"? Félig-meddig, vagy tessék-lássék szolgálat, ha 
egyáltalán még annak lehet mondani. Ahogy embert próbáld a "házalás", 
ugyanolyan nyomasztó, idegekre menő az "egyfedél".

De ez a lényeg-toyábbadó-szolgálat nem hárítható át a másikra. 
A szülői ház nem háríthatja át a maga szolgálatát az egyházra. Az 
otthon a maga kötelességét nem háríthatja át sem a bölcsődére, sem 
az iskolára. Ha ez a téveszme, vagy elvárás a motiváld, mindig vala
kinek a kárára, ill. rovására megy. Ez a hanyagolás unalmassá teszi 
az otthont. Ahol a lényeg továbbadását elmulasztották, ott belülről 
zsákmányolták ki magukat a családok, a házastársak, a szülők, de 
elfelejtették gyermekeiket is  "bebútorozni" az ilyen felnőttek.



Pál, miközben búcsúzik, maga megy. Nem mást küld, hanem belső 
indítása van, nem a körülmények a meghatározók, nem a körülmények 
vektorait összegzi, hogy kimutassa merre is mutatnak az erővonalak, 
s aztán nem marad más, mint igazodni, vagy éppen, ha úgy szükséges 
kivárni egy picit. Vagy rutinos diák módjára, ha nemszeretem óra 
következik —  kihagyom, majd csak igazolom.

De mi okoz nagyobb szenvedést, a mulasztás, vagy a küldetés tel
jesítése? Melyik a nagyobb kár, amit elhanyagoltam, vagy amit leki- 
ismeretesen teljesítve mások ellenére is betöltöttem? Hosszú távon 
kinek van igaza: a "percemberkéknek", vagy a hivatástudatból szolgá
lóknak? Rémes lenne úgy felvetni a kérdés, hogy ki na az az ember, 
aki tudja, hogy szenvedés vár rá, mégis odamegy belerohanva a vesz
tébe. Pál apostol tudja, hogy olyan valakit hirdet meg, aki azért 
született, hogy ez a világ el ne vesszen, hanem mindaz, aki hisz őbenne, 
annak örök élete legyen. Ezt helyezi Pál az efezusiak szívére, azaz 
azt, amit Jézus Krisztustól vett.

Ez az ügy, ennek nagysága és értéke nem mérhető önző szempontok 
szerint, mert az Isten adománya túlmutat úgy az emberöltőn, mint 
amit az ember egyáltalán kigondolhat és tehet.

Nem Pál példáján indulunk el a szolgálatba, hanem mindig Jézu
son kell tartanunk a szemünk.

A böjti időszak megerősíti bennünk, hogy van Urunk, van utunk 
és van evangéliumunk. Ezért van dolgunk, tenni- és hirdetnivalónk. 
Sokan el sem hiszik, hogy ez milyen nagy ajándék. Van kihez vezetni, 
van mondanivaló és egyre több a munkánk, házról-házra, generációról- 
generáciőra. Nincs bizonytalanság sem, mert az apostol tudja, hogy 
mit bízott rá Ura.

Nincs merészségről, vakmerőségről szó. Nincs nyoma a hősködésnek 
sem. De nem olvan ember vall itt, mint aki válságban lenne. Van mi
ből merítenie. És ez erő.

A keresztyén ember tevékeny ember. Csak a tétlenkedők lesők és 
irigykedők. Csak a tétlenkedők civakodnak, a cselekvőnek erre sem 
energiája, sem ideje nincs. Hiába vallja magát valaki gazdának, ha 
a szőlőjét gaz borítja, a tőkék pedig a hanyagság miatt betegek. 
Ne csodálja az ilyen gazda, ha szüretkor nem csendül az ének. Csak 
azért, mert menet közben kimaradt valami, elmaradt valami, elhanya
goltak valami lényegest.

Pál apostol nem mérlegeli azt, hogy vajon kinek van igaza, annak-e, 
aki hátat fordít, vagy végzi; annak-e, aki jön, vagy marad; annak-e, 
aki észreveszi a szolgálati lehetőséget, vagy neki mindig sok a dolga; 
annak-e, aki csak nyüzsög, vagy betölti hivatását?!

Még mindig emberi logikát követve aggodalmaskodom: mi ez az egy 
ember, egy város lakosságával összevetve, az egy hittanos, az osztály 
létszámához viszonyítva, a nagymama szava a modernné cseperedettek 
láttán? Nekünk nem a Napot kell lehozni, hanem mindig csak egy gyer
tyát gyújtani, mert az abszolút, teljes sötétség nagyobb gond, mint 
az evangélium hirdetésével járó megterhelés és fáradtság.

"Az életem sem drága!" Itt nem pénzről van sző, hanem arról, 
amiből csak egy van, amiből nincs több, amit nem lehet felváltani, 
de elaprózni sem érdemes, hanem csak egyetlen, nagy ügy szolgálatá
ba állítani.

Közügy ez a szolgálat, pontosabban közös ügyünk. Farizeusi kérdés 
lenne így fogalmazni: hányszor láttak imádkozni?! Az viszont helyén
való, hallott-e Isten imádkozni szüleidért, családodért, hazádért,



egyházadért? Vagy a felsoroltakhoz ezen a szinten nincs semmi közöd? 
Nemcsak háztól-házig ez a közös szolgálatunk, hanem személytől-szemé- 
lyig, önmagadért is.

A teológiai háttér

Jelenések könyve az apokaliptikus-eszhatológikus irodalomhoz 
is tartozik, annak sajátos kép- és fogalomeszközeivel él. Ugyanakkor 
elsősorban mégis kijelentés, Istennek a Jézus Krisztusban történt 
kijelentése és csak másodsorban a végső események leírása, feltárá
sa.

Az ószövetségi próféciák nyomán matatja be az 1. fejezetben az 
Emberfiához hasonlót, aki kormányozza Isten népét s ő az élő, a fel
támadott Jézus Krisztus (1,17-18). A 4—5 fejezet színtere, kerete 
a későbbi apokaliptikus látomásoknak. Egy mennyei istentiszteletet 
ír le, a mennyei Király (mindenek teremtője) előtti hódolatot, akié 
minden dicsőség. Egy hang hívása alapján ide nyer betekintést János, 
a könyv írója, hogy lássa "amiknek meg kell történiiük". Ez pedig 
a jelen időszak (korszak,, a jón) végére beígért isteni ítélő-végrehajtó 
munka véghezvitele: a jutalom és büntetés megvalósulása. Ennek a
világkorszaknak a felbomlása, elmúlása sem káosz, zűrzavar, hanem 
a könyv tanúsága szerint, terv szerint eszközölt végkifejlet.

Ez az eseménysorozat valamiképpen összefügg azzal a hét pecséttel 
lezárt papírtekerccsel, amely a trónon ülő jobbjában van. Tartalmáról 
nincs szó s majd csak akkor nyílik meg, ha leszedik a pecséteket. 
Ezek feltörésével különféle csapások történnek, hogy megtörjék a 
hamissághoz tapadó emberi akaratot. Az ítélet elsősorban elválasztás, 
ahogyan Jézus nem kárhoztatni jött, hanem megtartani. A könyv tar
talma feltehetően a csapásokat követő isteni szabadítás.

Az isteni terv végrehajtója a diadalmas Bárány, Akinek mintegy 
a beiktatása is történik. Egyedül Ő méltó erre. Ez a leírás dramati- 
kus, annál jobban odairányítsa a figyelmet Arra, Aki megkapja a hatal
mat, Aki együtt uralkodik Istennel. Krisztus az, Aki eleget tett Isten 
igazságának, Isten pedig elfogadta szolgálatát, feltámasztotta és 
a jobbjára ültette. Ez ugyan most még hitben a miénk, de a prófétai 
hit már a beteljesülést is látja. Isten az ítéletet is Neki adja át 
(Jn 5,22-23), hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, ahogyan az Atyát 
tisztelik.

Alapigénk ezt a Bárányt méltatja.

Káposzta Lajos
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A szöveg

1. vers: A könyv egy feltekert papírtekercs, belül és kívül tele
írva, feltehetően az ünnepélyességet hangúlyozza és nem a mondanivaló 
terjedelmét. A hetes szám a teljesség, tökéletesség száma.

2-3. vers: Erős angyal, hatalmas hangon hirdet, az egész esemény 
komolyságát, határozottságát jelzi. Mintegy exponálja, beindítja, 
meghirdeti az elkövetkezőket, amelyeknek súlyát a végrehajtó személye 
is mutatja majd. De ki ez a személy? Nincs sehol erre méltó lény, 
aki felnyitná a könyvet és beletekintene.

4 .vers: János nagyon sírt efölött. Nyilván nemcsak személyes
érzelemkitörését mondja. A Megváltó nélküli ember kétségbeesése ez, 
hogyan valósul meg Isten terve? Túróczy Zoltán írja egyik prédiká
ciójában: A Könny állampolgársági okirat, amely bizonyítja, hogy
én itt csak jövevény vagyok. Hazám a menny. Ezért vágyik János a 
könyv felnyitására és sír amiatt, hogy erre senki sem méltó.

5. vers: Kiderül, hogy a személykérdés felvetése egy bizonyos
személy egyedülvalóságát húzza alá. Van ilyen személy, aki győzött. 
Abszolút értelemben véghez vitte a váltságot. Ezt jelenti be a vének 
közül egy s a próféciák kifejezéseivel utal a győzőre: oroszlán Juda 
törzséből (1Móz 49,9), Dávid utódja (Ézs 11,1.10). Ezeket a kifejezé
seket a legrégibb időtől a Messiásra értelmezték. Az angyal által 
felvetett kérdésre itt a vigasztaló felelet. Ki tehát ez a személy?

6. vers: János Bárányt lát. Amion —  erőteljes kos. Nem valami 
magatehetetlen áldozati báránykáról van szó. Hét szarva, hét szeme 
a hatalom és mindentudás jelképe.

János számára tehát úgy jelenik meg, mint bárány, megöletett, 
majd határozottan fellépő bárány. És ez a látomás egyenes vonalban 
van azzal a kijelentéssel, amelyet evangéliumában Keresztelő János 
bizonyságtételeként fogalmaz meg: ímé az Isten Báránya, aki hordozza 
a világ bűnét (Jn 1,29). Ha ez utal is a bárányáldozatokra, valamint 
a páskabárányra, Ő "az Isten Báránya". Isten rendelte, ő engedelmes
kedett, ő az egyetlen, az igazi, a tökéletes Báránya Istennek, egyedül 
ő törli el a világ bűnét. Reá vetette Isten mindnyájunk vétkét.

Egyébként az Újszövetség nem mondja Jézust "Báránynak". Ám a 
bárányképzet, főként Ézsaiás 53 próféciájaként, nem szokatlan és 
amikor pl. Fülöp diakónus az etióp tisztviselőnek magyarázza az emlí
tett íráshelyet "az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki 
Jézust" (Csel 8,35). Jogosan "valahány Ígérete van Istennek, azokra 
Krisztusban van az igen, és ezért általa van az ámen is az Isten 
dicsőségére." (2Kor 1,20). Később kedvelt kép lett a keresztyénségben, 
Pál a mi húsvéti Bárányunkról beszél (1Kor 5,7), bár az ortodoxiában 
megtiltották ezt az ábrázolást a 692-i trullesi zsinaton. Főként 
az úrvacsorával kapcsolatban ismerős ("Krisztus ártatlan bárány") 
és a húsvéti győzelemnél.

Ennek a Jézus Krisztusnak adatik a hatalom, hogy az utolsó ítélet 
eseményeit megindítsa.

8-9. vers: Az egész jelenet istentiszteletre utal. Szimbolikus
értelme a gyülekezet imádsága. A földi és a mennyei gyülekezet együt
tesen hódol.
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Az üzenet

Az Isten Báránya Istennek az a szolgája, aki a keresztfán elszen
vedett halálával eltörölte a bűnt ás megváltotta azokat, akik hisznek 
Őbenne.

Pál a Keresztről beszél, a megfeszített Krisztust hirdeti (1Kor 
1,23-24), János az Isten Bárányáréi, aki engedelmes szenvedése és 
halála által lett méltó arra, hogy az Ő kezébe adja Isten az utolsó 
események végrehajtását is. Itt történik az igazak és a hamisak, 
a megváltottak és az elkárhozottak szétválasztása.

A prédikáció

A nagyböjt ideje a megtérés és gyógyulás ideje, a halálból támadó 
új élet születésének ideje, amely Krisztus győzelmes feltámadásából 
táplálkozik. A vasárnapok nem a passióról szólnak, hanem Urunk győzelmes 
harcát mutatják meg. -

Jézus Krisztus az Isten Báránya méltó Isten munkájának véghezvitelé
re, befejezésére. Méltó, mert

1) megöletett, szenvedett, ártatlanul és így volt engedelmes 
mennyei Atyjának az üdvösség megszerzésében

2) feltámadt, Isten elfogadta szolgálatát ("vérén vásárol meg 
bennünket")

3) kezében a hatalom, Isten a jobbjára ültette, hatalmat adott
neki

4) mindent tud, teljes ismerete van a valóságról, helyesen tud 
ítélni, kezében van a •"könyv" is, amely tartalmazza Isten akaratát.

12, vers: Egy embernek, Ádámnak a bűne az oka annak, hogy itt 
van a világban a bűn és a halál. Egy ember gonosz cselekedete kihatás
sal volt és van az egész emberiség közösségére. A bűn pedig nemcsak 
valami ártatlan tévedés, hanem az embervilágra kiterjedő hatalom, 
amely annyira uralma alatt tart minket, hogy Augustinus szerint: 
"Nem tudunk nem vétkezni". A másik hatalom, amely uralkodik az emberi
ség felett: a halál. Ez nem egyszerűen biológiai jelenség, hanem
"az Istentől való elszakadásnak végleges kiteljesedése, ítélet." 
(Dr. Kamer: Isten igazsága 38. oldal) A bűn és a halál összetartoz
nak, "mert a bűn zsoldja a halál" (Rm 6,23).

Kovács Pál
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13. vers: Két vonal húzódik át ezen a versen: az Ádám vonala 
és Jézus vonala. Ez a két vonal párhuzamos, de ellentétesen halad. 
Az Ádám története a bűn és halál története. Jézus története a kegye
lem története. Ez utóbbi, a kegyelem erősebb, mint az előző, a bűn 
és a halál.

17. vers: A kegyelem ajándéka az örök élet üdvössége.

Két történet és két hatalom

1) Ádám története a bűn és halál története. Mondhatnánk azt is, 
hogy az örök ember története. Ádám azt jelenti: ember. Ádám az ő cse
lekedetével kihatással volt és van minden kor minden emberére. Ádám 
prototípusa az embernek.

Napjainkban is sokszor tapasztalható, hogy az egyén milyen hatás
sal van a közösségre. Ha valaki nem megy munkába, azt munkatársai 
azonnal észreveszik. Ha egy diák hiányzik, az egész osztály tud róla. 
Ha az autóbusz sofőrje figyelmetlenül vezet és balesetet okoz, veszély
be sodorja a kocsin levő embereket. És lehetne folytatni a példákat, 
amelyek bizonyítják, hogy mennyire hat egy ember magatartása a közös
ségre.

Ádám történetéből ismert bűn hatással van az egész emberiség 
közösségére. Nekünk is hordoznunk kell azt az átkos terhet, amit 
Ádánrtól vettünk át egy végtelen lánc élő szemeként, és amely leter
hel bennünket a bűn terhével.

A bűnt pedig nem lehet rátolni Ádámra, hogy ő a hibás. Nem lehet 
hivatkozni a körülményekre, amelyek között élünk. Sault is személye
sen szólította meg Jézus a damaszkuszi úton: "Saul, Saul miért ül
dözöl engemet?" (Csel 9,4). Személyesen vagyunk felelősek minden bű
nünkért. Ha megkérdezi az ember magától: Ki vagyok én?, erre így kell 
felelnünk mindnyájunknak: ember vagyok, egy Ádám. Tudunk a jóról és 
a rosszról, de ez a tudás tehetetlen tudás, mert nem tud megmenteni 
attól, hogy a bűnt cselekedjem. Mert a bűn nemcsak az emberek által 
elismert kisebb-nagyobb hibákat jelenti, hanem lényegében Ádám bűne, 
amelyben születtünk és amelyben élünk.

Ádám története elvezet a halálhoz. Isten azt mondja: "a bűn zsold- 
ja a halál" (Rm 6,23). Amikor temetést jelentenek, akkor átadják 
az "Értesítés a halálesetről" o. nyomtatványt, amelyet a kórház, 
vagy a helyi tanács tölt ki. Ezen van egy rovat a többi között: a 
halál oka. Ide különféle diagnózisokat szoktak beírni. A Szentírás 
a halál okául a bűnt jelöli meg. Jakab apostol is erről ír: "A bűn 
pedig, kiteljesedve halált nemz" (1,15).

De ennek a szónak, hogy halál, van egy másik értelme is. Nemcsk a 
biológiai jelenség, hanem jelenti az Istentől való végleges elszaka
dást, amely ítéletet von maga után. Ez az ítélet pedig a kárhozat. 
A Király a bal keze felől állókhoz így szól: "Menjetek előlem átko
zottak az örök tűzre" (Mt 25,41). A menjetek jelenti az elszakadást, 
az átkozottak megnevezés az Ítéletet, az örök tűz pedig a kárhozatot.

2) Ádám története mutatja a bűn és halál (kárhozat) hatalmát. 
A bűn hatalmát megmutatni, hadd írjak le három idézetet. Pál írja 
a Római levélben: "Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek... mert nem azt 
cselekszem amit akarnék, hanem azt teszem, amit gyűlölök ... nem
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is én teszem, hanem a bennem lakó bűn" (7,14.15.17). Augustinus mondta: 
"Nem tudunk nem vétkezni". Bizonyára mindnyájan voltunk abban a hely
zetben , amikor kimondtuk ezt a mondatot: "Nem tudtam magamon uralkodni". 
Igen, mert a bűn uralkodik rajtunk.

De uralkodik rajtunk a halál is. Akár úgy tekintünk rá, mint 
az élet természetes befejezésére, akár pedig úgy, mint az örök halálra.

3) Jézus története Isten kegyelmének a története. Ez a történet
első karácsonykor kezdődött, amikor Isten Fia emberré lett értünk. 
Folytatódott abban a munkában, amelyet Jézus elvégzett itt a földön. 
Nem fejeződött be a kereszten és Jézus sírjában, hanem folytatódott
Jézus feltámadásával és mennybemenetelével. A kegyelem története 
ma is tart és tart majd abban az örökkévalóságban is, amelynek Isten 
kegyelméből részesei leszünk.

Isten kegyelmének története mindenkinek mindenkor elmondja, hogy 
Jézus békességet szerzett Isten és az ember között. "Általa békéltes
sen msg önmagával mindent, a földieket és a mennyeieket úgy, hogy
békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által." (Kol 1,20)

Ez azt jelenti, hogy Isten nem adott fel minket. Nem nyugodott 
bele abba, hogy mi a bűn és a halál hatalmában vagyunk. Hanem mit 
cselekdett? Fiát, Jézust szenvedésre és kereszthalálra adta és így 
szerzett nekünk ő, az Isten Fia bocsánatot és kegyelmet.

Ez a bocsánat és kegyelem teszi lehetővé azt, hogy új életben
járjunk, úgy, hogy benne élhetünk Isten országában. Pál hirdeti:
"Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt és 
íme: új jött létre" (2Kor 5,17).

Mindez azért, mert az Isten szeret minket. Ez a kegyelem törté
netének összefoglaló mondanivalója. "Lássátok, milyen nagy szeretetet 
tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekének neveznek minket, és
azok is vagyunk", ujjong János apostol (1Jn 3,1). Isten gyermekei
vagyunk mi, akik Őt olyan sokszor megbántottuk, akik jogosan érde
melnénk haragját és büntetését! Nem! Az Isten szeret minket!

4) Jézus története megmutatja Isten kegyelmének hatalmát. Ez a
hatalom a legnagyobb erő. Alapigénkben a 15. versben van két szó,
amely megmutatja nekünk Isten kegyelmének hatalmát és erejét. Ez 
a két szó: "még inkább". Így hangzik az egész mondat: "Mert ha annak 
az egynek a vétke miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és ajándéka 
még inkább kiárad az egy ember Jézus Krisztus kegyelme által sokakra." 
Ez az erő taszította le uralkodói trónusáról a bűnt és a halált.

Igen, dolgozik még a mi emberi életünkben a bűn és a halál. Erejét 
sokszor megmutatja, de meggyőzetett már. Nincs már végleges hatalma 
és ereje. A győzelmes és végleges hatalom és erő az Isten kegyelme.

Ez a kegyelem akar beáradni az életünkbe is. És ha ez megtörténik, 
akkor győzünk bűn és halál felett. Ehhez a győzelemhez nem elég az 
emberi jószándék. Mennyi jószándékú elhatározás született már újrakez
désre. Mennyi kudarcot vallott ezek közül. Mert ez nem elég. Hiszen 
azt mondják, hogy a pokolra vezető út is jószándékkal van kikövezve. 
De az Isten kegyelmének hatalma és ereje mindent megújíthat életünk
ben. Ez a hatalom és erő adja nekünk a győzelmet a halálon is, a 
feltámadással és az örök élet üdvösségével.

Ezen a böjti vasárnapon ismét a golgotád, keresztre nézhetünk. 
Ott látjuk Isten Fiát szenvedni, gyötrődni és meghalni értünk. Ez
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a kép az emberi ész számára a gyengeség és a tehetetlenség képe. Keresz
tyén hitünk számára azonban Isten kegyelmének hatalmát és erejét sugá-

A Zsid. kisebb kerek egységekben tárgyalja Jézus Krisztus sze
mélyét, küldetését, művét, így mostani alapigénkben főpapi szolgá
latát is. Nehézséget jelent, hogy perikópánk kiragadott verseket 
emel ki ebből a nagyon összetartozd egységből. Különösen megcson
kítja a képet az előtte és utána valő vers levágása, ami mondattani- 
lag is idetartozik (23. és 28. v.). Az összehasonlítás alapja is 
—  halandó, s ezért szükségszerűen egymást felválté, valamint erőt
len emberek papsága —  elmarad és gyengíti Jézus főpapsága rendít- 
hetetlenségének ismérveit. Ez már az első versnél érződik, ahol az 
eredeti szöveg "paramenein" és "aparabaton" szdpára hangzásbeli össze- 
csengést is jelent. Ugyanígy értelmileg a "dünatai" (25. v.) és az 
"asztheneia" (28. v.) különbségek a kidomborodása.

A "paramenein" = ott maradni, abba nem hagyni, megmaradni valami 
méltóságban, míg az "apyabaton" = másokra át nem menő, átruházhatat- 
lan, változatlan. AzÚT-ban egyedül itt előforduló szó. Jézusnak 
nincs utódja. Soha nem követi Hozzá hasonló. "Mivel nem vesz rajta 
hatalmat a halál, változatlan az Ő papsága" (Laubach). Jézus tisztének 
változatlanságából következik, hogy a keresztyének életük minden 
idejében ugyanarra a főpapra bízhatják magukat, aki örökre ("eisz 
tón aióna" = minden időben, tegnap, ma és holnapután, halálig és 
a halál után) tudja ("dünatai". v ö. "dünamis" Rm 1,16) üdvözíteni 
("szódzein" = megtartani, megőrizni az örök haláltól is, teljesen, 
tökéletesen megmenteni "eis to panteles") azokat, akik általa já
rulnak Istenhez. A "tous proszerchomenousz tó Theó" kifejezés a 
Zsid.-ben gyakran az istentisztelet lényegét és célját jelenti (vö. 4,16 
és 7,19). Ez jellemző a Zsid alapfelfogására. E szerint az az áldozat 
Jézus halála, amelyet a keresztyén istentisztelet oltárán hozott. 
Ez elkezdődött már itt a földön, de folytatódik a mennyben, ahol 
majd egyszer Isten trónusa elé járul a gyülekezet. Az Ószövetség 
gyülekezete istentiszteletén is kívül marad a szentélyen (vö. 3Móz 
16,17), csak a főpap léphet be a függöny mögé évente egyszer, de előbb 
neki is újra meg újra áldozatot kell bemutatni saját bűneiért. Ebben 
van Jézus főpapságának páratlansága, hogy személyében az ŰSz népe 
már átléphet a meghasadt kárpiton, és belül van a szentek szentjében,

rozza.

Szakái Árpád

Értelmezés

654

Böjt 5. vasárnapja 
Zsid 7,24-27



a Szentháromság imádatában. De a Jézusba vetett bizodalmas hit és 
az 6 rendíthetetlen papsága biztosítja, hogy egyszer mi is ott leszünk, 
ahol egyedülálló főpapunk teljesíti tisztét, az tír elé állítva ben
nünket (2,13). Ezért nagyon hangsúlyos, hogy Jézus "üdvözíteni tudja 
azokat, akik általa járulnak Istenhez, mert ő mindenkor él, hogy 
esedezzék értük". "Pantote" = mindig, folyamatosan, megszakítás nél
kül. Mivel él, mindig abban a helyzetben van, hogy segítsen, üdvözít
sen. A halál sem gátolja. "Entügohanein" = odajárulni, odafordulni, 
közbenjárni, szót emelni, imádkozni. "Jézus felemeltetésében, meg
dicsőülésében is magáévá tette ügyünket, kérésünket saját kérésének 
tekinti. Értünk szólítja meg az Atyát, és nem szégyell bennünket 
testvéreinek nevezni. így az a szeretet, amivel az Atya Jézust szereti, 
bennünket is körülölel." (Laubach)

"Ilyen főpap illett hozzánk." "Eprepen" = hozzá mért, illett, 
nem olyan értelemben, hogy illeszkedik, megfelel, hanem csak ez felel 
meg, elkerülhetetlenül ilyenre van szükségünk. És azután elkezdődik 
Jézus magasztalása, az Ő tulajdonságai felsorolása: szent ("hoszlosz"), 
ártatlan ("akakosz"), szeplőtelen ("amiantosz"), a bűnösöktől elkü
lönített. Ez emlékeztet ugyan arra, hogy az (fez főpapjának a nagy 
engesztelési ünnep előtt egy hétre vissza kellett vonulnia a templom 
egy bizonyos helyére, de itt inkább Jézus mennybemenetele utáni, 
az Atyához való visszatéréséről van szó, amit megerősít a "magasabbra 
jutott az egeknél" kifejezés is.

Az előbbiekből következik, hogy Jézusnak nem kellett a levita főpa
pok módjára előbb a maga bűnéért áldozatot mutatni be, hogy a bűnösökért 
áldozhasson, s az áldozatot nem is kell megismételnie, mert az Ő 
golgotái kereszthalála egyszer s mindenkorra elégséges áldozat a 
világ bűnéért. Hiszen Ő egyetlen alkalommal ("efapax") önmagát tel
jesen odaadta ("heauton anenegkasz"). és ez mindvégig, mindenkire ér
vényes.

Vázlat

Kicsodám van az egekben?!

Mi egy megingott, talaját vesztett nemzedék vagyunk. Bármerre 
nézünk, a látvány inkább lehangoló, sőt riasztó, mint bíztató, reményt 
keltő. Sok szomorú dologban járunk az élen: dohányzás, alkoholizmus, 
a javakorabeli férfiak halálozási arányszáma, a gyermekáldás eluta
sítása, népességfogyás, öngyilkosság, stb. Még amivel eddig áltattuk 
magunkat: javuló életszínvonal, nemzetközi megbecsültetés, kiegyensú
lyozott, igazságos társadalmi rétegeződés, az is alaptalannak kezd 
bizonyulni. Reális és őszinte elemzések tárják elénk lemaradásain
kat, hiányainkat, tévedéseinket. Egyre gyakrabban hallunk válságról, 
krízisről, erőnket meghaladó követelményekről. Egyre több az elbi
zonytalanodás: miben vagyunk és hová jutunk? Milyen jövőt hagyunk
utódainkra? Van-e egyáltalán valami, valaki, akiben megkapaszkodha
tunk? Talaj, ami nem csúszik ki a lábunk alól?

Mai alapigénk különös módon egy mondat közepén kezdődik, éspedig 
ellentétes bevezetéssel: "tí viszont...". Mintha beleszólna előző
állításokba, msgtömé a sort, és egészen új nézőpontot, kilátást,
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segítséget tárna elénk. Fel kell kapni a fejünket, abbahagyni panasz
kodásainkat, lerázni csüggedésünket, és elkészülni valami másra, 
újra, új kezdetre.

De ki az, aki erre az újra indít, ezt az újat hozza? Természe
tesen —  vagy lehet, hogy ez sokaknak nem természetes —  Jézus Krisztus. 
De ki az a Jézus Krisztus, aki ezrt a mást, újat: csüggedést, aggo
dalmat. félelmet oszlatét hozza?

Ha a bevezetőben annyi bizonytalanságra utalót mondtam, akkor 
elsőnek is arra hívom fel a figyelmet, hogy a felolvasott igében 
annál több megmaradóra, változatlanra, át nem ruházhatóra, örökké
valóra hivatkozást hallottunk. És ez mind Jézus Krisztusra vonatkozott. 
Vele ebben a mi kísérletezéssel, változtatásokkal, reformokkal teli 
világunkba, jelenünkbe az örök, a változásra nem szoruló lépett be. 
A bevezetőben még nem mertem kimondani —  csak talajról beszéltem — , 
most már bátran hirdetem: ö az a kőszikla, amelyre ráállhatunk.

Mit jelent Jézus a mai világnak, nemzedéknek, egyháznak?
Megváltót! ő egyszer s mindenkorra önmagát adta áldozatul minden 

bűnösért, az egész világért. A keresztre menve elhordozta a világ 
bűnét. Azokat is melyek miatt ma vergődünk, csüggedünk és melyeknek 
következményeit nyögjük. Vigyük mind a kereszt alá, adjuk át Jézusnak, 
higgyük, hogy meg is bocsátotta, levette rólunk, hiszen halálba ment 
értünk. Legyünk szabadok, adjunk hálát, és lesznek, akik példánkat 
követik.

Mert Jézus Krisztus főpapunk is. Sok bajunknak, gondunknak, téve
désünknek és félelmünknek éppen az az oka, hogy nem találunk Isten
hez. Nem tudunk olyat, aki Hozzá vezethetne. Az a bevezető ellenté
tes szócska: "viszont", éppen azokkal állít szembe: a Lévi rendjé
ből való papokkal, az egymást váltó, kudarcot vallókkal, a törvény- 
rendelte erőtlenekkel, akikkel szemben Jézus Krisztus tud segíteni, 
megtartani és üdvözíteni.

Ő üdvözítő mindazoknak, akik általa járulnak Istenhez. Jézus 
nem csupán egy a váltakozó vezetők, egymást váltó főpapok között, 
hanem örökkévaló. Meghalt a bűnösökért, de él örökké, hogy üdvözít
se őket. Híd Isten és az ember között, a múlandóság és az örökkévaló
ság között, Ő azért szállt alá, hogy bennünket felvigyen a magasságba. 
Most mélységtől irtózunk, de ha hiszünk Benne, akkor magasabbra 
jutunk —  Vele együtt —  az egeknél, Ő emberré lett mint mi, de em
berként is szent, ártatlan, szeplőtlen és minden kísértésen győze
delmeskedő. A Benne való hit által mi is megtisztulunk, megszentel
tetünk és Isten gyermekei leszünk, Ő nem szégyell bennünket testvé
reinek nevezni az Atya előtt sem. Vállal bennünket és közbenjár ér
tünk. Amint megosztotta velünk a földi életet, úgy osztja meg a mennyet 
is.

Látod-e, hívod-e (3t naponta? Kéred-e, hogy forduljon oda érdeked
ben az Atyához? Hiszed-e, hogy téged is odavár és bevisz oda?

Kicsodád van az egekben?

Karíné Csepregi Erzsébet
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Az ünnepről

Nagycsütörtök 
Jel 19,9-10

Dr. Jánossy Lajos "Az egyházi év útmutatása" című művében ezt 
írja: "Örömünnep, amelyfehéren ragyog fel a nagyhét gyászában. Az 
úrvacsora szentségének szereztetése szenteli ilyenné ezt a napot. 
Rokon némileg a Laetare-vaásmappal, de ennél is hatékonyabban hirdeti 
a szent testének és vérének szentségét alapító Krisztus értünk lehajló 
kegyelmének kibeszélhetetlen csodáját. Természetes, hogy az ünnep 
eucharisztikus örvendezésének korlátot szab az a körülmény, hogy 
a szentség szereztetése "azon az éjszakán" történik, amelyen Krisztus 
urunk "elárultaték", és ennek az éjszakának sötét árnyéka ide is 
elvetődik, és az "érettetek adatik" —  "érettetek kiontatik" már 
az áldozatra mutat."

Sajnálatos, hogy nagycsütörtökön számos gyülekezetben nincs is
tentisztelet, s ha mégis van, az nem úrvacsorái, hanem csak prédiká- 
ciős istentisztelet.

"Valóban ez az a nap, amelyen mindenképpen helyénvaló, hogy temp
lomainkban este is ünnepeltessék és kiosztassék —  gyülekezeti is
tentiszteleten —  az oltári szentség."

A textusról

Alapigénk a megváltott gyülekezet örömünnepének záró akkordja. 
A mennyben csendül fel, mint "nagy sokaság hangos szózata". Az újjon- 
gó örvendezésre az ad okot, hogy Isten érvényt szerez királyi hatal
mának, vagyis megkezdte uralkodását. Eddig is övé volt minden hata
lom, de most lett nyilvánvalóvá mindenki számára. Ezzel függ össze, 
—  s ez az öröm másik oka — , hogy "eljött a Bámy menyegzője".

A mennyegző a legszorosabb és legmélyebb közösségnek, a házas
ságnak a kezdete. A Bárány mennyegzője a Krisztus és az Egyház leg
teljesebb egysgének kinyilvánítása s beteljesedése. Boldogok azok, 
akik a mennyegző meghívott, tehát hivatalos vendégei.

Igehirdetés! vázlat

Krisztus mennyegzője

Földi életünk egyik nagy eseménye a mennyegző. Nehezen várjuk, 
s örömmel készülünk rá. Néha megtörténik, hogy valamilyen ok miatt
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mégis elmarad. Fájdalmas csalódás a következménye.
Keresztyén életünk legnagyobb eseményéről szél a mai ige.

1) Lesz mennyegző.ie Krisztusnak

Az egész Szentírás arról tanúskodik, hogy Isten szeret bennünket. 
Szeretetének legnagyobb bizonyságai: a betlehemi jászolbölcső, a
golgotái kereszt és a húsvéti üres sír.

Naponként Isten szeretetéből élünk, és mégis gyakran úgy érezzük, 
hogy Isten távol van tőlünk. Ismerjük Jézus ígéretét, mely szerint 
velünk lesz minden napon, és mégis úgy élünk, mintha nem támadt volna 
föl, s nem lenne köztünk. Tudjuk, hogy Jézusnak adatott minden hata
lom, de ennek következményeivel nem számolunk. Megfogyatkozik a hitünk 
és elhalványul a reménységünk. Nem bízunk eléggé abban, hogy betel
jesül, amit ígért az Űr, hogy serrmi sem fogja megzavarni a vele való 
közösségünket.

János apostolnak megadatott, hogy lássa, amit mi még nem láthatunk, 
hallja, amit mi még nem hallhatunk. 0 bepillantást nyert az eljövendőbe. 
A próféták, a tanúk sorában ő az utolsó, aki által az Úr hirdeti, 
hogy amit ígért, valóra váltja, hogy meglesz a Bárány mennyegzője.

2) "Boldogok, akik hivatalosak a Bárány mennyegzőjének vacsorá
jára." A Hegyi Beszédből tudjuk, hogy Jézus kiket mondott boldogok
nak. A boldogmondások sorába jól illeszkedik textusunk, amelyet úgy 
tekithetünk, mint a boldogmondások összefoglalását. Nem lehet ugyanis 
kétség a felől, hogy az üdvözöltek seregében, a megváltottak gyüle
kezetében mindörökké Krisztussal lenni a legnagyobb boldogság.

Erre vágyódtak mindazok, akik megismerték, s megváltójuknak elfo
gadták Jézust. "Vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni" —  írta 
Pál apostol a filippieknek. "Uram, add látnom arcodat, amikor minden 
más eltűnik. Éreztesd velem az örökkévalóság leheletét, amikor lejár 
az időm" —  sóhajtott Michelangelo. "Uram, Jézusom! Szívből kereslek, 
mert nem akarok Nálad nélkül élni. Milyen jó, hogy megtaláltatod 
Magad. Te vagy a cél. Irgalmadból és szánalmadból hazaérek. Ő, én 
édes Otthonom, elvehetetlen Békességem, pusztában Édesvizem, sivatag
ban mennyei Kenyerem! Hogy eljutottam Hozzád, most látom, hogy éle
temnek egyetlen célja, öröme és legfőbb boldogságom, hogy én Veled 
lehetek" —  jegyezte fel Járosi Andor.

Kérdés, —  azok között vagyunk-e, akik sóvárogva várjuk a "Bárány 
mennyegzőjét"? Betölti-e szívünket az öröm, hogy mi is hivatalosak 
vagyunk a mennyei "vacsorára"?

3) Készüljünk fel a mennyegzőre!

A legtöbb ember számára természetes, hogy ha meghívták egy lako
dalomba, elmegy oda és igyekszik arra felkészülni. Nem illő a meghí
vást visszautasítani és illetlenül felöltözni. A menyasszony lehet 
gazdag, vagy szegény, fiatal vagy idősebb, szép, vagy kevésbé szép, 
de selmaképpen nem lehet ápolatlan, rendetlen, piszkos. Krisztus 
menyasszonya, az Egyház sem lehet szennyes tisztátalan. Neki is fel 
kell készülnie.

A felkészülés áldott eszköze az úrvacsora, amelyet Jézus nagy- 
csütörtökön szerzett. Az úrvacsorában bűneink bocsánatát kapjuk, 
így megtisztulunk minden szennytől. Kóstolót is kapunk abból, ami
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teljességgel odaát vár reánk. Foglalót, zálogot kapunk a mennyel 
örökségünkből.

Sajnálni lehet azokat, akik nem tudják, hogy mi az úrvacsora. 
Még inkább sajnálni valók azok, akik tudhatnák, talán tudják is, de 
mégsem élnek vele elégszer.

Nagycsütörtökön, az úrvacsora szereztetésének emléknapján halljuk 
meg a megváltottak mennyei seregének öröménekét és velük együtt zengjük 
mi is boldogan a Bárány h i m nuszát. Imádjuk és dicsérjük Urunkat, 
midőn az úrvacsora szentségében részesedünk, s az üdvösség öröméből 
kóstolót kapunk!

Jól ismert történelem. A nép a babiloni fogságban, Jeruzsálem 
és a Templom romokban hever, a nagy Babilon bukása küszöbön áll, 
a szabadulást hozó Cirusz már a színen van.

Ézsaiás könyvének ez a második része (40-55. fjeezet) elüt az 
első résztől, és nem ismerjük fel benne a 8. századi próféta művét. 
Valószínű, hogy egy névtelen szerzőtől származik, aki a fogság végén 
élt. Az egyiptomi fogságból való szabaduláshoz hasonlítja a babi
loni foglyok hazatérést. Az új exodus célja: Jeruzsálem és a Templom 
felépítése, ahová özönleni. fognak a népek.

A szétziláltság, a belső elemyedtség és elfásultság állapotában 
élőknek hirdeti az evangéliumot: "Az Űr uralkodik", hogy vele egy 
lélekzetre mondja a béke, öröm, szabadulás Ígéretét. (Az előkészü
letben nagy segítséget jelenthet Magassy Sándor 1970. évi Lelkipásztor 
123-124. oldal előkészítője.)

Négy hónappal húsvét előtt írom ezt az előkészítőt. Kérdések 
vetődnek föl bennem. Hol is állunk mi most? Miért ott ahol, hogyan 
kellene továbbhaladni, merre, kikkel és milyen üzemanyaggal? A lehet
séges válaszok annyira különbözőek és bizonytalanok, hogy okkal kelet
kezik nyomukban tisztázatlanság. Megnyugvás helyett feszültség. Hol 
állunk 1989. húvétján?

"Minél jobban bonyolódik az emberiség élete, annál nagyobb lesz 
a rendetlenség lehetősége... Minden átalakuló valóság szenved és 
hibákat követ el. Az igazság az, hogy ezen a világon keresztre vagyunk 
feszítve..." (Teilhard)

Egy keresztrefeszítésről tudok, ahol az ember újjászületéséért 
Valaki' szenvedett és nem követett el hibákat, ezt igazolta húsvéti 
feltámadása.

Golgotái keresztje nincs messze az üres sírtól. Méterre a Golgota 
hegye sem magas, még alacsonyabb, mint a közeli Mórija hegye. Mégis 
a hírnökök ezekről hirdették a szabadulás igéit. Akik hallani akar

Táborszky László
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ták azoknak föl kellett menni ezekre a hegyekre. Jézus is legtömö
rebb igéit hegyen mondta el. Fel kellett menni az embereknek hozzá.

A legtöbb ember lenyűgözve áll a hegyek tövében. Gyönyörködik 
bennük, megcsodálja, de ahhoz semmi kedve, buzgésága vagy ereje, 
hogy megmássza őket. Csak kevesen, a szenvedélyes alpinisták, a ma
gasságok szerelmesei vállalkoznak erre.

Ezen a húsvéton legyünk végre a magasságok szerelmesei. A Hegyi 
Beszéd, a Golgota, az üres sír magasságában találjuk meg azt, amit 
a próféta hirdetett és amit Jézus is ígér követőinek: a békét, az 
örömöt, a szabadulást.

A Szentlélek Isten magasságba emelő vonzása legyen velünk.

Az ő nevében:

Békesség néktek! "Feltámadott Urunknak ezzel a szavával köszöntelek 
titeket testvéreim... amikor először léptek gyülekezetébe..." halljuk 
minden keresztelőkor. Ezt kínáljuk annak, aki először lépi át templo
munk küszöbét, és azoknak is, akik már számtalanszor voltak húsvéti 
istentiszteleten.

De lehet-e béke? Sikerül-e a fejlődés lendületével az értelem 
és a szeretet magasabb csúcsai felé emelkednünk? Miféle garanciával 
rendelkezünk, hogy az emberiség nem pusztítja el önmagát? Igaza lenne 
a költőnek amikor ezeket írja?

Tán mind elpusztulunk s az elcsitult világon 
Csak miriád virág szelíd sajkája leng:
Szivárvány lenn a fűben, szivárvány fenn az ágon,
Egy néma ünnepély, az ember-utáni csend,
Egy boldog remegés, és felpiheg sóhajtva 
A fájó ősanyag: inmár a kínnak vége!
S reszketve megnyílik egy lótusz szűzi ajka 
S kileng a boldog légbe a hószín szárnyú Béke.

(Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhoz)

Ki olyan bölcs, hogy kijelölné a béke útját? Valakinek meg kell 
fognunk a kezét, hogy kihúzzon a békétlenség mocsarából. Jézus keze 
ez, megismerhető a szögek helyéről a "hegyen".

Nagy örömöt hirdetek: Jézus feltámadott

A személyes hit fogó kezével lehet ez a miénk.
1867-ben néhány tudós Angliában egyesületet alapított azzal a 

kifejezett szándékkal, hogy tudományos alapon megcáfolják Jézus fel
támadását, mivel ez az alapja a keresztyén hitrendszernek.

Három év múlva vezetőjük Lord Brighton így állt ki a nyilvános
ság elé: "Be kell vallanom, ezt a harcot elvesztettem... Hiszek Jézus 
feltámadásában és az örök életben. Jézus üres sírjától egyenes út 
vezet a templomhoz."

A templom, az egyház az élő Jézus Krisztusba vetett hitből épül. 
Az élő kövek temploma.

Szomorú, hogy sok evangélikus gyülekeztünk állapota olyan, mint 
a romos templomé. Mert kevés a gyülekezetben az élő hitű ember. Kevés 
a jó kőműves, a hitben járó lelkész, felügyelő és presbiter. Jézus 
lába nyomát mégis megtalálhatjuk ebben az egyházban.
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A holdra szállt űrhajás Amstrong mondotta: "A felszín finom és
poros, könnyen fel tudom szedni a cipő orrával... Alig egy ujjnyit 
süllyedek le.. Ezek a lábnyomok, mivel a Holdon nincs szél és víz, 
egymillió évig is megmaradnak."

Keresztyén kortársunk írja egyik könyvében: "Jézus lábnyoma olyan 
mélyen belenyomódott földünk testébe, hogy nem lehet eltűntetni. 
Vajon miért? Mert ő az isteni szeretet súlyával járt és jár a földön." 
Ez aztán az öröm.

Ütött a szabadulás érája

Egyházunk —  amikor 1987 végétől megindult az erdélyi menekültek 
áradata —  megértette, hogy ezek a menekültek a régi hazát keresik. 
Nem mondta: "Vállára venni nem bolond" a menekültek terheit. A legne
hezebb időben jöttek, amikor nálunk is annyi minden recsegve-ropogva 
omlik össze, Úgy, mint a régi Babilonból a zsidók. Zömében sérült 
emberek, akik sokszor bizalmatlanok: igaz-e amit mondunk. , A befogadó 
szeretet álarc vagy valóság? Így vannak ma sokan hazánkban az egyház
zal is. Régen elszakadt, meg sem keresztelt emberek lépik át templo
maink küszöbét. Önmaguk, bűneik rabságából kérdezik: Mi a keresztyén 
ember szabadsága? Mi kapható nálunk? Isten szabadító Isten? Rajtunk 
is le kell olvasniuk, hogy az élő Jézus Krisztus formálja az életünk. 
Szabadítást ad és vele életet. Örök életet.

Kedves Gyülekezet a rádió mellett Németországban s itt a Budavárban!

Jób viaskodik és imádkozik. Harcol Istennel önmaga létének értel
méért. Nem érti életének titokzatos eseményeit, miért a szenvedés. 
Nem csillapuló fájdalmában gyötri múlandóságának tudata, miért kell 
meghalnia így és most. De ráérez, hogy csak Teremtőjével szoros kö
zösségben találhatja meg kérdéseire a feleletet. Kérdez és kiált

Ezért:

"Jóságos erők ölébe rejtve 
Vigasztalódva várjuk a jövőt. 
Velünk az Isten este és reggel 
Minden napunkon megtaláljuk Őt."

(Bonhoeffer)

Bolla Árpád
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egyszerre. Mintha helyettünk tenné. Mi végre születtünk a világ
ra —  kérdezi. S rögtön folytatja: mond meg nekünk Istenünk!

Kíséreljük meg ezen a vasárnap délelőttön megválaszolni a kér
dést. Jób visszaemlékezik élete indulására. Élesanyjára, aki fájdal
mak közt hozta a világra, de aztán boldog lett, hogy gyermeke ajkán 
felsírt az élet.

Igénk els<5 üzenete: Az ember asszonytél született. Az ősi kép 
és az egyszeri esemény ébreszti bennünk az üzenetet: mindnyájunk
Istentől rendelt életcélja az élet továbbplántálása, továbbadása. 
Mennyi örömöt készít Isten gyermekeinkben s később unokáink felneve
lésében. Felfedezni kézmozdulatukban a miénket, látni, hogy nyilado
zó értelmük miként fogadja be az új ismereteket, kezük hogyan tud 
simogatni, szívük pedig mennyire tud szeretni. Sokszorosan megáld 
minket az Isten, ha vállaljuk az élet továbbadását. Gazdaggá teszi 
életünket gyermekeinkben s közben megtaláljuk életünk értelmét és 
szépségét is.

Természetesen van az életnek értelme azok számára is, akik külön
böző okok miatt az élet továbbadására nem vállalkozhatnak. Erről később 
szólunk. Az ember asszonytól született —  mindegyikünk kivétel nélkül.

Igénk második üzenete: Az asszonytól született élet kihajt, növek
szik, mint a virág, ha a termőföldből előbúvik. A megszületett élet 
felnőttek gondoskodó szeretete, felelős törődése és őszinte imádsága 
során érlelődik felnőtté. Isten ad mellénk nevelőket, meleg szívű lelki- 
pásztorokat, megbízható barátokat, akik által képessé tesz az ön
álló életre. Felkészülni a felnőtt élet felelős életvezetésére Is
tentől kapott életcél. Komolyan venni ifjú éveinkben a tudományok 
gazdag tárházába való betekintés, megismerni a világot, megismerni 
az embert, a látható és láthatatlan törvényszerűségeket —  megannyi 
örömöt jelent. Mint a hegyekbe kiránduló, ha magaslati kilátóhoz 
érkezik, s kitárul előtte a táj szépsége, akként gyönyörködhet az 
ember a felkészülés éveiben a világ új ismereteinek sokféleségében. 
Bölcs az az ifjú, aki nem szabja rövidre a felkészülés éveit, hanem 
gondtalan esztendeiben boldogan gyűjti magába az élethez szükséges 
sokféle ismeretet s nélkülözhetetlen tapasztalatot is. Miként a rózsa 
is legszebb, amikor éppen nyiladozik, akként az ifjú évek szépsége 
is páratlan. Mindnyájan asszonytól születtünk és életünk növekszik.

Igénk harmadik üzenete: Az asszonytól született élet virágzik,
mint a kinyílt, szépségében gyönyörű virág. Igen, a mi életünknek 
is ki kell nyílnia, virágoznia. Ez Istentől kapott megbízatásunk. 
Ehhez szükséges erő, akarat, tudás, tapasztalás.

A felnőttkor éveiben vagyunk. Modem korunk egyik kísértése, 
hogy az élet hajszájában két végről égetjük életünk gyertyáját. Sok 
feladat nehezedik váltunkra, tengernyi munka s elfelejtünk pihenni, 
kikapcsoldóni. Sokan közülünk ismerik, ezt, hasonló tapasztaltuk van, 
és teljesítőképességük testi-lelki határához érkeznek. Könnyen tisza
virág rövidségűvé válik a felnőttkor ideje. Éppen a középnemzedék 
a legveszélyeztetettebb egész Európában ezen a téren. Isten azért 
adja életünket, hogy bölcsen éljünk gyorsan tovatűnő időnkkel a földön. 
Tudom magam is, milyen nehéz ez.

Jézus mondja: Aki meg akarja tartani az ő életét, elveszi azt, 
aki elveszíti megtalálja azt. Amint ő mindnyájunkért odaadta életét
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s ezzel megmutatta, hogy nincs senkiben nagyobb szeretet, mintha 
valaki életét adja barátaiért, akként kell nekünk is nemcsak magunkért, 
de másokért is élni. Közülünk senki sem él önmagának, bármely ország
ban lakik is.

Korunk történelmi értékű nagy személyiségei, Albert Schweitzer, 
Martin Luther King, Teréz anya, mindnyájan a jézusi ige beteljesítő!. 
Aki elveszíti az ő életét, az találja meg élete beteljesedését. De 
gondolhatunk arra a svéd házaspárra is, akik tragikus baleset követ
keztében veszítették el felnőtt fiukat, mert a mentőszolgálat kocsija 
későn ért a helyszínre. Gyermekük emlékére alapítványt szerveztek 
a gyors orvosi ellátás érdekében.

Aki magának él, mint annyi kortársunk, elveszíti barátait. Magába 
roskad, mintha neki lenne a legnehezebb élete, komor hangulatában 
elkedvetlenedik, magába húzódik vissza, lassan elfonnyad, majd el
hervad élete. Jézus mondja: Aki meg akarja tartani életét, az elve
szíti azt.

Egy régi német egyházi lap szimbóluma a keresztről kivirágzó 
rózsa volt. Megragadott engem már akkor is a kép. A keresztből, Jézus 
keresztjéből élet fakad. Élet, amely nem magának illatozik. Élet, 
amely nem magának nyílik, hanem a másikért van.

Ha valaki belekóstol a jézusi ige titkának szépségébe, maga is 
belátja, mennyi szépséget s értéket tartogat a másokért való élet. 
Sokan nem próbálják ki. Pedig igaz: kipróbálni többet ér,mint tanul
mányozni .

Az asszonytól született élet nyugtalan. Gyakori kép városunkban: 
kora hajnalban édesanya viszi bölcsődébe álmos gyermekét. S aztán 
következik az utazás a munkahelyre a tömött autóbuszon. Majd a növekvő 
követelmények a gyárban. Máskor pályamódosítással együttjáró átkép
zés rabolja a szűkre szabott időt. Mintha az éppen virágzó rózsa
szálat szűnni nem akaró, vihar szele állandóan jobbra-balra hajtogatná.

Nyugtalan világ, gyorsritmusú élet használja el idegrendszerün
ket, tépázza sorainkat.

Televíziónk egy különleges felvételt mutatott. Közlekedési dugó
ban helikopter a légből, hangosbemondón keresztül irányítja a cammo
gó forgalmat. Mindenki siet, hangosan kiabál, türelmetlen bénult 
tétlenségében. Pál, hogy valahonnan lemarad. S aztán a tömött autósor 
lassan elindul.

Kedves Testvéreim, Kedves rádióhallgatók!
A nyugtalan világban keresnünk kell a belső békességet. Ez érvé

nyes Magyarországon és az NSZK-ban egyaránt. Augustinus híressé vált 
mondása ma is igaz. A magad képére teremtettél minket Istenünk, s 
nem nyugszik meg a szívünk, csak egyedül Tebenned Urunk. Örök nyug
talanságunk, olykor utazási vágyunk és a magunk választotta hajszolt 
életformánk mögött istenkeresésünk rejtőzik. Ez a meggyőződésem.

A programbőség zavarában küzdő életformában szólít meg Isten 
ezen a vasárnapon. Állítsunk fel sorrendet életünkben. Mi a fontos, 
mi az, ami elmaradhat. Ki az első, s ki az akit hátrább lehet helyezni 
a sorban. A prioritás megállapítása időnyereséggel jár. Isten azt 
akarja, hogy ő első helyen legyen az életünkben. Mert Tőle tanuljuk 
a helyes értékrendet, Tőle kapjuk vétkeinkre a bocsánatot, mulasztá
saink pótlására az időt, életünk kusza szövevényében a kibontakozás 
lehetőségét. A belső békességet. Ezt szolgálja ez az óra is a rádió 
előtti csendben. S milyen örvendetes, hogy a Magyar Rádió és az Észak
német és Nyugatnémet Rádió szíves közreműködésével kapcsolatba ke
rülhettünk az éter hullámain. Belső békesség nélkül csak rövid ideig
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lehet élni, mert vagy beteg lesz az ember, vagy keresi a békesség 
forrását. Ezért életünk egyik célja: megtalálni belső békességünket, 
megtalálni magát Istent. Ő köszön ránk életünk váratlan eseményeiben, 
Ő keres a lelkiismeret hangjában, Ő szólít meg igéjében, Ő mutatko
zik be a golgotái kereszten, hogy lássuk mennyire szeret mindnyájunkat. 
Adjon hát szívünknek belső békességet biztos jelenléte életünkben!

Az asszonytól született élet múlandó. Napjait beárnyékolja a 
halál. Jób megállapítását testi erőnk lassú fogyása épp úgy igazolja, 
mint modem életünk tragikus áldozatokat szedő balesetei vagy a min
dig ismétlődő terrorhullámok ártatlan halottal.

A magunk életében először apró betegségtünetek jelzik szerveze
tünkben, bizony múlnak az évek, évtizedek. Később a kortárs barátok 
utolsó szívdobbanása teszi közelivé az elmúlás fájdalmas élményét. 
Tudatosodik bennünk, már a mi nemzedékünkön van a sor. Éles fogalma
zásban vetődik fel a kérdés: minek éltünk, ha mindent itt hagyva
meg kell halnunk? Életünknek ebben a szakaszában —  de lehet korábban 
is —  fel kell fedeznünk a "napszámos örömét".

Jézus Urunknak az egyenlő bér példázatára gondolok. Ott a gazda 
a kora hajnalban nunkába állt embernek éppúgy egy dénárt ad, mint 
az alig egy órát dolgozónak. Jézus arra utal példatörténetében, 
hogy bármikor is talál rá valaki Istenre, ugyanabban az örömben, 
ugyanabban az ajándékban részesíti. S a napszámos öröme nem ér véget 
a halállal sem, mert a Gazda az ö országába hívja, ahol nincs elmúlás 
és gyász, mert Isten letöröl minden könnyet, megszüntet minden fáj
dalmat s örökké Vele lehetünk. Halál feletti hatalmának adta jelét 
Fia feltámasztásában, amely a legnagyobb győzelem a legfélelmetesebb 
ellenség fölött.

Jób helyettünk is kérdez és kiált egyszerre mai igénkben: mi 
végre születtünk, ha meg kell halnunk, mondd meg nekünk Istenünk!

Keresztyén Gyülekezt, kedves Testvéreim!
Azért születtünk,hogy tovább adjuk az életet. Azért születtünk, 

hogy felkészüljünk és felkészítsünk másokat is a felelős felnőtt 
életre. Azért születtünk, hogy másokért éljünk.

Azért születtünk, hogy nyugtalanságunkaban megtaláljuk belső 
békességünket Istenben. Azért születtünk, hogy múlandóságunk rette
netében felfedezzük a vigasztaló örökkévalót.

Ha Jób kiáltására adott válaszokat elfogadjuk, bizonyosan nem 
éltünk hiába ezen a földön.

Ez érvényes mindnyájunk számára. Isten hívása és ígérete mindegyi
künké. Isten jelenléte nem ismer határokat. Isten jelenléte adja 
az igazi életet a múlandóságon át az örökkévalóságig.

Ámen

Szebik Imre

Elhangzott igehirdetés 1988. nov. 6-án a budavári templomban, né,et 
nyelven, amelyet az észak—német, a nyugat-német és a berlini rádióállo
más közvetített a Magyar Rádió útján.
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Gondolatok az igehirdetéshez
Karácsony ünnepe 

Jn 1,1-13

Miért veszi körül még a keresztyén gyülekezetek karácsonyi ün
neplését is oly nagyon a meseszerűség varázsa? Feltétlenül azért, 
mert a tulajdonképpeni karácsonyi csoda egy valóságtól elszakadt 
mirákulummá üresedett. A mirákulum a mi zárkózott világunkon belüli 
csodálatos, de valójában semleges esemény. Az igazi karácsonyi cso
da az, ha valami áttöri a mi zárt világunk határait és érdekeltté 
tesz bennünket. Isten Jézus Krisztusban megtöri a hallgatást. A ka
rácsonyi csodában azonban tesz velünk valamit, hogy Jézus Krisztus
ban, vagyis az igén keresztül hatékonyan beavatkozzék bezártságunk
ba (nevezhetnénk még féléimnek, autonómiának, híbris-nek). Testté 
létei csak egy van. De annak hatása —  mint az Ige mondja —  örökké 
megmarad. (0. Weber)

"A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta 
be". A mondat második része mintha egy leplet rántana le és meglát
hatnánk, milyen is valójában az ember világa, érzéketlen, vak az 
steni kegyelem meglátására, közömbös Istennel szemben. Akárhányszor 
olvasom e mondat első 'felét, mindig kísért a gondolat másként, foly
tatni. És ez a legborzasztóbb! "A világosság a sötétségben világít" 
—  és a sötétség minden további nélkül befogadta! Itt a legtitkosabb 
nyomorúságunkról van szó. Azoknak a szíveknek sűrű sötétségéről, 
melyek az evangéliumot nagyon is jól ismerik, akik szeretnék az üd
vösséget... de...! ez tipikusan a keresztyén ember nagy kísértése: 
ismeri és szereti a világosságot, mégis szinte mágikus erővel vonzza 
a sötétség sokat sejtető titokzatossága. (...) Ez a sötétség jól 
tudja, hogy Krisztussal együtt keresztre kell feszíttetnie, mégis 
megpróbál bennünk teljhatalmat kapni. (...) Istennek teljes hatalmát 
be kell vetnie ahhoz, hogy egyetlen embert üdvösségre segítsen. (Wilhelm 
Busch)

Befogadni őt, .annyit jelent, mint hinni Benne. A hit pedig mindig 
azt jelenti, hogy a láthatatlan dolgokról meggyőződve lenni, az ellen
kező látszat ellenére bízni. Kicsi gyermeket látni a jászolban és 
hinni: Ő a világ Ura. Akik befogadják, azok lesznek Isten fiai...
mint Istentől születettek. Akkor van áldott karácsonyunk, ha befogad
juk őt, a hozzánk jövőt. (Balikó Zoltán)

"Kezdetben volt az Ige". Nem a tett volt kezdetben. Sajátos vonás 
az isteni cselekvésben, hogy az Ige megelőzi a tettet. Ha Isten cse
lekszik, nem lép be mindjárt ajtóstól a házba, hanem cselekedetét
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Igével jelenti be. Az egész Bibliát, mint Isten igéjét, így kell érteni: 
az Ige bejelenti és megigéri a később következő tettet. így soha 
nem a tett, hanem az ige van kezdetben. Ha köztünk, emberek között 
is valódi kezdet indul meg, ezt mindig megelőzte az isten Igéje. 
Már évszázadokon át zengett az Ige, még mielőtt bekövetkezett volna 
az esemény, amelyikről János szól. (...) Minden időn tői, minden 
dolgok kezdetéig vezeti vissza születését, messzebb, odáig, ahol 
az örökkévalóság tengere a mi partjainkhoz csapódik. De ez a karácsonyi 
evangélium nemcsak idő, hanem a hely tekintetében is átlép minden 
korláton. Nemcsak "örökké evangélium", hanem mondhatjuk: "végtelen
evangélium is". A bekövetkezett szabadításnak erre a mindent átfogó 
távlatára különben a többi evangélium is céloz. Máté a bölcsekről 
elmondja: ide sietnek Kelet távoli homályából. Lukács a nagy öröm
ről szól, "mely az egész népnek öröme lészen".(...) Ez az örök és 
végtelen evanélium, amely elé sem idő, sem tér nem állíthat korlá
tokat. Annál inkább meglepődünk, ha jános mégis korlátot említ. Van 
korlát. János nem mondja, honnan ered ez. mintha a földből nőtt volna 
ki. A mennyei Atya örök és végtelen szabadító akaratával szemben 
titokzatos, gonosz akarat áll. Van sötétség! (...) Mi emberek is 
akadályul állhatunk a világosság elé. Szabadságunkban áll az evangélium 
előtt megnyílni vagy zárva maradni. Amire tér és idő képtelen, azt 
meg tudja tenni az emberi szív. (...) Krisztus azonban egyáltalán 
nem hajlandó arra, hogy megtorpanjon az ellenállás hármas fala: a
sötétség, a világ és övéi előtt. Hiába nem fogadja be a sötétség, 
a világosság mégis fénylik, nincs oly sötétség, amely erőt tudna 
venni rajta. Habár a világ nem is ismeri meg öt, Krisztus mégis meg
ismeri a világot. Habár övéi nemis adnak számára helyet, ez nem 
akadályozza öt abban, hogy hozzájuk, éppen hozzájuk jöjjön. Benne 
maga Isten küzd a világért, mely az övé. (W. Lühti)

Karácsony 2. napja 
János 3,35-36

35. v. Itt találkozunk egy jellemző vonással, ami János egész 
evangéliumán végighúzódik. Nagy hangsúlyt fektet arra, hogy bemutassa 
Isten és Jézus, az Atya és Fiú közötti teljes egységet. Bizonyára 
a már akkor is létezett az a nézet, amivel egyházi körökben ma is 
gyakran találkozunk, mely annak az aggodalomnak ad hangot, hogy Jézus
ról szóló bizonyságtételeink elhomályosítják magát az istent: miköz
ben a Fiú képezi énekeink, prédikációink, magasztalásunk és hálaadá
sunk középpontját, csökken az Atya iránti tisztelet. Ezt a tévedést 
igazítja helyre János: az Atya szereti a Fiút és kezébe adott mindent. 
Nincs szükség arra, hogy féltékenykedő és aggodalmaskodó gondolatokkal 
férkőzzünk közelebb Isten vagy Jézus Krisztus szívéhez. Kettőjük 
kapcsolata a tiszta szeretet. A szeretet ad, a szeretet gazdagít 
és annak örül, ha a szeretett személyt megajándékozottsága gazdagsá
gáért tisztelik és elismerik. (...)
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36b. Pontosan úgy fogalmaz, mint Pál (2Thessz 1,8). A hit nem 
valamely tanítás vagy szemléletmád elfogadása és helyeslése, hanem 
engedelmesség annak, aki az isteni igazság fényében találkozik velünk. 
A hit ebben az értelemben nem "merészség" és nem "ugrás a bizonyta
lanba", hogy kipróbáljuk, milyen is az Isten. Ő természetesen nyitva 
tartja a lehetőséget a merész hit számára is. Az igazi hit lényege 
azonban mégsem ez. A hit annak az igazságnak a győzelme bennem, amely
nek most már engedelmeskednem kell. (W. de Boor)

36. v. Biztos, hogy személyes elhatározásunkkal egyáltalán nem 
befolyásolhatjuk Isten elhatározását a világgal kapcsolatosan. Mégis 
zátonyra futtathatjuk az Ő velünk kapcsolatos elhatározását, ha eleve 
megtagadjuk ezt és jobban szeretjük a sötétséget, mint a világossá
got (ld. 3,19). De csoda is történhet: ha magunkra vállaljuk a bizony
ságtételt, mi válhatunk Isten "szavahihetőségének", saját megbíz
hatóságának megpecsételőivé. (0. Weber)

Jézus nem az Isten által különlegesen szeretett ember, hanem 
az "egyszülött Fiú". Istenfiúsága nemcsak abban jelenik meg, hogy 
tökéletes emberként kifogástalanul sikerült engedelmeskednie Istennek. 
Nem ő volt a sokak számára kiírt versenyben az egyetlen szerencsés 
győztes. Ebben az esetben ugyanis különlegesen szerencsés kivételként 
emelkedne a fölé az embervilág fölé, melybe éppen azért érkezett, 
hogy teljes egészében vállalja. (...) Az Atya és a Fiú nem két egy
forma, egyenrangú istenség, akik egymás mellett, esetleg egymással 
konkurrálva uralkodnak. Közöttük teljes az egyetértés, töretlen a 
közösség, teljes a benső hajlandóság az együttműködésre és zavarta
lan az öröm egymásban. Természetes az egymás iránti igény és a leg
mélyebbről fakad az egymás iránti figyelem. (...)

Az Atya szereti ezt a világot, a Fiú pedig megvalósítja, "végre
hajtja" ezt a szeretetet. Ezért döntő számunkra, hogyan viszonyulunk 
Krisztus személyéhez. (...) Hogy hiszek-e ma Krisztusban, és engedem-e, 
hogy az Atyához vezessen, ez határozza meg, hogy egykor az ítélet 
napján megállhatok-e. A jánosi bizonyságtétel nagyon bölcsen kerüli 
az eszchatológikus jövendő képies megrajzolását, viszont mindig van 
gondja arra, hogy a jelen síkjára vetítse annak állandó aktualitását. 
Számunkra ez a bizonyságtétel meghívás: forduljunk ma ahhoz, aki 
alászállt a mennyből és Nála keressük életünket és üdvösségünket. 
(G. Voigt)

Amikor a mai igében arról hallunk, hogy az Atya szereti a Fiút, 
akkor tudnunk kell, hogy itt egészen más szeretetről van szó, mint 
amilyen a mi szeretetünk. Mert a mi szeretetünk mindig féltő szere
tet, Isten szeretete pedig abban jelent meg, hogy odaadta Fiát értünk. 
Az igazi szeretet nem határok közé szorít, hanem világot átfogóan 
akar érvényesülni. Ha valóban szeretünk valakit, akkor önmagunkról 
el kell feledkeznünk és őt úgy kell körülvenni, hogy mindazok beleke
rüljenek a szeret áramlásába, akik hozzá tartoznak. A szeretet tehát 
mindig túlnéz önmagán, állandóan azt keresi, mit adhatna még oda 
a másiknak. (...) Az Atya azért szereti a Fiút, mert Ő vállalta az 
emberségünkhöz való tartozást és véghezvitte azt, amit az Atya meg
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álmodott. És most a Fiú azt kívánja, hogy ne álljunk meg az Ő ünnep
lésénél, hanem folytassuk az Ő munkáját, hogy az Ő születése az ember 
újjászületése lehessen. (Báliké Zoltán)

Óév este 
Zsid 13,7-9a

A Szentírás sokat beszél a szív helytelen állapotáról. Van kemény, 
megsötétült, szűk, kevély, megátalkodott, elcsüggedt, tisztátalan 
és állhatatlan, de őszinte, alázatos, bölcs, hű és tiszta szív is. 
Igénk erős (megerősített9 szívről beszél. Ilyen szívű emberekre lenne 
szükség. Hogyan nyer az ember erős szivet? Úgy van-e, hogy minden 
keresztyén eleve erős szivet kap? Nem! A Zsidó levél 13. fejezete 
azt mutatja, hogy sokan azért nem nyernek erős szivet, mert különbö
ző idegen tanításokat fogadnak el. (...) Mennyi hajótörés van ma 
is, mennyi tévelygésbe estek. (...) Hogyan nyerhetünk erős szivet?
A Biblia ezt mondja: kegyelem által. Az ember szíve elveszítette
szeretetének igazi tárgyát. Nyugtalanul keres itt is, ott is, keresi 
a biztos támaszt. Akkor találja meg, ha legyőzi Isten meg nem érdemelt 
jósága: a kegyelem. Ez egyre mélyebbre vezet bennünket lelki szegény
ségünk és elveszettségünk tudatában, segít bennünket, hogy ne bízzunk 
a saját cselekedeteinkben. Segít abban, hogy megszabaduljunk kevély
ségünktől és egyedül Istentől függjünk. Ott, ahol írd. kicsik leszünk 
és Jézus lesz naggyá, ott ahol lelepleződik szívünk gonoszságának 
mélysége és feltárul Isten kegyelmének végtelensége, ott a Jézus 
Krisztus keresztjénél nyerünk erős szivet, és sehol másutt. (Ha minden 
drága dolog elveszti is értékét, az erős szív értéke mindig megmarad.) 
(A. Christlieb)

Nincs igazi jövőnk, mert minden eljövendő valamilyen történés 
során egyszercsak múlttá válik. A múlt pedig egyre növekszik, a jövő 
pedig szűkül. Minél idősebbek leszünk, annál behatároltabbá válik 
az az idő, ahová remélységeinkkel menekülhetünk' és annál parttalanabbá 
lesz a leélt élet, mely ezer gyökerével húz a mélybe, a tegnapba. 
(...) Tegnap! —  ez a mi igazi életünk: olyan amilyenné egyéni erőink 
segítségével alakítani próbáltuk; tegnap: ez az az élet, aminek egy
kor számtalan jó reménnyel és tervvel indultunk neki s melyben mégsem 
valósultak meg elgondolásaink, mert mindig ott működött a mindent 
elrontó kéz. Tegnap —  ez az az élet, mely vádló árnyékként követ 
minket és mintha meg akarná ingatni jövőt formáló szándékainkat is. 
(...) Régi bűnök kerülnek elő a múlt sírjából, emberek melengetik 
keblükben a bosszúvágyat, emberek emberek fölött tartanak ítéletet 
és nem veszik észre, hogy a múlt ébren tartásával a jelenüket ját- 
szák el. (...)

Jézus Krisztus úr a tegnap fölött is! Ez azt jelenti, hogy a 
múlt végre igazán múlttá válhat. Itt a megbocsátás maga —  és Jézus 
bocsánata fölött elhallgatnak a vád hangjai. (...) Tudjuk és érezzük,
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hogy a halál minden reménység sírja. "Istenek" és emberek egyaránt 
a mindenható kezében vannak. A tegnap és a ma emberének az igazi 
holnapban mindig csalódniuk kell. Jézus Krisztussal azonban nem így 
van. Nem abban az időben él, amelyben mi élünk, de mi is beléphetünk 
az Ő idejében, ha Vele és általa élünk, Ő az egyetlen, akiben talál
kozik az idő és az örökkévalóság világa. Ő a híd, és Ő az út, az 
egyetlen híd és az egyetlen, előttünk nyitva álló út. (H. J. Iwand)

Mivel Jézus a hozzánk való odafordulásban állandóan ugyanaz marad, 
az  követőiként mi is képviselhetjük ezt az állandóságot életközös
ségeinkben. Mivel Ő szilárd marad, azok maradhatunk mi is. Odanyúj
tott üres kezünkre vár, hogy megtölthesse értékeivel.( P. Deitenbeck)

Szerencsésnek mondhatjuk azokat, akik megnyerték az erős szív 
bizonyosságának drága kincsét. Akinek még nem erősödött meg a szíve, 
anak küzdenie kell érte. A mindennapi életben sok olyan dolog van, 
mely a kétségbeesés és bizonytalanság örvényeit tárja fel előttünk. 
Anyagi gondok sokasodhatnak, jó hírnevünk veszélybe kerülhet, a jövőt 
viharfelhők takarják el, és a halál rendet vág sorainkon. Bárcsak 
ilyenkor erős lenne a szív! (...) Hányszor hasogatják szivünket gonosz 
szenvedélyek. Harag, bosszú, irigység. A siker és szerencse idején 
milyen könnyen elbizakodunk, a veszteség és bánat mily könnnyen ösz- 
szetör. (...) Ha úgy határozunk, hogy mindig mindenben Isten igéjét 
tesszük életünk zsinórmértékév, akkor újra és újra megerősödünk a 
kegylem által. Az Istenben való bizodalom által megerősödik a szív. 
(J. Aeschbacher)

Munkatársak! Igen, jól hallottad, nunkatársak! A legfőbb munka
adó, a legelőkelőbb vállalat munkatársai. Elmondhatatlanul boldogító 
számunkra, hogy mi nemcsak arra hivattunk el, hogy Urunk és Megvál
tónk feltárja és elvegye szégyenünket és gyalázatunkat,hanem magával 
megbékéltetett és megtisztított gyermekeit munkatársaivá is elhívta, 
s mint ilyenek —  mint ahogy egy ízben maga az Úr mondotta — , még 
tisztességet is szerezhetünk Neki azzal, hogy derekasan munkálkodunk. 
Mi gyakran olyan szerénységet tanúsítunk, hogy az bizonyosan nem 
az Atya akarata. Ilyenkor azt gondoljuk, hogy az Atyának egyáltalán 
nincs szüksége arra, hogy tisztességet szerezzünk Neki és az Ő "Vál- 
lalat"-ának jó hírnevét megalapozni és megszilárdítani segítsük, 
hiszen olyan fenséges az Ő neve és dicsősége, hogy egyenesen merény
let, ha valamit tenni akarunk az Ő dicsőségére. Az bizonyos, hogy 
nincs szüksége az Atyának ránk és mégis: munkatársai vagyunk. Talán 
azért, mert nekünk szükségünk van erre? Már annak is nagyon örülök, 
ha Isten ügyére nem hozok túl nagy szégyent az emberek között. Azt
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pedig szívből köszönöm neki, hogy még munkatársa is lehetek. Bármint 
áll is a dolog, Isten munkatársai vagyunk. Mindnyájan megkaptuk a 
magunk tíz vagy egy talentumát és semmiképp nincs jogunk, hogy elás
suk azt. Akár örülünk neki, akár megrémít minket, munkatársai vagyunk! 
Tehát a hívők közt senkisem választhat abban, hogy Isten munkatársa 
lesz-e vagy sem. De lehet hűséges munkatárs is, és lehet gonosz szolga 
is. Lehet az ember olyan, aki engedi, hogy Isten őt eszközként a 
kezébe vegye. De lehet az ember olyan mihaszna és emmirekelő az Ő 
vállalatában. Kettő azonban nem vagyunk. Nem vagyunk főnökei a válla
latnak. Nem főnök, hanem munkatárs vagy. Végezd csendesen a magad 
dolgát és állj meg a magad parányi helyén s a vállakózás egész gondját 
engedd át a főnöknek, és a másik szintén nem vagyunk, ti. napszá
mosok. (W. Lühti)

A jól megalapozott fundamentumról szóló kép ezt is mondja: minda
zok, akik Pál után következnek és tanítanak Krisztus szolgálatában, 
Isten munkatársaiként az apostoli küldetést folytatják. (...) Az 
egyház egy olyan dóm, melynek zárköve csak Krisztus visszajövetelével 
készül el. Ezért folytonosan munkálkodni kell, nem lehet megelégedni 
az apostoli kinyilatkoztatások teológiai-történeti őrizetével és 
újramondásával. Az építőmesterek nem elgéedhetnek meg azzal, hogy 
birtokában vannak az igei tanításoknak, különben csak olyanok len
nének, mint múzeumőrök, hanem az Ige szüntelen tanulmányozásával 
a vérükké vált mértékek alapján, a Szentlélek erejével, építeniük 
kell, koruk, a világ felé fordulva, imádkozó, önfeláldozó, misszio- 
nélő, hitvalló, bizonyságtevő, lelkigondozó buzgósággal. (W. Meyer)

Jegyezzük meg a 12. versnél, hogy itt az apostol az építésnek 
nem hat, temem csak két fajtáját különbözteti neg. Arany, ezést, 
drágakő, ezekből építik a templomot. Fa, poz-dorja, széna, ezektől 
készül a kunyhó. Az épületeknél az anyag azonban mindig különböző 
minőségű: vagy jó, vagy rossz, vagy közepes. Arra akar bennünket 
ez emlékeztetni, hogy különböző igehirdetők építik a gyülekezeteket. 
Azé gyik szalmából épít, amely külsőleg értéktelen, a másik ezüst
ből... a harmadik aranyból... Olyan emberekből, akikben a hasznos 
és jó tulajdonságok gazdagon egyesülnek, úgy, hogy mint drága éksze
rek ragyognak a megváltás koronájában. Ilyen volt Pál is, e levél 
írója. (...)

Mindazonáltal bizonyos, hogy ki-ki a maga módján elveszi jutalmát 
annak, amit cselekedett. Ezért, keresztyén gyülekezet, munkálkodjatok 
tovább. Munkátok nem hiábavaló. (...)

Azt is látjuk, hogy Pál itt különbséget tesz a munka jósága, 
értéke és a munkás becsületes törekvése között. Azon a napon sémi 
nem marad meg, ami nem jó és nem igaz, de a becsületes munkás, még 
ha munkája tökéletlen is volt, megtartatik. Becsületes törekvése 
ana napon őt meg fogja tartani, munkáját azonban nem teheti jóvá! 
(...) Mindennap ilyen nap, mert az tír szüntelen ítél. Aranyozás, 
szépítés ilyenkor nem ér sémit, csakaz arany és ezüst. Ámde nagy 
vigasztalás van adva itt: Ő maga megtartatik! A személyt elfogadják, 
mégha műve meg is semisül. (F. V. Robertson)

670



Vízkereszt ünnepe 
Ézs 42,5-7

Vízkereszt a világosság ünnepe. Az az igazi világosság, amely egy 
rejtekhelyen, egy kis faluban ragyogott fel az emberiség történelmé
ben. Vízkereszt ennek a világosságnak hódító útra való lendülését 
jelzi. (Sokszor felvetődött a kérdés, hogy ki az, aki ezt a világos
ságot hozza. Az első feltevés az volt, hogy bizonyára maga Ézsaiás 
az, aki jön, mint Isten megvilágosított eszköze. Aztán voltak, akik 
Izraelre gondoltak, mint amely nép ezt a világosságot hordozza. És 
felvetődött az is, hogy talán a perzsa uralkodóról van szó, hiszen 
ő volt az eszköz Isten kezében a babiloni világuralom elseprésére. 
Azóta is azok, akiknek számára a Biblia az Ószövetség utolsó szavával 
végződik, tehát még nem hallották meg a karácsonyi evangéliumot, 
még ma is néznek valakire, aki a történelem változásában elhozza 
a jobb kort.

Mi azonban, akik az Újszövetségen keresztül halljuk az ószövetség 
minden tanítását, tudjuk, Jézus az, Akiben felragyogott az igazi 
világosság. Vízkereszt ennek az igazi világosságnak bizonyítására 
kötelez bennünket. Mert sokan igénylik a világosság szolgálatát. 
Az egyháznak tanúsítani kell, hogy félrevezető lidérofényeken túl 
egyedül Jézus az igazi világosság. Ő nem sippal-dobbal járja útját, 
hanem elrejtetten, alázatosan keresi a kallódókat, az elveszetteket. 
A Jézus nevében induló gyülekezet önmagára kell, hogy értse a félre
értést, abban a bizonyosságban,, hogy Ura mindenek felett a győztes 
Úr.

Miben áll a világosság szolgálata Ézsaiás szíve számára? Abban, 
hogy megnyissa a vakok szemét és kihozza a tömlőéből a foglyokat. 
Ma is a legnagyobb szolgálat: Embereknek, akik nem látnak, megbizo
nyítani a valóságot. És ugyanilyen jelentékeny szolgálat a tömlöobe 
zárt foglyok kiszabadítása. Az emberek nagy része tömlöcben éln, 
nem lát tovább, csak a bölcsőtől a koporsóig. És a halál tudatától 
semmiféle tudománnyal sme tud szabadulni. (...) Mert a világosság 
nemcsak elindult karácsonykor, hanem el is jut a teljes győzelemre. 
(Balikó Zoltán)

"...hogy megnyisd a vakoknak szemeit". A LXX így adja vissza 
Ézsaiás szövegét: "megnyitja a börtönt azoknak, akik meg vannak kö
tözve". Az eredeti kifejezés a képek összevegyítését tartalmazza, 
mai együttvéve a prófétai festés egységét szolgálja. Szószerint így 
olvasandó: "megnyitja szemeit azoknak, akik meg vannak kötve". A
kép egy foglyot ábrázol, akinek szemeit a fogság tartós sötétsége 
meggyengyítette s most a megnyílt ajtón át a világosságba lép. (...) 
Amikor Jézus e jövendöléseket magára vette, mire gondolt? Szószerint 
vagy szellemileg kell—e érteni vagy pedig mindkét módon? Mindkettő 
azt jelzi, hogy Jézus világosságot hozott, mégpedig testi és lelki 
értelemben. (M. H. Burton)
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Jézus szávai és tettel, tanítással és gyógyítással tevékenykedik. 
A kegyelmi idő a szegényeknek, a foglyoknak és elnyomottaknak jött 
el. Éppen a Lukács evangélium Jézusa ezekenek a megtörteknek Üdvözí
tője. Nagy ajándékot hoz: szabadságot, szabadulást a testi és lelki 
vakságból, szabadulást a szegénységből és szolgaságból, szabadulást 
a bűnből. (A. Stöger)

A szombat Jézust a zsinagógában találja. Ézsaiás könyve az, amit 
kér olvasásra. Különben szombatonként a Tórából, Mózes öt könyvéből 
olvasnak fel egy részt, Jézus azonban a prófétákat kéri. A hely a- 
melyre nyit, a legnagyobb mértékben messiási jellegű. (...) Az Ür 
Lelke által Jézus a Felkent, a Messiás. (...) A Lélek, aki elég erős 
ahhoz, hogy a szegényekhez elhozza az evangéliumot, képes a foglyokat 
celláikban megszabadítani, a vakokat vakságukban megvilágosítani, 
a lesújtottakkal közölni, hogy szabadok lehetnek. Ezzel egy új esz
tendő kezdődött meg, nemcsak egy jubileumi esztendő, amelyet az ÓT 
említ, hanem egy igazán új, "az Űr kedves esztendeje". És mindez 
már most érvényben van, noha még nem lehet látni, még csak hinni 
kell: "Ma teljesedett be ez az Írás". Még nem a ti látástokra, hanem 
a "ti hallástokra", nem a szemnek, hanem a fülek előtt. (W. Lühti)

Győr Sándor 
Zügn Tamás
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