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Korunk élettörekvéséről

E tanulmány eszmei szerzője 
Németh László „Az újkor története 

és A filozófia jövője” c. 
tanulmányát fogalmazom itt újra, 

végig az ö gondolatmenetét követve. 
Egyetlen célom az, hogy a 

végkövetkeztetést, 
amely fe lé  egész fejtegetése halad, 

orrút realista érzéke és megfigyelése 
kitapint, de aminek kiemelésében őt 

korának szelleme meggátolta, 
azt nevén nevezzem és 

teremtő törekvéssé tegyem.

A történetírást civilizációnkban az 
objektív módszer szigorodása és a látó
kör kitágulása fejlesztette tovább. Az új 
természettudomány közelsége és verse
nye hatott reá ilyen irányban. Az ókor, 
az őstörténet feltárása távlatot nyitott az 
ítéletalkotásra. A nemzeti történeteket a 
tudomány szintjére emelték.

Amíg ez a fejlődés egyre inkább 
természettudományos módszerrel folyt, 
addig a történetfilozófia (Hegel, majd 
Marx) próbálta felépíteni az összefüg
gést egyrészt a bölcselet, másrészt a gya

korlat között. Civilizációnk számára ők integrálják a tanulságokat a „magister vitae", 
a história alapján. A történetfilozófiai igény, azt mondhatnánk, emberi kulturigénnyé 
nőtt. Miután hosszú ideig újkortörténettel foglalkoztam, egyre inkább úgy éreztem, 
hogy a számunkra fontos tanulságok levonására egyszerűbb és sikeresebb módszer az, 
ha a megtanult szempontok segítségével a korunkat meghatározó közvetlen elődünket, 
az újkort tesszük kritikánk tárgyává.

Az újkor történetének értékelését a világháború után meggyorsult folyamat sür
geti: a régebbi nagy civilizációkat szintetizáló világcivilizáció kialakulása. Ez már egy
ségesülő és az emberiség sorsát eldöntő fejlődés. Történeti érdeklődésemben a XVII.- 
XX. század sűrűsödött témává, amelyet újkor helyett a természettudomány korának 
kezdtem nevezni. Úgy érzem, itt igazán érdekes két oldalról, a történeti és a termé
szettudományi oktatásból merített tapasztalatokat a XVII. századdal kezdődő fejlődés 
megértésére felhasználni. Ennek a komák egyedülállóan legnagyobb alkotása a termé
szettudomány: hatása gyorsította fel a történelem forgássebességét. A matematikai mód
szerrel elindult a természeti, sőt minden valóság azóta is folyó átmatematizálása, amely
nek nem kisebb és nem korlátozottabb az igénye, mint hogy törvények leírásával és 
alkalmazásával az egész világot zárt szimbólumrendszerének hálójára vonja rá. A tu
dományos kétely és az abszolutizált módszer kötelező érvényesülésre törekszik a tu
domány minden ágában, ott is, ahová a matematika felszivárgása nem ért el: próbát és 
minősítést követel az új igazság-kódexbe felvételért jelentkező ismerettől, és ezt a 
szankcionálást nagymértékben függetlenítette az emberi szeszélytől.

A természettudomány azonban nemcsak legnagyobb alkotása ennek a komák, 
maga a kor is a természettudomány alkotása, és ez az, ami egyre inkább szembeszö
kővé válik. Az újkor jellegzetes történeti diszciplínája, úgy hiszem, a tudománytörténet, 
— nemcsak a tudomány belső épülésének, hanem messzeágazó hatásainak a követése.
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A leggyorsabb és legfeltűnőbb ez a hatás a filozófiában. Természeti törvények keresé
se a társadalmi jelenségekben létrehozza a XVIII. század végén a közgazdaságtant és 
a XIX. században a szociológiát. Nemcsak a szellemtudományokban érezhető a termé
szettudomány diktandója, hatása nyilvánvaló a művészetekben is. Fellelhető a zeneel
méletben és a moralisták leírásaiban, a műfajok XVIII. századi megtisztulásában, elem
zéseiben. És a nagy regény mi más, mint a természettudományos módszer tobzódása; 
megfigyelés, kísérlet, tényfeltárás, elemzés és megokolás a társadalom- és a lélekábrá- 
zolásában? Szinte gáttalan ez a befolyás.

A természettudomány azonban nemcsak inspirációval mozgatta az emberi szelle
met és a kort Hanem a védekezéssel és visszahatással is, amelyet kihívott. Már a kez
deteknél előrevetül ez a védekezés a XVII. századi filozófiában. A fizika bevált mód
szeréből, amelynek lehetetlen volt be nem hódolni, minden természeti jelenség meg
határozott, mechanizmus-szerű lefolyása következett. Ezt pedig az emberi független
ség, akarati szabadság tapasztalatát hordozó tudatnak és az erre építő erkölcstannak le
hetetlen volt elfogadnia. A filozófia így válik hol tragikus, hol harmonikus kompro
misszumává „a módszernek” és annak, ami nyilván kisiklik a világra vetett hálójából, 
mert a hálóból, — a módszer szerkezeténél fogva —, ki kell siklania. A XVIII. szá
zadban a természettudomány sugallatai és a sikereiből áradó optimizmus a művé
szeteken és egy népszerüsödött filozófián át elterjed a társadalom vezető rétegeiben s 
a felvilágosodásnak nevezett világnézetté válik. A kimaradt szabad törekvések, költé
szet, vallás, mindaz, ami bonyolultabb és valamiképpen több, az pedig tiltakozni kezd. 
A romantika nevét szinte erre az ellenhatásra foglalhatnánk le.

Az új tudomány szelleme azonban nemcsak azoknak a népeknek lelkében keltett 
visszahatást, amelyek a létrehozásában kevéssé vettek részt, hanem mindenütt azokban 
a néprétegekben, amelyek nem részesültek áldásaiban. A tudománnyal szövetkezett 
technikának szinte előtte járt az optimizmus, hogy az emberiség a siker, az életét ki
bontakoztató haladás útjára lépett, csak el kell távolítani az akadályokat az új szellem 
és a vele megteremthető jólét elől. A XVIII. században ez a hit átjárta a művelt osz
tályokat. Támadtak azonban filozófiai műveltségű népszerűsítők, akik az édenkertből 
kizárt szegény néprétegek javára szívták magukba ezt a reményt. Ezek továbbléptek: 
nemcsak a tudattalanságot és a babonát, hanem a társadalmi korlátokat is el kívánták 
törölni. Divatba jöttek a forradalmak, s a francia forradalomban a magasba csapó di
lettáns hit lesújtott a tarthatatlan közállapotok konzerv álóira. A forradalmi szellem új, 
demokratikus törekvéseket szabadít fel, amelyek kívülről törnek maguknak utat a tu
dományba. Ezek nem a tudomány, hanem az etika szellemének szülöttei, és a tudo
mány eredeti birtoklóival szemben törnek utat a történelemben. Különös figyelmet ér
demel ez, mint az emberi szabadság történelmi teljesítménye. A tudományt kisajátító 
hatalom szintézise a kettős, romantikus és forradalmi antitézissel sohasem zajlik tisz
tán konstruktív fejlődés formájában. 1848 táján egy európai méretű szintézis felé ér, 
amely a forradalom bukásával ismét bizonyos fokig virtuális marad. A stabilizált ha
talmak idején fél évszázadon át kisebbségi vagy bujdosó sorsot vállal az etikai szabad
ság, telje- tményei óvatos, szerény kompromisszumok. Szelleme megnyilvánul a kapi
talizmust kiszolgáló népek ellentmondásában, egy Dosztojevszkijben, egy Leó Tolsz
tojban. Gandhival már a gyarmatosított világért szervezkedik. A forradalmiság tovább 
él a szocializmusban. A természettudományból lefejt remény szerveződik integrált tö
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rekvéssé és a marxizmusban, amely tudományos törvényeinek érvényesítésével, meg
határozott módszereivel akarja megteremteni az etikus szabadság célkitűzéseit Csak 
alkalmazása során válik nyilvánvalóvá vállalkozásának lehetetlensége. Meghatározó 
módszerekkel, törvényekkel, szervezéssel csak elősegíteni lehet az élet- és emberte
remtő törekvéseket. Megvalósításuk mégis az emberi szabadság etikus törekvése és tel
jesítménye marad. Ma már a tapasztalat igazolja, hogy tudatunknak és törekvéseink
nek nem lehet abszolút meghatározója semmilyen szituáció, semmilyen feltétel—együt
tes, még a szocialista gazdasági-társadalmi szellemi integráció sem. Az etikus teljesít
mény relatíve független emberi szabadságunk önkéntes törekvése, cselekvése marad 
mindenkor.

Állítólag felvilágosodott és fejlődő korunkban a modem ember tudata növekvő 
idegenségbe záródik be hervadásra ítélt erényeinkre, szabadságának virágkorát a múlt 
korokból idézi fel. Az egzisztencializmus csak egyik éles megfogalmazása annak, hogy 
a növekvő szocializáció korában az ember egyre magányosabb. A legmélyebb ellent
mondás ez, világos bizonysága annak, hogy hiányzik a valóságos szocializáció. A tár- 
sadalmasulás, az életközösség fejlődése nem élő törekvés, hanem csak a körülmények 
kényszere alatt halad előre, addig és olyan módon, amennyire kénytelen. így külsősé- 
ges marad, nem születik meg belőle a valóságos, teremtőképes emberi életközösség, 
ami az ellentétek egyedüli konstruktív megoldója, életünk igazi fejlesztője lehetne. Az 
egyén meddig igényli az embertársat? Legtöbbször addig, amíg ki tudja használni. És 
ha van jól egybeszervezett közösség, meddig van igénye más közösségekre? Amíg mai
hatja őket, amíg előnyt, hasznot húzhat belőlük. Történelmünk kicsiben és nagyban a 
farkas-erkölcs tevékenységét mutatja, nem az emberiét Az etika szelleme kihalóban 
van, ezt már Schweitzer Albert belekiáltotta a világba. A tudomány hatalmas eszközö
ket adott és ad az ember kezébe. De ez még nem meghatározója sikeres fejlődésünk
nek, csupán nagyszerű, igen hatékony lehetőség a személyes és közösségi élet kibon
takoztatására, aminek megvalósítója csak szabad etikus törekvésünk lehet. Ennek a tö
rekvésnek a hiánya kiált égre véres és kétértelmű történelmünkből, a szabadság kisa
játítóinál ennek visszás, destruktív felhasználásából, a szabadságtól megfosztottaknak 
sokféle nyomorúságából, nemegyszer abszolút és embertelen kiszolgáltatottságából. 
Művészek, tudósok, etikus felelősségre, törekvésre ébredt egyének és közösségek fel
tűnő, olykor kétségbeesett tiltakozása, iránymutatása rendszerint pusztába kiáltott szó 
marad. Pedig ezekben történeti hiányérzetté érett az emberi szabadsággal való világ
méretű visszaélés, amely közösségi törekvéssé és effektussá szervezkedett. A XVIH. 
század optimizmusában akkor a legjobbak osztoztak. Ma felváltotta ezt a mély bizal
matlanság. Semmihez nem hasonlítható történelmi korunkban az egyéni és közösségi 
karrier, az erőfeszítés parádéja a legnagyszerűbb látvány, ugyanakkor az emberi sza
badság, a törekvések eltorzulása a legreménytelenebb tapasztalat lövőnkre nehéz ví
zió vetül: az élet agóniája. Egyre kapkodóbb nehézlégzését nem a tudomány, az esz
közök, nem az életlehetőség hiánya okozza, hanem szabadságunk visszaélései, etikus 
törekvéseink hiánya. Aki megkeresi, az előtt már nyilánvaló, hogy a szellem élvona
lában a tényekre hivatkozó determinista tudomány és a tényeket újjáteremtő erőre hi
vatkozó etikai szabadság vitája, versengése folyik. Pedig ez a vita konstruktív megol
dás, szintézis hordozója, mert nem a tudomány ellen irányul, hanem a szabadság elve
tése, megtagadása ellen. Reális, lehetséges szintézist igényel: determinista tudomány
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teljes vállalását, de relatív szereppel, kezébe adva relatív szabadságunknak, amellyel 
képesek vagyunk etikus törekvéseink életteremtő sikerére.

Soha nem foglalkoztam filozófiával a filozofálás kedvéért Klorofiltalan növény
nek éreztem minden bölcseleti rendszert kortünetek voltak számomra, nem megoldá
sok, amelyek életet tudnak irányítani.

Filozófia-óráimon azt mondtam, a logika az ókor, a pszichológia pedig a keresz- 
tyénség nagy alkotása, igaz az, hogy sem olyan reális lélekismeret, sem olyan egzisz
tenciális, az ember egész létét, életét átfogó megoldás nem létezett történelmünkban, 
mint aminőt az eredeti jézusi keresztyénség nyújt. Ennek felismeréséhez persze el kell 
mélyülni Jézus nyilatkozatainak és cselekvésének, eredeti indítékainak és törekvései
nek feltárásában.

A filozófia mindenütt megjelenik, ahol az önálló szellemiség, kritika és ítéletal
kotás igénye és képessége megjelenik az emberben. Ezt tudva rögtön világossá válik, 
hogy a vallás és a filozófia, — amennyiben mindkettő reális és objektív törekvés, — 
egymástól elválaszthatatlan, hiszen mindkettőben ugyanaz a szabad szellemiség ismer, 
kritizál, ítél és alkot meggyőződést ugyanarról az univerzális tárgykörről. Minden szét
választási, specializálási kísérlet erőszakolt és hiábavaló, csak zavart kelt és csak el
lentmondások forrásául használják. Ne csodálkozzunk azon ha a vallás és a bölcselet 
egymást váltja fel és helyettesíti egyének és közösségek életében: az emberi lélek 
ugyanazon alapvető igényeinek megoldását keresi bennük. Szellemi életünkben is meg
van a reflexíveknek háromszakaszos felépülése és funkcionálása: felveszünk érzeteket, 
észleleteket, tapasztalatokat, ezeket összekapcsoljuk, rendezzük és integráljuk egységes 
valóság-képpé, igazság-ismeretté, végül ennek alapján reflektálunk saját aktivitással, 
törekvéssel, cselekvéssel. Az egyéni és a közösségi életnek egyaránt alapkövetelménye, 
hogy a lehetőségek szerint helyes és ennek megfelelően közös igazság-ismeret irányít
sa a törekvéseket, a tevékenységet.

Minél régebbi időkig megyünk vissza az őstörténeti, teremtéstörténeti emlékek
ben, annál több naív, mitikus, képzeletalkotta elemmel találkozunk. Meglepő azonban, 
mégis van bennük annyi világos vagy rejtett igazságtartalom, ami a követők, egyének 
és közösségek sikeres élettevékenységéhez elegendő alapul szolgált A reális ismere
tek, a tudás hiányát pótolták hajdan a képzelet mítoszaival, feltevéseivel. Mégis sok
szor képesek voltak erre az alapra annyi etikai tartalmú szabad törekvést építeni, ami
vel életüket sikeressé tették. Mindez persze fejlődés eredménye, melynek során nem 
kevés az ellenpélda is: elégtelen, hamis etikai indítékú szabad törekvések sokszor vit
ték egyének, közösségek életét kudarcba, sőt pusztulásba. Az önmegalkotó szabadság 
evolúciója ez, egyenes folytatásaképpen a kozmosz és a biológiai élet evolúciójának. 
Mai szellemi fejlettségünk szintjén, kritikánk, tudományunk, technikánk birtokában azt 
hihetnénk: ennyi reális ismeret birtokában elsöprő sikerűnek kell lennie élettörekvése
inknek. Igen, a felvilágosodás kora is ezt hitte, és a determinista tudomány káprázatá- 
ban élő emberek még ma is ezt hiszik. Megdöbbentő viszont az a tapasztalat, hogy az 
egyéni és közösségi törekvésekben, tevékenységben manapság sem számottevően ke
vesebb az irreális, téves, etikaellenes, életromboló motívum, mint a sötét, mitikus köd
ben úszó ősidőkben. Itt igazolja magát az, ami mindenható tudományunknak determi
nációkra ráfeszített hálójából szükségképpen kisiklik, mert nem determinálható: önte
vékeny szabadságunk. Ez a szabad effektus döntő súllyal érvényesül személyes és tár
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sadalmi törekvéseinkben. Csak az egyetemes szemléletű, konstruktív, életalkotó törek
vés, — a helyes etika — érvényesítése önmeghatározó, szabad törekvésünkben, ez nyit 
csak kiutat egyéni és társadalmi életünk sikeréhez, személyiségünk maradandó értékű 
megalkotásához és életközösségünk kibontakozásához. Az etikus szabadság képes csak 
megszüntetni a szocializációban a magányosságot, a túltermelés mellet a nélkülözést, 
a luxustársadalmak mellett az éhínséget, a törtető életszerveződések által kisajtolt, meg
gyilkolt áldozatokat; mert egyszerre szünteti meg a fegyvergyártást, az inproduktív ipart 
és kutatást, a tékozlást, a részvétlenséget és gonoszságot mindezen törekvések megkö
vetelt áldozataival. Szabadság, egyenlőség, testvériség még nem valósul meg a papok, 
királyok és urak kiirtásával. Fontosabb ennél a tudás, determináltságaink valós isme
rete és felhasználása. De ne higgyük, hogy ez elég. Az életteremtő cselekvéshez sza
badságunk etikus törekvése fog csak elvezetni. A legtökéletesebb tudomány sem mo
tivál az életteremtés sikerére. Ehhez más is szükséges: ehhez elengedhetetlenül szeret
ni kell.

Vallás és filozófia végső kérdése egyformán ez: hogyan cselekedjünk helyesen. 
Mindkettőnek valós effektusa ebből születik meg, akár pozitív, akár negatív előjellel. 
A világkép, a tudás csak arra elég, hogy segítsége legyen önmeghatározó cselekvé
sünknek. Az élet sikere az ember boldogsága. Ezt valóban (öncsalás nélkül) elérni csak 
valamilyen etikai indíték alapján tudjuk. Egy ember hiheti és vallhatja azt, hogy val
lástalan, de ezek a problémák még nem szűnnek meg benne, csak más megoldást ke
res rájuk. A nagy íj, amely boldogságunk megvalósítására elrepít minket, a szabad eti
kai törekvésünk, — a tudásunk csak eszköze ennek. Ha valakinek íja széttörik, élet- 
szükséglete, hogy másikat csináljon a helyébe. Tudás, filozófia még nem élő: ezeket 
az életfolyamatba csak szabad etikai törekvésünk kapcsolja be, ezzel tesszük teremtő
vé. A vallásra is ugyanez áll. (Egyértelműen állítja ezt Jézus, nemcsak én.)

Az újkori filozófia a természettudomány ölelésében született. Ennek ellenére is 
felismerte már a veszélyt, ami az új tudományos determinizmus általánosításában rej
lett. Ez az általánosítás az abszurdum felé visz, hiszen a világ nem lehet előre felhú
zott, lepergő szerkezet, valamiképp érvényesül benne primitív fokon a véletlen, szer
vezett szinten a szabadság, amit egy fizikus barátom így fejezett ki: két ugyanazon ato
mokból ugyanúgy felépített ember az első pillanatban sem csinálná ugyanazt A sza
badság kérdésén rágódott már a XVII. századi metafizika, de a XVIII. századi isme
retelmélet is. És Hegelnek vitathatóan csomózott hálójában szintén ott bujkál a meg 
nem magyarázott fejlődés, ami determinizmusának köteleiből kibújik. Szembekerül ve
le az összes filozófus, hogy elismerje, félreismerje, vagy meghátráljon előle. A közép
kori bölcseletet meghamisította abszolút függősége a vallástól, eszköze lett a dogmák
nak. Az újkori filozófia valami hasonló függőségbe került a determinista tudománytól, 
ha nem is oly mereven, de érdemi értékelésében. Pedig az emberi tevékenység leráz
za magáról a tudományos determinációk abroncsait. A kezdet hőskorában a termé
szettudomány példája is annyira lenyűgöző volt, hogy például Spinoza Etikáját úgy 
építi fel, mintha valami lélekmechanikátírn a, egymást legyőző és ellensúlyozó erőpá
rokkal. Kant azután teljesen behódolt a tudomány igézetének, ismeretelméletével a fi
lozófiából is determinista felépítésű tudományt csinált. Persze ez neki éppoly kevéssé 
sikerült, mint bárkinek.



378 TANULMÁNYOK

Schweitzer Alberttal együtt meggyőződésem, hogy a filozófiára szükség van, fej
lődő szellemiségünket követve egyre jobban. De mivel egyre többen, többféleképpen 
csinálják rossz effektussal, sürgető, hogy végre jól csináljuk. Az életünkkel újrasarja- 
dó vallásos alapkérdéseinkre olyan válasz kell, ami nem elvont, agyunkat horzsoló, ha
nem reális. Életünkbe ivódó, emberi személyiségünket megformáló erejű.

Igaz életfilozófia sokmindenben nem utánozhatja régi korok vallásos fanatizmu
sát. Emberi életet semmilyen formában nem tehet áldozattá. Kozmikus erők mitikus 
fenyegetéseivel, vagy hatalmi eszközökkel nem alkalmazhat sem lelki, sem fizikai kény
szert. Más hitűek rovására nem szabadíthatja el a fölény, a szeretetlenség, az emberte
lenség indulatait és tetteit Nem bocsáthatja az embereket az önkívület mámorába, sem
mi olyan befolyás, hatás alá, amely tudatuk, ítéletük, törekvéseik szabadságában kor
látozza, befolyásolja őket. És nem szabad életre keltem bennük a fejlődésükben túlha
ladott, de pszichéjük alján ott lappangó, inkább már állati, mint emberi ösztönöket in
dulatokat törekvéseket Társadalmi és politikai viharrá lehet felszítani ilyeneket vég
zetes kimenetellel.

Miben kövesse a filozófia a vallást? — Ne lepődjenek meg: az életpélda adá
sában. Régi igazság: a szó elszáll, a tett magával ragad. — Ha egy régi görög filozó
fusra gondolunk, egy emberi személyiség jelenik meg előttünk, a világ és az élet fel
fogásának nemcsak elméletben, hanem psziho-szomatikumban, élő emberben történő 
kikristályosodása. Még inkább így van ez a tapasztalással megismerhető kortársakkal. 
Legyen az filozófus vagy próféta: személyes létének sokkal nagyobb hitele van, mint 
tanainak. Kant emberformáló hatása nem volt több a német egyetemek padjainál, egy 
szűk, vérszegény szellemi elitnél. Nietzsche nagyszerű bírálatai után éppen „állításai
ban” és állításait nem fedezd emberi valóságában vallott totális csődöt Fichte, Hegel 
is következetlenek ilyen szempontból. Marxnál, aki számunkra legfontosabb ma, az a 
sajnálatos, hogy társadalmi elméletének nem lehetett gyakorlati megvalósítója. Most a 
realizálás időszakában tapasztalhatná, elméletének milyen hiányai vezettek kudarchoz, 
nem éppen a szervezés, de az ember-formálás területén.

A vallások hitelét valójában megtestesülésük adja, az élő példa: egyéni és közös
ségi effektusuk, életteremtő képességük. Az emberi szabadságba sok minden belefér, a 
negatív példáknak is van vonzerejük (Buddha). Szabadságunk fejlődésére azonban a 
pozitív példák hatásosak igazán, amelyeknek egyént és közösséget teremtő effektusa 
tapasztalható. Nem ok nélkül vált Krisztus vallása a legnagyobb teremtő erővé embe
ri szabadságunk, életünk fejlődésében. Alapvető motivációi újra meg újra kivirágzanak, 
nemcsak egyházakban, sokszor éppen inkább a humanizmusban, szocializmusban, ha
sonló mozgalmakban. Ha ezekre gondolok, mindig eszembe juttatják az irgalmas sa- 
maritánus példázatát. Mintha előre látta volna Jézus, hogy nem a „hivatalosak” lesz
nek az ő életközösségének tagjaivá, mert ő azokat választja, akik önkéntes szabad
ságukkal megvalósítják az ő törekvéseit Jézus Atyjának életközössége nem fiktív, el
méleti, mint a kommunizmus, hanem szorosan a sikeresen megvalósított életekből szer
veződik össze. Szigorúan realizált alapra épül, szemben mindenfajta társadalmi utópi- 
val. Ez az igazi vonzóereje. A katedrális díszpadján vagy az útszéli rozsdás feszület 

ében vagy elnyűtt bibliája lapjain vagy akár magánzárkája sötétjében minden em- 
befogadhatja magába az őt hívó Teremtőerőt, hogy hozzáalakuljon.
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A filozófiának is csak ilyen „megtestesülés” adhatja meg igazi hitelét. Különben 
ember és Isten szempontjából egyaránt mindegy, vallásnak nevezzük-e, vagy filozófi
ának, — a szellemi energiának emberre van szüksége, akinek életén teremtő ereje át
világít Az információközlés kora nem kedvez annak, hogy az Ige így legyen testté. 
Mégis igaz marad, hogy „úgy világítson a ti fényetek, hogy lássák az emberek a ti 
cselekedeteiteket és azért kövessék a ti Atyátokat”.

Az igazság: helyes állítás a valóságról, a természetiről éppúgy, mint az erkölcsi
ről. A filozófia végső ága, az etika pedig valójában nem tudomány, hanem gyakorlat 
teremtő cselekvés. Örökös harc az ember őrültségével, amellyel mindig elrugaszkodik 
a valóságtól, az emberi élet természetében rejlő sikeres életlehetőségektől.

Életünk, testvériségünk megvalósítója soha nem volt és nem lesz sem tudomány, 
sem törvény, hanem csak emberi szabadságunk teremtő törekvése.

Nyírő Miklós

Az Evangélikus Világszövetség 
latin-amerikai munkája (IV.)

KÖZÉP-AMERIKA: 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Guyana, 

Honduras, Nicarauga és Panama

Közép-Amerikában mulasztást követett el az evangélikus egyház az amerikai 
földrész e vidékére költözött híveivel szemben, sok évig elfeledkezett azok lelki szol
gálatáról és felkészítéséről, hogy egyrészt evangéliumi felelősséggel álljanak be a tár
sadalmi problémák sűrűjébe és segíthessenek azok megoldásában, másrészt pedig se
gítsenek a körülöttük élő hitetlen embereknek megismerni Megváltójukat, az Úr Jé
zus Krisztust.

Evangélikus családok százai telepedtek le a két világháború között El Salvador, 
Costa Rica, Guetamala, Honduras és Nicaragua államok területén. E családok lelki 
szolgálatát 1947 óta csak a Missouri Zsinat részéről, a Guatemalában székelő Róbert 
E. Gussick lelkész végezte, ennek előtte pedig évtizedeken keresztül senki.

Az EVSZ-LAB 1954-ben döbbent rá felelősségére és kezdte felkarolni a Kö- 
zép-Amerikában letelepedett evangélikus családokat, hogy lelki támaszt biztosítson szá
mukra. Ezen túlmenően harminc külföldi keresztyén egyház támogatásával egy nyelv
iskolát alapítottak Costa Ricában, a latin-amerikai szolgálatra készülő misszionáriusok 
számára. Itt tanult spanyolul Haraid Niedner evangélikus lelkész is, akit az EVSZ-LAB 
felkért, hogy már nyelvtanulmányai során tartson rendszeresen igehirdetéseket a kö
zép-amerikai államok fővárosaiban élő német ajkú evangélikusok számára.

Ettől kezdve a Latin-Amerikát látogató észak-amerikai és európai egyházi veze
tők ezekben a kis államokban lakó evangélikusokat is felkeresték. A látogatók között
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dr. Johannes Pfeiffer, a berlini nagytemplom lelkésze volt az első, aki Niedner társa
ságában végiglátogatta a német ajkú közösségeket, előbb Mexikóban, majd Közép- 
Amerika összes államában. Az EVSZ-LAB által serkentett látogatások lényegében két 
célra törekedtek:

a) hogy a háború utáni Németországot közelebb vigyék ezekhez a leginkább
Németországból származott családokhoz;
b) hogy az európai evangélikus egyházi vezetők személyes tapasztalataik
alapján tájékozódhassanak a latin-amerikai egyházi helyzetről. 78
Az EVSZ-LAB mindegyik országban arra törekedett, hogy arra alkalmas világi 

személyek szolgálatát vegye igénybe a gyermekek hitoktatásához és a fiatalok konfir
mációi felkészítéséhez.

A Costa Rica-i „Faro dél Caribe” nevű rádióállomás engedélyezte Niedner lel
késznek, hogy minden vasárnap tartson rádiós istentiszteletet. Ezek az adások fennaka
dás nélkül folytak hónapokon keresztül és jól hallhatók voltak a közép-amerikai álla
mokban. 79

1954—ben, éppen Karácsony előtt Ake Kastlund lelkész meglátogatta az El Sal
vadorban és Honduras bán élő protestáns családokat. A San Salvador azonos nevű fő
városában december 19-re meghirdetett istentiszteletre kétszáz német és skandináv szár
mazású személy gyűlt össze. Itt is megismétlődött, ami előzőleg Mexikóban játszódott 
le: az istentisztelet után a hívek nagy többsége nem sietett haza, hanem gyűlést tartott, 
a jelenlévőkből bizottságot választott, amelyet megbízott a gyülekezet megszervezésé
vel. Az ideiglenes presbitériumba hat német-, két skandináv- és egy svájci származá
sú személyt választottak be. Másnap Kastlund lelkész már Honduras Tegucigalpa ne
vű fővárosában volt található, ahol szintén felkereste a protestáns családokat. Ott de
cember 22-én tartották meg a karácsonyi istentiszteletet, amely után a résztvevők — 
annak a reményében, hogy negyedévenként számolhatnak egy evangélikus lelkész lá
togatásával —, kimondták a gyülekezet megalakulását és presbitereket is választottak.80

Kastlund lelkész többé nem tért vissza elvállalt munkaterületére. Helyette Nied
ner lelkész gondozta az EVSZ-LAB megbízásából a Közép-Amerikában élő evangé
likusokat. Ő 1955 júniusában jutott el El Salvador és Honduras országokba. A megtar
tott istentiszteleteken megkonfirmálta azokat az ifjakat, akiket a világi tanítók időköz
ben már felkészítettek erre az alkalomra. Megkeresztelte a csecsemőket, tanította a 
gyermekeket és előadást tartott a felnőtteknek. E két országban tett látogatását Guate
malában végzett szolgálat követte. Itt is felkereste a németül beszélő családokat és is
tentiszteletet tartott ötven résztvevőnek.

Niedner lelkész ezután Nicaragua felé vette útját: Managuában, a fővárosban tartott 
istentiszteleten keresztelt és kiosztotta az Úr szent testét és vérét a kenyér és a bor színé
ben. A karácsonyi ünnepi istentisztelet után gyűlést tartott a jelenlevőkkel: megválasztot
ták a presbitérium tagjait, még hozzá egy hitoktatót is, teljes idejű elfoglaltsággal.

1955 augusztusában Niedner lelkész Costa Rica fővárosában, San Joséban töltött 
két hetet; nem azért, hogy szabadságot vegyen ki magának, hanem hogy az ott élő 
evangélikusokat is gyülekezetbe szervezze. Nagyon lelkesen fogadták a hívek a jó hírt

78 Hennán, Aimual Report 1957-1958, Strasbourg, Lóid.
79 „Lutheren Churches in the Worid", A Handbook, 1977. 318. old.
80 Hennán, Committee on Latin America Report, 1952-1957. 15.old.
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Egymás után két istentiszteletet tartott, amelyeken gyakorlatilag valamennyi németül 
értó protestáns részt vett. Két asszonyt kértek fel a hívek a konfirmandusok felké78yer- 
mekek hitoktatására. Ebben az időben a svéd Hasselmyr lelkész a San José-i nyelvis
kolában tanult spanyolul. Megígérte, hogy ő is részt vesz az ottani evangélikus egyhá
zi munkában. A felcsigázott várakozás után a San José-i híveket oly mértékben elfog
ta a lelkesedés, hogy ők is kimondták az evangélikus gyülekezet megalakulását, pres
bitereket választottak és megajánlásokat tettek, hogy minél hamarabb megépíthessék 
saját templomukat 81

Ugyanebben az évben indultak meg a tengerentúli evangélikus egyházi vezetők 
látogatásai. Elsőnek dr.Pfeiffer érkezett Közép-Amerikába, akit aztán dr. Ernst Schmidt 
követett. Ez utóbbi az Egyesült Államok Pennsylvania államából, Philadelphiából ér
kezett, de csak rövidebb időre. Costa Ricában hallotta a rádióban a német nyelvű evan
gélikus vasárnapi istentiszteletet és felajánlotta, hogy elkészíti a következő két évi tar
tamra a vasárnapi rádió-programot.

1958 nyarán újabb lelkész érkezett a közép-amerikai államokban élő evangéli
kusok lelki szolgálatára: Fred J.Wolff. 82 Minthogy Közép-Amerkiában a legtöbb evan
gélikus család Costa Rica államban telepedett le, amikor olyan lelkész érkezett e föld
részre, aki teljes idejét odaszánta a családok lelkigondozására, az — mint például Fred 
WolfF is —, mindig San Jósé fővárosban rendezte be székhelyét.

A San Jóséban letelepedett lelkészek látták el a hondurasi Tegucigalpában, vala
mint San Salvador azonos nevű fővárosában és a nicaraguai Managuában létesített gyü
lekezeteket is. 83

Ezzel a megoldással, hogy 1958-ban Közép-Amerika utazó lelkészt kapott, meg
oldást nyert az EVSZ-LAB célkitűzése, hogy minden jelentősebb evangélikus közös
ség Latin-Amerikában rendszeresen lelkipásztori szolgálatban részesüljön. Második cél
ként arra törekedtek, hogy a megszervezett gyülekezetek saját templomhoz vagy gyü
lekezeti központhoz jussanak. Ezt a legtöbb esetben már folyamatba is tették. A har
madik elérendő célt, az önfenntartást és az állandó növekedést, az 1959-es esztendő
ben a gyülekezetek még sehol sem közelítették meg. 84

Törekvések a végső cél felé: minden latin-amerikai államban 
legyen honos evangélikus egyház
Henneberg lelkész így írt a „Quo Vadis IELU?” című magiszteri értekezésében: 

„Az evangélikus egyház a dél-amerikai spanyol nyelvű lakosság körében csak akkor 
tud majd növekedni, amikor egyszer kialakul egy honos liturgikus rend és a nép fülé
nek kedves egyházi énekeket énekelnek.”85 Nagyon lényeges, hogy elgondolkodjunk 
Henneberg lelkész szavain. Hiszen azok a dallamok, amelyeket a spanyol nyelvű is
tentiszteletek liturgikus rendjében énekeltet az egyház, teljesen idegenek és szokatla
nok a bennszülött lakosság fülének és nem is fejezik ki azok érzelmeit. Ezt a hibát a 81 82 83 84 85

81 Ibid., 17.old.
82 Hennán, Report to Executive Committee, Madras, 1956. 8.old.
83 Ibid., 8.dd.
84 Hennán, Aimual Report 1957-1958, Strasbourg, passim.
85 Hermán, „Lutheranism in latin America Report”, 1957-1963, 12.old.
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római katolikus egyház az elmúlt negyed évszázad során már nagy részben kiküszö
bölte és templomaik a miséken már ifjakkal és fiatal házaspárokkal is kezdenek meg
telni, s nemcsak idősebb hölgyek járnak oda, mint korábban.

Az észak-amerikai evangélikus egyházak közösen felkértek ugyan egy körükből 
származó egyházi zenetudóst — dr. Gerhard Cartfordot —, hogy szerezzen eredeti la
tin-amerikai zenét a szintén Észak-Amerikában kidolgozott új istentiszteleti liturgia 
spanyolra fordított szövegéhez, dr. Cartford nagy lelkesedéssel teljesítette a feladatot, 
de az általa szerzett zene épp oly idegennek és nehéznek bizonyult a bennszülött latin 
és indián származású evangélikusok számára, mint a „Manual Cristiano” korábbi, 
Észak-Amerikából pontosan lemásolt liturgikus szövege és dallamai. Latin-Amerika 
evangélikus egyházai fellendítéséhez az elképzelés, a tervezés, a végrehajtás, a pénz 
mind külföldről származott és nagy részben onnan is volt irányítva. Ilyen körülmények 
között nem marad lehetőség arra, hogy a honos lakosság számára elfogadható szoká
sok az evangélikus egyházban rövid időn belül előtérbe kerüljenek és biztosan lábra 
kapjanak.

Egy másik fontos irányelv ahhoz, hogy az evangélikus egyház megvalósíthassa 
Krisztus útiparancsát Latin-Amerikában az, hogy a Bibliának és a bibliai igazságnak 
az igehirdetésben és a hitoktatásban az Ágostai Hitvallásban lefektetett magyarázata 
szerint kellene eljutnia a hívekhez. Ez azért olyan fontos, mert Latin-Amerika népei 
is csak a Biblia alapján tudják megfogalmazni maguknak azt a felelősséget, amelyet 
Krisztus a követőire bízott, mint „választott nemzetségre, királyi papságra” (I.Pét.2,9), 
akik az evangélium szóban és cselekedetekben való hirdetésében egyaránt az Ő mun
katársai. A római katolikus teológiai tanítás szerint a nép inkább csak passzívan vesz 
részt Isten országa építésében. Következésképpen a dél-amerikai katolikusság nagy 
százaléka megelégszik azzal, hogy meg van keresztelve és nem érez felelősséget em
bertársa üdvösségéért. Nem is igen vesz részt a templomban az Ige hirdetésén, legfel
jebb egy-egy zarándoklaton, valamely népszerű kegyhelyhez.

Luther nem így fogadta el az Igét, az evangélium üzenetét, mint a múltból ka
pott örökséget, mellőzve minden személyes át- illetve meggondolást, hanem kutatta és 
küzdött Vele, amíg meg nem világította a szívét és lelkét, és amíg rá nem jött üzene
te mélységére. Amint a Hannoverben megtartott evangélikus nagygyűlésen mondotta 
dr.Anders Nygren professzor „Luther harcolt az Igével, éjjel-nappal, álmatlanul elmél
kedve, kutatva, töprengve, míg titkát és tiszta üzenetét fel nem fedezte”.86 Hasonló
képpen, a latin-amerikai evangélikusoknak sem szabad megelégedniük azzal, hogy egé
szen más társadalmi helyzetben élő külföldiek egyszerűen csak lefordítsák számukra a 
Reformáció hagyatékát. Mert ha a dél-amerikaiak valóban hűségesen kívánnak ragasz
kodni a lutheri örökséghez, vagyis a reformáció alapelvéhez és tanításához, akkor ne
kik maguknak is meg kell küzdeniük az Igével, mígnem kialakítják, meghatározzák 
annak tiszta üzenetét, amely a saját országuk társadalmi és politikai helyzetében is ér
vényes és utat mutat Nem arról van szó, hogy az evangélium lefordított üzenete hely
telen, vagy érvénytelen lenne, hanem arról, hogy nem nyújtja az Igének azt a sajátos, 
mély üzenetét, amely a latin-amerikai helyzetben a legtisztábban mutat rá a hívőnek, 
mint Krisztus tanítványának a felelősségére. Latin-Amerika különböző országaiban, az

86 Hennán, Committee on Latin America Report, 1957-1963, 12. old.
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ott kialakult, gyorsan változó helyzetet véve figyelembe, (a teológusoknak mindig új
ra kell megfogalmazniuk az evangélium üzenetét). Nekik is elmélkedve, kutatva és töp
rengve kell felfedniük az Ige mély titkát, hogy a nép az adott helyzetekben a legvilá
gosabban találhassa meg önmagának a követendő keskeny utat, a szolgálat, a bizony
ságtétel, a cselekvő szeretet útját Az evangélium üzenetének tiszta igazságát nem le
het helyesen meghatározni és tolmácsolni Latin-Amerika számára sem Genfből, sem 
New Yorkból, hanem azt maguknak a dél-amerikai hívőknek kell felfedezniük, hogy 
az valóban tükre lehessen a Krisztusba vetett hitüknek és reménységüknek. Ez a 
visszás állapot, hogy a lutheri teológia más helyzethez alakított igazsága egyszerűen 
csak lefordítva kerül napvilágra a dél-amerikai helyzetben, a teológiai akadémiákon 
sem nyert megnyugtató megoldást, hiszen a tanárok — igen csekély kivétellel — egé
szen az utolsó évtizedig nem a bennszülött lakosság sorából kapták elhívásukat, ha
nem külföldről, tengeren túlról. Érthető, hogy az egészen más helyzetből érkező taná
rok nem tudták levetni nemzeti szokásaikat és gondolatjárásukat, sem pedig a kikép
zésükkel és tapasztalataikkal járó példák használatát, így azonban nem tudtak igazán 
segíteni a tanulóknak, hogy azok a saját helyzetükben fedezzék fel a vonatkozások lé
nyegét, valamint a követendő helyes irányt.

Az eddig leírtakból úgy tűnik, hogy az EVSZ-LAB sokkal nagyobb erőfeszítést 
tett az Európából bevándorolt evangélikusoknak a hitben való megtartás érdekében, 
mint azért, hogy az evangéliumi keresztyén hit terjedjen a csupán névleges keresztyén 
bennszülött emberek körében. Kezdetben valóban szükségesebb is volt így. Elérkezett 
azonban az idő, amikor az egyház vezetőinek Genfben, Frankfurtban és Lundban is be 
kell látniok, hogy a Latin-Amerikában élő bevándorolt evangélikusoknak nemcsak a 
saját anyanyelvűket beszélő hittestvérek iránt kell felelősséget érezniük, hanem a gyü
lekezetük körül élő bennszülött, csak névleg keresztyén személyek lelki üdvéért is. Az 
evangélikus egyház azért kapta meg Krisztus élet-adó jelenlétét az Igében és a Szent
ségekben, hogy mindenkinek hirdesse az evangéliumot és így mások is elnyerjék is- 
tenfiúságukat, amely felismerés azután őket is a szeretetszolgálat gyakorlására ösztö
kéli. Vagyis az európai evangélikusoknak el kell fogadniuk, hogy nemcsak ők örököl
hetik az istenfiúságot, hanem Isten teremtményei között még a legkisebb is. A Szent
lélek ereje elég ható ahhoz, hogy megvilágítsa mind a bevándorlottat, mind a benn
szülöttet, hogy nekik együtt kell járniuk az élet útját szeretőben, szabadságban és nö
vekedniük a hitben, reménységben. A kapott áldások kincseivel azután együtt gazda
gíthatják azokat, akiket meghívtak egyházukba, hogy ott találkozzanak az élő Krisz
tussal. Bár a különböző országokban, sőt egy országban lévő gyülekezetekben is elté
rő szokások lehetnek, a latin-amerikai evangélikus egyházak a Szentlélek által tudnak 
együtt növekedni a hitben; amikor konferenciákon gyűlnek össze, fel tudják ismemi 
egymás mondanivalójában és tetteiből a reformáció úszta, helyileg megfogalmazott 
üzenetét, amely így egészen a saját helyzetükben szólítja meg őket.

Miután az EVSZ-LAB szórványmunkájának első szakasza befejeződött 1959- 
ben, a dél-amerikai evangélikus gyülekezetek tagjainak egyre szélesebb gyűrűző kö
réből nyilvánult meg a felismerés és a készség a déli földrész evangélizálására; nem 
annyira idegenből hívott lelkészek és a tőlük átvett módszerek segítségével, hanem in
kább saját módszert és bennszülött személyeket alkalmazva, egységes elgondolást és 
célkitűzést követve. Akkoriban bizony nem kaptak sok ösztönzést a hivatalos egyházi
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körök részéről, (de gyakran még ma sem), hogy a saját útjukat kövessék a Lélek in
dításából.

Az a harmadik nagy vágy, amellyel az önfenntartásra és az állandó lelki- és 
számbeli növekedésre tör, nem érheti el addig, amíg a latin-amerikai egyházak arra 
törekednek, hogy a külföldi egyháztestek lássák el Őket pénzzel és misszionáriusokkal 
ahelyett, hogy ók maguk is készek lennének a nagyobb áldozathozatalra és több imá
val és bizonyságtétellel törekednének a kívánt cél elérésére. De a dél-amerikai evan
gélikus egyházi vezetőknek is sokkal több bizalmat kell előlegezniük a laikusok mun
kájának és több felelősséget kell azok vállára helyezni a helyi lakosság evangélizálá- 
sa terén. Amint soha nem volt elegendő római katolikus pap Dél-Amerikában — ami
nek a következtében kb. minden 40.000 megkeresztelt római katolikus lakosra jut egy 
pap — (ez is egyik oka a bennszülöttek annyira hiányos hitbeli ismereteinek), azon- 
képpen a bevándorolt evangélikusok lelki gondozására sem volt soha elegendő lelkész. 
Ezeket a nagy hiányosságokat a lekészképzés mellett a világi igehirdetők, hitoktatók, 
bizonyságtevők képzésével és reményteljes munkába állításával lehet majd áthidalni.

A könnyebb — a szélesebb —út követése, amely ebben az esetben egyértelmű 
a tengerentúli hittestvérek segítségének igénylésével, nem hozhatja meg azt az ered
ményt, amelyet csak az Igével való viaskodás, az önvizsgálat, a bűnbánat, a megtérés 
és a személyes áldozathozatal tud elérni.

Hefty László

Az audio-vizuális médiumok 
Isten szolgálatában

Bevezetőül
A dolgozat megírására két indítékom van. Az egyik az, hogy a körülöttünk soha 

nem látott mértékből fejlődő világ kihívásaként az egyházaknak lépnie kell úgy a po
litikában, mint a különböző társadalmi jelenségek megítélésében, a teológiai termino
lógiákban, ugyanúgy az egyházi élet formájában, mint a katechetikai módszerekben és 
eszközökben. A másik az, hogy rámutassak mi az oka az esetleges „médium-ellenes” 
felfogásoknak, hogy megértessük, miért maradt le az egyház abban a témában, amiben 
ősidők óta az élen járt! Igen, az egyház, az igehirdetés, a tanítás lényegéhez tartozott 
a szemléltetés, és a szemléltető eszközök alkalmazása. Mivel ez az én meggyőződé
sem szerint a bibliai korra vezethető vissza, kezdem az alábbi vázlat szerint:

I. Bibliai alapvetés
II. Az őskeresztyén szimbólumok.
III. A Biblia Pauperum korszaka
IV. A reformáció
V. A felvilágosodás
VI. A fotográfia és a mozgókép világa
VII. A „Kamera Pauperum11
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VIII. Kellenek-e az AV eszközök?
IX. Gyakorlati megvalósítás:

(javaslat a Zákeus Médium Centrum megszervezésére)

I. Bibliai alapvetés
1. Szemléltetés az ÓT—ban

a). „És látta Isten, hogy jó"
A teljesség igénye nélkül csak a legfontosabb jelenségeket és tényeket említem. 

Sok ószövetségi munka között talán az egyik legjobb írás Heinrich Ott „Gott” című 
műve.( Stuttgart, 1971). Művének 4—5. fejezeteiből szól Istenről, mint személyiségről 
és Antropomorf Istenről. Világosan kell látnunk, hogy a Szentírás nem esik az antro- 
pomorfizmus hibájába. Az Ószövetség csupán azért szól emberformájú Istenről, mert 
Isten teremtő, megmentő, jó akaratú lényét kívánja szemléltetni Éppen ezért az ÓT.-i 
Isten nemcsak szemléltet - noha ő maga láthatatlan, és ábrázolhatótlan, hanem maga is 
"szemlélődik". Isten számára azért fontos a szemlélődés „és látta Isten, hogy jó” mert 
a maga képmására teremtett emberrel meg akaija szintén láttatni a teremtés ,jó ”-sá- 
gáL Sőt arra tanítja a bibliaolvasó embert, hogy különbség van az Isten által jónak lá
tott teremtett világ és az asszony által jónak látott gyümölcs” között. Talán nem túl
zás most úgy kisarkítani a kérdést, hogy Isten teremtéssel, a tér, az idő, a fény és ár
nyék megalkotásával megteremti a szemléltetést. A teremtés maga a szemléltetés kiala
kulása, hiszen az addigi „lelki”, nem szemléltetett, nem láthatóból alakul ki a látható. 
Itt jutunk el oda, hogy maga a teremtésről szóló bibliai beszámoló túl a történeti lé
nyegén maga is szemléltetés. Ugyanolyan formában, mint ma az iskolában a láthatat
lan elemi részecskéket, az atomokat gömbökkel és pálcikákkal szemléltetjük, mert egy
szerűen nem tudunk jobbat, mert a matéria is megközelíthetetlen s csak úgy szólha
tunk róla, hogy szemléltetjük. Ha ez igaz az élettelen teremtett anyagra, mennyivel in
kább a teremtés valóságára. Igen. A teremtést csak szemléltetni lehet és nem megma
gyarázni, és nem túlszemléltetni.

Ez igot rövidre fogott gondolatsor után hadd vonjam le már most az egyik kö
vetkeztetést; Isten a teremtéssel szemléletessé teszi saját magát, akaratát és indulatát. 
Ezen ő  maga is „szemlélődik"! ..látta, hogy jó”). A Biblia első lapjai megpecsételik 
az egész Szentírás lényegét és módszerét Mivel olyan témáról kíván mind a 66 könyv 
bizonyságot tenni, mely az ember számára elképzelhetetlen, felfoghatatlan, ezért szem
léltet igy nem az ember találmánya a szemléltetés, mellyel a másik ember számára te
szi hozzáférhetővé gondolatait hanem az Istené, aki a transzcendenst szemlélteti az 
immanens számára.

I)  A Törvény „Lásd meg magad"!
A teremtés után a Törvény gondolatai következnek. Mintha a Törvény korlátoz

ná Istennek az előzőekben említett szemléltetését. Maga a bűneset megláttatja az em
berrel ,.mezítelenségét’’ és arra készteti, hogy .láthatatlanná” váljék Isten számára: el
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rejtőzik! A büntetés, a kiűzetés tragikus és totális határt szab az emberi szemlélődés 
számára. Az Istentől távol, láthatatlanná válik számára a teremtő. Nincs meg a színről 
színre látás. Ezt a megromlott állapotot szabályozza az törvény, mikor tiltja azt a „rö
vidzárlatos” közeledést vissza Istenhez, mely szerint ábrázolja, kifaragja Istent (II Móz 
20,4) Sokan tudatosan, vagy tudat alatt erre a parancsolatra éreznek vissza, mikor me
reven elzárkóznak mindenféle ábrázoló médium alkalmazásától. Az igazság azonban 
az, hogy a Törvény csupán azt a szemléltetési formát tiltja, mely éppenhogy nem Is
táit szemlélteti, hanem mivel azok emberi gondolat és alkotás eredményei, félreveze- 
tőek és csak az immanens emberihez juttatnak el. A Törvény ezen tiltása tehát hang
súlyozza a bűneset miatt „elűzött” embernek, hogy k i űzöttsége” nem szüntethető meg 
azzal, hogy a távolság miatt a nem látható Istent kiábrázolja. A megoldás majd az Is
ten nagy „szeretet-szemléltetése” lesz a Golgotán! A Törvény tehát azt tiltja, hogy az 
ember az „emberit faragja istenivé”. Isten ugyanis az „istenit akarja majd megüresíte- 
ni emberivé” Egyszülött Fiában.

c.) A LÁTÓ: a prófétai szemléltetés
Mint az előzőekből kitűnt a Törvénnyel kapcsolatban az elveszített színről szín

re látást nem az embernek kell visszaszereznie. Isten Ígéretet tesz kegyelmének meg- 
láttatására, ami lényegében maga a megváltás. A prófétaság „intézménye” hivatott be
tölteni a Törvény és az Evangélium közti időszakot.

A próféták a szemléltetés emberei, akik mindenekelőtt „látnak”, látomásaik van
nak és láttatnak. A LÁTÓ nemcsak az elhivatási vízió birtokosa, hanem terheket és 
ígéreteket is lá t A látásai nemcsak a szolgálatra teszik tisztává, hanem ha kell még a 
jelképes prófétai (láttató, szemléltető) cselekedeteken túl az egész életét még annak 
tragikus fordulatait is a „láttatás szolgálatába állítja”! (Pl: Hóseás). A LÁTÓ „produk
ciói” nem egyenlőek a jósok és szélhámosok jövőbelátásával és trükkjeivel. Az ő szem
léltetése nem egy bizonytalan prognózis, hanem a jelenben már létező valóság, Isten 
mentő szeretetének meglátása és megláttatása. A LÁTÓt a látása „tárgya” teszi prófé
tává! A Törvény tiltotta Isten láthatóvá tételét a próféta viszont elkötelezettje az Iste
ni mentő szeretet megváltói ígéret megláttatásának!

Kissé kiélezve elmondhatjuk, hogy a próféták voltak azok, akik elsőként hasz
náltak szemléltető eszközöket az Ige, az isteni ígéret szolgálatában.

2. Az ÚT: a „látható Isten"""" testamentuma

(Az IGE testté lett Jn 1,14)
A Szentírást maga a tartalma igazolja. Történetei nem „praktikusak”. Ha csak Jé

zus Krisztus születésére gondolunk, felmerülhet a kérdés: miért ilyen körülményesen...? 
Az evangélista erre a kérdésre azt válaszolja, „hogy beteljesedjenek az írások!” Aki 
pedig ismeri az írásokat, az tudja, hogy Isten úgy akarta megláttatni mentő szeretetét, 
hogy Jézus Krisztus az Ő egyszülöttje személyében megtestesítette szeretet-program- 
ját. Isten nem egyszerűen magát akarta láttatni, mert ez nemcsak lehetetlen, de elvisel
hetetlen is az ember számára (II MÓZ 19,21) hanem Jézus szelíd tekintetével bele akart 
nézni az ember szemébe. Isten azt akarta, hogy találkozzon vele a tekintetünk. Azért 
lett az Isten emberré, hogy az ember látása találkozzon az Ő látásával!
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A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy maga az ÚT nem más, mint Isten nagy vi
lágméretű szemléltetése, ahol az Ő szeretetéről és megváltani akarásáról szóló tanítás 
szemléltetésére „médiumként” saját magát, az Egyszülött Fiút használta fel!

b. ) Jézus Krisztus példázatai
Jézus tanítványait a kor szokásainak megfelelően vándorlása közben tanította. Ha 

a mai világunk egyik legmodernebb módszere a kabinett rendszer, miszerint a tanulók 
minden tantárgyhoz külön (a tárgynak megfelelő eszközökkel fölszerelt) tanterembe 
„vándorolnak”, akkor kis túlzással elmondhatjuk, hogy Jézus a maga „tárgyában” 
ugyanezt tette! Jézus tanításainak túlnyomó többségében példázatokban, hasonlatokban, 
példatörténetekben beszél! Ezek közül is a legfigyelemreméltóbbak az általam „apro- 
pós” példázatoknak nevezett esetek, mikor is az Úr egy-egy kapóra jött látványt ragad 
meg és szól annak kapcsán. Ilyen például a félbehagyott torony, a fügefa stb. Jézus 
Krisztus tehát szemléltet, és a"legmodernebb” legélethűbb eszközöket használja.

Hasonlatairól és példázatairól is elmondható, hogy lényegük a szemléltetés, úgy, 
hogy a legegyszerűbb és a legtanultabb számára is érthetővé válhat. A megértés alap
ja azonban nem az intelligencia foka. "Látva lássanak és ne értsenek..."-mondja Jézus 
tanítványainak, utalva a tanítás tárgyára és a tanítvány hitére.

c. Krisztus nyilvános kivégzése
A legelső keresztyén ábrázolások Krisztus halálára utalnak. A kereszt az első ke

resztyén szimbolikus jel. Hadd szóljunk most úgy a kereszten szenvedő Krisztusról, 
mint Isten nagy „illusztrációjáról”. Isten a kereszten juttatja kifejezésre szeretetéL Is
ten bemutatja a megváltást. Érdekes visszautalni az ÓT—i áldozatokra. Az áldozatot a 
pap a Szentélyben Istennek mutatja be, hogy lássa meg az Isten az ember igyekezetét 
A Golgota egy kifordított szentély, ahol az Isten mutat be áldozatot az embernek, hogy 
lássa meg az ember, hogyan „igyekszik” Isten az embert megmenteni.

Krisztus kivégzése nemcsak a kor szokásai szerint volt nyilvános. Isten tudato
san választotta ezt a formát. Utal erre az a hallatlan ellentmondás, hogy Krisztusnak 
jogilag nem járt volna a keresztre feszítés!

Isten szemlélteti megváltói akaratát a kereszttel. Mint ahogy teremtői akaratát 
szemlélteti elemi erővel mindmáig a természet (Rm 1,20) úgy megváltói akarata nem
csak a tanítványok számára látható (sőt a tanítványok csak messziről merték nézni a 
keresztet), hanem az egész világ, minden ember számára! A keresztet forgalmas helyen 
állították fel.

d. ) A hit hallásból van...(Rm 10, 17)
Mivel a szemléltetés ellenzői nagy előszeretettel utalnak Pál apostol ezen igéjé

re, pár gondolatban kell szólni róla. Aki figyelmesen elolvassa Rm 10 előbbi verseit, 
rájön arra, hogy az apostol itt nem arra akar utalni, hogy az evangélium megértése 
szempontjából csak a hallás jöhet számításba, vagyis az élő beszéd mellett semmi más 
eszköz nem alkalmas az ige üzenetének továbbadására, hanem éppen azt tanítja, hogy 
nem elég beleszületni a választott népbe, illetve a pogányok is eljuthatnak a hitre, mert 
az hallásból van.
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I Kor 2, 9 ezt úja: Amiket szem nem látott, fül nem hallott..(Ézs 64,4) — Té
vedés lenne ezt a szolgálatra érteni. Itt a földön mindent fel kell használnunk, mit szem 
és fül felfoghat, de tudjuk, hogy odaát vár egy olyan ország, amit valóban nem látott 
és a történelemben nem is fog látni szem és hallani fül!

Az elózó pontban szóltunk Krisztus látványos kivégzés éról. Hogy miért nincs 
szemtanúja a föltámadásnak, arra éppen I kor 2,9 a magyarázat

összefoglalva a rövid bibliai megalapozást elmondhatjuk, hogy a Szentírás nem
csak külsó eszközként hanem belsó lényegeként szemléltet Bibliai alapon nemcsak, 
hogy nem lehet támadni a keresztyén katechetikai munkában alkalmazható audióvizu- 
ális médiumokat hanem bizonyítani kell és lehet azoknak létjogosultságát szolgála
tunkban.

II. őskeresztyén szimbólumok
Nem sokkal Krisztus halála, feltámadása és mennybemenetele után, amikor még 

javában nem is kezdődtek el a keresztyénüldözések, a bazárosok portékái között meg
jelent a kereszt. Ezt tekinthetjük az első keresztyén szimbólumnak. Több egyháztörté
nész ú  keserűséggel arról, miként lett üzleti portéka a kereszt. A keresztyének első 
gyülekezeteiben az életet meghatározta az üldözőttség állapota. Egyes szimbólumok 
éppen ezért alakultak ki és lettek nagy jelentőségűek. Gondoljunk csak arra, hogy egy 
észrevétlenül lerajzolt hal milyen fontos ismertetőjel lehetett. A katakombákban nem
csak szimbólumokat találunk, hanem bibliai képeket is.

Jellemző azonban, hogy szobrokat nem készítettek, mert különösen zsidókeresz
tyén körökben még erősen élt az ÓT—i faragott képekre vonatkozó tiltás.

A religio licita és majd később az államvallás korszakában egyre több helyen je
lennek meg művészi alkotások, segítve a húdetett ige megértését.

Egy példával szeretnék rávilágítani arra, hogy bizonyos korszakok történelmi és 
politikai jellemzői miként hathatnak egy-egy eszközre. Mint ismeretes a keresztyénség 
első évszázadaiban szóba sem jöhetett a rómaiak által oly népszerűvé vált hangszer, az 
orgona használata az istentiszteleteken. Ennek fő oka az volt, hogy ez a hangszer hír
hedtté vált, hiszen az amfiteátrumokban megrendezett nagy keresztyén-kivégzések ha
lálsikolyai és oroszlán-ordításaiba belefonódva majdnem mindig ott sipított Kteszibi- 
osz (az orgona egyiptomi feltalálója) találmánya, mint felkapott és népszerű hangszer. 
Vagy gondoljunk arra, hogy jegyzőkönyvek sora tanúskodik arról, hogy milyen elle
nállásra talált azon lelkészek javaslata, akik a múlt században keresztet kívántak tetet
ni evangélikus templomuk tornyára.

Végezetre is megállapítható, hogy viszonylag gyorsan jutott el a keresztyén ta
nítás a szimbólumok kelléktárától a "biblia pauperum" korszakáig!

m. Biblia pauperum
1.) A gazdagodó és hatalmasodó egyház mellett a tömegek szegényednek. Az 

úás-olvasás kiterjedése szélesebb tömegekre még jó néhány századot várat magára. Az 
egyház azonban szolgál és tanít. Kialakulnak a nagy templomok, nagy falfelületek, me
lyek nagyszerű lehetőséget kínálnak a szemléltetésre.
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Megint a kereszt kerül a középpontba. Nemcsak a festészetben, hanem már a ko
rai időszakban kialakuló passiójátékokban. Az ÓT-felé forduló középkori keresztyén- 
ség ismét fölfedezi a liturgia erejét A liturgia látvány. Nem a prédikációk tanítanak, 
hiszen azok latin nyelvűek, hanem a templom falairól jól látszódó képek és a liturgia 
látható cselekménye.

Szokás a középkorról mint sötét időszakról beszélni, de annyira nem volt sötét 
hogy Isten Szentlelke a sok emberi gyarlóság ellenére ne világított volna éppen eze
ken a látható igéken keresztül, az ábrázolt evangéliumon át a szívekbe.

2.) A gazdagodó és hatalmasodó egyház ugyanakkor kezdeményező és vezető sze
rephez jutott a művészetekben. Ezt is divatos volt egy időben primitív módon hanyat
lásnak és romlásnak nevezni, mondván, hogy csak egy téma volt a hit és az üdvösség. 
Meg is lett a visszahatás a reneszánszban és a felvilágosodásban. Mi azonban nem kell, 
hogy ennyire egyoldalúan lássuk a kérdést. Azt viszont hangsúlyozni kell, hogy az egy
ház a legmodernebb technikát alkalmazta a szemléltetésben.

IV, A reformáció
1.) A reneszánsz erőfeszítése a visszatérésre a forrásokhoz lényegében kritika a 

középkor egyoldalúvá válásán. A látószög túl kicsinek bizonyult Nem véletlen hogy 
mindez egybeesik a fölfedezések korával is. Az ember látni akar, elmegy fölfedezni, 
világot látni, feszegetve és szélesre tárva a művészeti és filozófiai „zárdák” ajtaját is. 
Az ember rájön arra, hogy a világ érdemes arra, hogy szemlélje, ellentétben a remete- 
rejtőzködésekkel. Ez a háttér törvényszerű a reformáció számára

Nemcsak abban, hogy a .kolostorba vonult Szentírást” anyanyelvre „vetkőzted”, 
hanem ami most a mi számunkra fontos, hogy továbblépve mindent megragad a szem
léltetés ügyében is.

2.) A könyvnyomtatás fejlődése nagyszerű párhuzam az anyanyelvű bibliához, a 
hit mindennapi kérdéseiről írott traktátusok terjesztéséhez. Itt van az az egyik fő mo
mentum, mely számunkra most igen fontos. A biblia pauperum szükségszerű volt az 
írástudatlanság és a költséges iratmásolás miatt Érdekes módon a reformáció mégsem 
kötődik csupán a lent és hirdetett igéhez. A reformáció tanításában a Középkor (ÓT-i 
mintára) áldozati oltárrá alakított alkotásai, most szemléltető eszközzé alakulnak. Az 
oltárkép eddig soha nem látott mértékben lesz az igehirdetés segédeszközévé. Gondol
junk L. Cranach oltárképeire!

Mindezekhez tegyük hozzá Luther hallatlanul képies szemléletes beszédeit. Az 
első nagy keresztyén katechétától, Luthertől nem állt messze, sőt számára fontossá vált 
az ábrázolás és a szemléltetés.

V. A felvilágosodás
1.) A világ meglátja lehetőségeit. A jobb látáshoz még több világosságot igényel; 

Felvilágosodik és elvilágiasodik. Erőteljesen jelennek meg a tipikusan világi műfajok. 
Passiójátékok helyett drámák, oratóriumok helyett operák és oltárképek helyett "élet
képeket" fest meg.

A keres ztyénség eközben ellenreformál, vagy maga is az elvilágiasodás útjára lép
a racionalizmus lépcsőm.
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Egy másik vonal viszont abban talál kiutat, hogy meglátja a rászorulót, megala
kulnak a diakóniai szolgálatok. A világiasodás és a racionalizmus balanszirozására pi- 
etistává válik.

2.) Valahol itt kezdődik el az a számunkra elég rossz fordulat, mely napjainkig 
hat Az egyház mellett előre tör a világ. A technika fejlődésének vívmányait egy vilá
gi ideológia szolgálatába állítja. Ez nem is baj, de az egyház ettől  kezdve nem halad 
a reformációban megkezdett úton elég tempósan! Amikor kezdenek megjelenni az új 
szemlélteté-eszközök, az új médiumok, mintha sorba lemaradna róluk.

Ha most össze szeretnénk foglalni, csupán a mi témánkra szorítkozva, a felvilá
gosodás korszakának hatását, akkor hangsúlyoznunk kell: a világi művészetek, a gon
dolkodás szempontjából mindenképp fejlődésről kell beszélni, sőt még az egyház szem
pontjából is, ha arra gondolunk, hogy maga az egyház számára is adottá válnak az új 
lehetőségek. Amiben azonban az egyház lemarad, az talán az elvilágiasodás okozta el- 
szegényesedés, melybe már nem fémek bele a középkori méretű építkezések, és köl
tekezések. Ugyanakkor egy sor új médium jelenik meg, melyek drágák. A fordulat lé
nyege tehát: szegényedő egyház, dráguló médiumok. Hogy mik ezek az új lehetősé
gek, arról a következő pontban szólunk.

VI. A fotográfia és a mozgókép világa
Önkényesnek tűnhet az a cím, mégis vállalom, mert e két médium jelentette szá

zadunk nagy előrelépését, (mely ma már „rohanássá” alakult), két síkon: a quantitás 
és a qualitás területén.

1. ) Míg a Középkor legnagyobb „előadótermei" a templomok, addig most meg
indulnak a nagy színházépítések, a nagy előadótermek, s mikor ezek is kicsinek bi
zonyulnak, a látnivaló cellulóz szalagra kerül, és egy egész ország láthatja. Jelenleg 
már a Föld, az egész emberiség lehet egy nagy totális színház vendége. Az audiovi
zuális eszközök fejlődése tehát úgy eredményezett quantitalív növekedést, hogy egy
re nagyobb tömegekhez és egyre gyorsabban vitte el az információkat, tette látható
vá az alkotásokat.

2. ) Minőségi haladáson nemcsak azt értjük, hogy tökéletesednek az eszközök, 
hanem azt is, hogy segítségükkel eddig el nem érhető, ismeretlen területekre engedik 
belépni a tudóst, a tudományt. Ezzel a főleg természettudományos felfedezéseket meg
indító folyamattal az új eszközök úgy tűntek fel, mint a hitvilág rombolói, az istenta
gadás eszközei. Hangsúlyozom, hogy a józan teológia ennek ellenére nem látott ellen
séget benne! Az azonban tény, hogy az egyház tanítása számára feszültséget jelentet
tek az új eszközökkel felfedezett és szemléltetett kutatási eredmények.

E dolgozat kereteit meghaladja, hogy szélesebb látószögben foglalkozzunk a XX. 
század első felének nagy felfedezéseivel és azok hatásával. Csak hadd utaljak arra, hogy 
milyen mértékben használták fel egyrészt politikai céllal (filmhíradók) másrészt a tudo
mányos ismeretterjesztésben, a művészetekben az AV eszközöket (AV=audió-vizuális)

Közben az egyháznak sem anyagi, sem (egyes korszakokban) egyházpolitikai le
hetőségei nem voltak ezen a téren fejlődésre.

Itt érkeztünk azonban el mondanivalónk legújabbkori szakaszához, melynek tár
gyalására külön részt szentelünk.
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VII. A „Kamera pauperum” korszakát éljük napjainkban.
Szándékos ez a parafrázis a Biblia Pauperummal. Egyrészt azért, mert lehető

ségeiben valóban széles tömegeket érhet el, másrészt bármennyire is drágának tűnik 
egy videóberendezés, mégis a tömegkommunikáció legolcsóbb megoldásává válik, ha 
az alapberendezések megvannak.

A videóról van szó. Ezzel az eszközzel ugyanis teljesen olcsóvá válik a filmké
szítés. Gondoljunk csak arra, hogy a filmkészítéshez egy egész gyárnak kellett ren
delkezésre állni, addig a legújabb berendezések esetében két ember ugyanazt megte
szi. A film laborálása, mely hosszadalmas és igen drága, és magában rejti azt a lehe
tőséget, hogy végül is elromlik a fölvétel, a videó azonnal visszajátszható, megismé
telhető, ellenőrizhető a helyszínen és utólag tetszés szerinti mennyiségben vágható. 
Ugyanakkor az őszinteség lehetőségét nem zárja ki. Nincs jelen egy rakás reflektor, a 
kamerázás a legtermészetesebb módon folyik.

Az egyház lényegében szegény. Nem veheti fel a versenyt a nagy világi szerve
zetekkel. Éppen ezért nagy lehetőség a félprofesszionális berendezésekkel készíthető 
különböző, az egyház munkáját segítő felvételek forgatása és forgalamzása. Ehhez nincs 
szüksége külső szakemberekre. Hogy miben áll a lehetőség lényege, azt a befejező 
részben a videotéka és médiumcentrum leírásában megtalálhatjuk.

2. ) „Kamera Pauperum" abban az értelemben is, hogy nagy eszköz lehet a lel
ki értelemben vett „írástudatlanok"   közt végzendő missziói munkában. Itt a pauperum 
szót nem az egyház szűkös anyagi helyzetére értjük, hanem a környezetünk, az elvi- 
lágiasodott „tömegeink” lelki szegénységére. Pontosabban arra, hogy a mai világban, 
amikor információáradatban fuldoklik a világ s benne a gyülekezeti tagok is, készül
jenek „más fajta” alkotások is, necsak a világ ízlése és üzleti ösztönei szerinti porté
kák.

3. ) Mindezeken felül a legfontosabb, hogy a (gyakorlati részben majd bemutatan
dó tervezet szerint) okosan és bölcsen használjuk a legújabb médiumokat is.

Összefoglalva a különleges cím alatti gondolatokat, úgy tűnik, egy korszak érke
zett el, mely belső és külső adottságaival kedvező feltételeket kínál az egyházak szá
mára. A kérdés csupán az, hogy a keresztyének a szélsőséges végletek között megta
lálják-e a józan középutat.

VID. Kellenek-e az AV eszközök?
1. ) Elvi tisztázódás kell! Nemrég kezembe került egy kiadó nélküli könyvecske 

(Emst Trachsel-Pauli: Televízió és keresztyénség (dátum és kiadó nélkül) mely végle
tes és igen elkeseredett módon nevezi a televiziót bálványnak és „ördögi szekrénynek”. 
Az elkeserítő éppen az volt a számomra, hogy bizonyos jelenségeket jól lát, de ahe
lyett, hogy az ártatlan eszköz mögött vagy előtt ülő embert ítélte volna meg, magát a 
televíziót tartja sátáninak. Másokat ugyanígy a filmvetítés botránkoztatott meg. Igaz, 
hogy a világi filmek gyakran romboló hatásúak, s az egyszerű lélek emiatt a filmsza
lagot, a vetítésre besötétített termet is annak tartotta.

2. ) Alapvetően fontos, hogy a másik, a médiumokért rajongó, és tőlük lelki hiá
nyosságokat pótló elvárásokat is elkülönítsük a helyesen alkalmazott megoldásoktól.
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Legyen végre természetes a médiumok használata! Különítsük el ezt a fogalmat az ok
kultizmussal kapcsolatos kifejezéstől! Ne csodálkozzunk és ne várjunk tőlük csodákat, 
éljünk velük olyan természetesen, mint amilyen természetesen gesztikulálunk beszéd, 
prédikáció közben, s mint ahogy természetesen használjuk a templomokban is a vil
lanyt és más technikai eszközöket.

IX. Gyakorlati megvalósítás
Az alábbiakban egy tervezetet szeretnék bemutatni, mely alapjául szolgálhatna 

egy lépésről-lépésre kialakítandó médiumcentrumnak. A Zákeus Médium Centrum el
nevezés magyarázatra szorul és egy kis élményhez kapcsolódik. Az egyik gyülekezet
ben történt, ahol helyettes lelkészi minősítésben egy éve szolgálok . Az első olyan al
kalom után, melyen filmet is vetítettem, odajön hozzám a felügyelő, egyszerű egyhá
zát szerető ember és örömmel mondja;

— Én tudom ki a bibliai példája annak, amit most mi is csináltunk!
— Kicsoda? — kérdezem.
— Hát Zákeus, mert ő nemcsak hallani, de látni is akarta Jézust!

Ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy ennek az egyszerű testvérnek a gondolatai 
szerint Zákeusról nevezem el a médiumcentrumot.

Zákeus Médium Centrum  
A Magyarországi Evangélikus Egyház 
Országos Szemléltetőeszköz és videófilmtára
(Tervjavaslat)

BEVEZETŐ
a. ) Szükségszerűsége és kihasználhatósága
Szükséges, mert a tanítás,-miként az elvi alapvetésben már említettük, mindig 

együtt jár a szemléltetéssel. Különösen így van ez a mi korunkban.
A kihasználhatóság kérdését az egyes eszközök esetében külön kell megvizsgál

ni. Például a diavetítőt minden gyülekezet teljes mértékben ki tudja használni. Olyan 
eszközök, melyek igen drágák és nem lennének eléggé szolgálatba véve, ott a centrum 
az eszköz kölcsönzését is megszervezhetné.

b. j A médiumcentrum feladatai: gyűjtés, előállítás, kölcsönzés, árusítás, szakta
nácsadás berendezésekhez stb.

c. ) A médiumcentrum működéséhez okvetlenül szükség van a jogi tényezők ren
dezésére a copyright megszerzésére. Kapcsolatteremtés ökumenikus alapon más médi
umcentrumokkal. Kapcsolatteremtés más külföldi kiadókkal stb.

1. Országos diafilmtár
a) Katechetikai anyag
a.) Bibliai történetek
Ide tartoznának az összes bibliai tartalmú képsorok. A római katolikusok által 

már létrehozott filmtár ötletét lehetne követni, miszerint korosztályok szerint csoporto
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sítja a képeket aszerint, kinek készül a sorozat. Így egy-egy képet természetszerűleg 
több sorozatban is fel lehet használni. Előnye, hogy az alkalomra készen áll a sorozat.

Az alapsorozat azonban a bibliai történetiség szerint kerülne katalógusba.
b. ) Egyházismeret
A forgalomba kerülő hittankönyvekre való tekintettel, azok órabeosztását követ

ve kell összeállítani.
c. ) Egyháztörténet
Alapkatalógusa időrendi sorrendben hozná az anyagot, de a kölcsönözhető anyag 

a hittankönyvek csoportosítása szerinti összeállításban.
d. ) Kortörténet, bibliai tájak
Tökéletes anyag áll rendelkezésre, főleg katolikus.

р. ) Meditációs sorozatok
a. ) Csak képek, vázlatos kisérőszöveggel témaregiszterbeni felsorolással, korha

tár megjelölésével.
b. ) Az előzőek hangszalagos (kazettás) kivitelben.
с. ) Zenés sorozatok. Lényegük, hogy egy-egy zenemű meghallgatásához adnak 

háttérképeket és beléjük vetített szövegeket
Pl.: Bach János Passiója 10—10 perces lebontásban, képek a természetből, az 

éppen énekelt szöveg a háttérképbe belevetítve.

y) Dokumentációs anyag
a. ) Események, ünnepélyek, jeles személyiségek
b. ) Épületek, templomok, műtárgyak, orgonák, oltárképek
c. ) Intézetek, szeretetotthonok, iskolák bemutatása
(Mindegyik lehet hangosított kivitelben is)

8.) Anyagforrások
a. ) A már kész sorozatokról másolatok. Házilag igen egyszerűen elvégezhető. Ha 

NDK anyagra készül, olcsón házilag laborálható.
b. ) Színes és fekete-fehér képekről reprodukciók készítése.
c. ) Saját fotózás: templomok, intézetek, események...stb.

T|) Szervezés
a. ) Forgalomban lévő anyagok fölmérése (körlevél gyülekezeteknek)
b. ) Képsorozatok megtervezése
c. ) Felvételek készítése, pályázatok meghirdetésével témákat és vázlatokat közöl

ve pl: az Evangélikus Életben
d. ) Képanyag regisztrálása
e. ) Kölcsönzés- eladás megszervezése
f. ) Tárolás, dobozolás, postázás, megyei centrumok
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2. Országos evangélikus videotéka
A videotéka szorosan együttműködne a videó forgató és editáló részlegével. Tar

talmi felosztásában az országos diafilmtár főbb kategóriáit foglalná magába.

A) Katechetikai anyag
a. ) Bibliai filmek - az eddig forgalomban lévő anyag, témaregiszterbe foglalva, 

történeti sorrendben és igazítva a hittankönyvek beosztásához. A másolás révén ugyan
is számtalan lehetőség adódik, kivonatok készítésére és egyes jelenetek kiollózására.

b. ) Bibliaismereti összeállítások (sajnos igen kevés nyugati anyag van ilyen, de 
egyszerűen animációs betétekkel készíthetők rövidfilmek. Az animáció miatt előbb S 
8-ra kell forgatni.)

c. ) Kor- és bibliai földrajz Ehhez az anyaghoz egyrészt kiválóan használható a 
Genesis Projekt által forgalmazott Mózes I. könyve és Lukács Evangéliuma. Ez a kb. 
2x6 órás anyag alkalmas arra, hogy 5-8 perces részeket állítsunk össze belőle külön
böző néprajzi és kortörténeti, korrajzi anyagokhoz. Sőt, a Szentföldről forgalomban lé
vő földrajzi összeállítások mellett, melyek általában igen jók, vagy azokkal összeollóz
va bemutathatjuk az egyes tájakat, szokásokat.

d. ) Egyházismeret A z egész anyag leforgatható „házilag”. Alkalmazkodjanak a 
kb. 10-15 perces filmek a hittankönyvek témáihoz. A forgatandó filmek összeállítását, 
illetve a forgatókönyvek megírását végezhetné a Gyenesdiáson már összejött kollektí
va (1988. május 24-27.) kisebb munkacsoportokban. Természetesen a képanyag nem
csak élőben felvett műsor, hanem minden elképzelhető reprodukciós lehetőség számí
tásba jöhet

Itt jegyzem meg, hogy a videotéka mögött álló videófilmtár minden egyes lefor
gatott anyagát témaregiszterbe kell jegyezni, s az előbb említett munkálatok kapcsán 
így az anyagok hozzáférhetővé válnak. Ez vonatkozna a videotéka minden más témá
jára is.

e. ) Egyháztörténet
A dokumentációs rész mellett, mely a jelen történelem eseményeit rögzíti, a már 

elkészített világi alkotások mellett, saját stábunk is készíthetne dokumentumfilmeket. 
(Ilyen amatör film például: Az ébredés kulisszái mögött c. film id.Gáncs Aladárról, 
vagy a Tranoszciusz énekeskönyvről, vagy videóra forgatva: a Jákob Istene a mi vá
runk c. film. De elképzelhető sok más a világi praxisban szereplő egyszerű megoldás 
is.)

B.) Dokumentációs anyag
a )  Jelesebb egyházi események, ünnepélyek
b.) Gyülekezetek bemutatkoznak - (Pár gyülekezetben már vetítenek ilyen házi

készítésű anyagot, melynek általában az a lényege, hogy filmszerűen 20-25 percben 
bemutatja egy gyülekezet életét, érdekesebb eseményeit, lehetőleg egy alapgondolat 
mellé csoportosítva. A professzionális szintű másolhatóság lehetőséget ad pl. arra, hogy 
ebből az anyagból külön sorozat készülhesen mely templomainkat mutatja be.
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c. ) Intézményeink élete
Diakóniai otthonainkról, a Teológiai Akadémiáról, a Fasori Gimnáziumról, a Kán

torképzésről, stb. készült videofilmeket kiváló lehetőség lenne egy-egy szupplikáció al
kalmával bemutatni.

d. ) Műkincseink
Oltárképek, kegyszerek művészi és tudományos bemutatása. Az Országos Evan

gélikus Múzeum anyaga is lehetne. Oltárképek kapcsán maga a templom is bemuta
tásra kerülhet

e. ) Portréfilmek
Egyik legsürgősebb feladat Idős, nevezetes lelkészeket egyházi egyéniségeket 

keresne föl a kamera.
(Pld. Jakus Imréről, Dr. Prőhle Károlyról, Kiss János ny. gondnokról (kántorkép

zés, KIÉ Turmezei Erzsébetről, id. Harmati Béláról, Galáth Györgyről, stb. készített, 
már leforgatott felvételek)

c. ) Meditációs anyag
a. ) Vitaindító témafilmek. Különböző korosztályok számára, az őket foglalkozta

tó témákról, bibliaórai használatra.
b. ) Művészi, spirituális alkotások egy-egy zsoltárra, zenére stb. (Ilyen amatőr film 

pld. Hullatja levelét az idd vén fája -zene: Vivaldi: Négy évszak - vers: Áprily: Kérés 
az öregséghez — S8-as felvételek a Szarvasi Arborétumban és a Békéscsabai Nagy
templom órájáról.)

d. ) Játékfilmek
a. ) Keresztyén vonatkozású világi vagy egyházi alkotások
b. ) Színdarabok megfilmesítése (Pld. teológusok által előadott passió video-vál- 

tozata)
c. J Játékfilmek készítése (Egyszerűbb amatőr igényekkel)

3. Országos Evangélikus Filmtár
Lényegében az Országos Filmtárra épülne a kölcsönzésben és a terjesztésben 

munkálkodó videotéka. A filmtár fő felosztása az alapanyagok szerint történik. Ezeken 
belül témaregiszter segít az eligazodásban.

A) SZÍNES ÉS FEKETE-FEHÉR NEGATÍVOK
a. ) Minden ff. (fekete—fehér) negatív, mely egyházi eseményekkel, reprodukci

ókkal kapcsolatos. Ilyen anyag pld: a múzeumnál már meglévő, képtár anyagának le- 
fotózása, vagy a Békéscsabai Ev. Egyházközség lelkészeiről, azok festményeiről, sír
emlékeiről készült felvételek stb. (1980) Minden színes negatív fenti téma szerint

b. ) A színes negatívok azon része, mely a Diapozitív-tár anyakópiája, (lásd ké
sőbb színes dia sokszorosítása)

c. ) Az országos filmtámak ez a része lenne hivatva arra is, hogy koordinálja, 
gyűjtse és raktározza az Evangélikus Sajtóosztály, az egyházmegyék és a gyülekeze
tek felvételeit.



396 TANULMÁNYOK

B. ) SZÍNES ÉS FF. D1APOTITÍVOK
a. ) Ebben találhatók az origmál diasorozatok, melyekről a dupla-negatívok ké

szülnek, melyek a sokszorosítás alapjául szolgálnak.
b. ) Minden színes diára készült originál felvétel
c. ) Minden színes diára készült originál reprodukció. Pld. képes újságokból pld. 

(National Geographic) kifotózott anyagok meditációhoz stb.
C. ) S8-AS ES 16-OS MOZIFILMEK
Filmanyagok mindkét méretben, melyek anyakópiái a videotékának, valamint a 

nagyobb érdeklődésre számító filmről készült felvételek. Ha a későbbiekben lehetőség 
nyílik más keresztyén filmtárakkal a kooperációra, akkor érdemesebb film-cellulózfilm- 
anyagon megkérni az originál kópiákat, s ezekről másolni videóra a terjesztési példá
nyokat.

D. ) Videofilmek
a. ) Minden originál videofilm, mely anyakópiaként használható.
b. ) Minden a saját stáb által forgatott originál felvétel (Témaregiszterbe foglalva!)
c. ) Minden a saját felvételekből megszerkesztett kész film origmál kópiája, melyről 

a videotéka számára készíthetők kölcsönzési és eladási példányok.
d. Minden MTV, vagy más műsorszóró állomás programjából a „TV ügyelet” ( 

lásd később!) által készített anyagot, témaregiszterbe és címjegyzékbe foglalva

4. Kézimunka és segédanyagtúr
A. ) Segédkönyvek, Játékok
a )  kifestőkönyvek, kézimunkaanyagok, játékkártyák, (természetüknél fogva ezek 

eladásra) a sajtóosztályon.
b. ) Flanell anyagok, Plasztikográf stb.
c. ) Állandó ötletbörze kézimunához
d. ) Videofilm-tanulmányok a segédanyagok, gyermek-kézimunkák alkalmazásá

ról bibliaórai vezetők számára.
B. ) Vetítőgép és videoplayer-kölcsönző
A Médiumcentrumnak be kell idővel rendelkeznie arra is, hogy gyülekezetek és 

konferenciák részére vetítőket és videókat tudjon kölcsönözni.

5. Országos hanganyag- és magnókazetta-tár
A. ) Beszédanyagok
a. ) Prédikációs és evangélizációs kazetták (Pld. rádiós prédikációk)
b. ) Előadások (Pl. Teol. Akadémián)
B. ) Diasorozatok hanganyaga
Hanganyag, mely természetesen nemcsak a diasorozatokhoz használható. Ide tar

toznak a zenés meditatív hanganyagok is.
C. ) Zenei anyag
a ) Hangversenyekről készített felvételek
b.) Énekkarok munkáját bamutató dokumentum anyagok
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c. ) Az énektanítást segítő anyag (Pld. Trajtler Gábor által készített, az új énekes- 
könyhöz stb.)

d. ) Kívánság szerint egyes zeneművek átmásolása kazettára egyes alkalmakra, el
őadásokhoz stb.

Stúdiók és laboratóriumok
a. ) Színes és ff. negatívok és diapozitívok
Reprodukciós részleg
Laboráló és keretező részleg
b. ) Videóstudió, Ötlet- és forgatókönyv-team
Forgató stáb 2—3 személy
Editáló stúdió, valamint audió mixer 2 személy
Fordító team
Szinkron stáb — szinkronhangok és technika-mixer
Fotólabor ff. negatív és pozitív hívásra, valamint színes (ORWO) fordítós kidol

gozásra
Másoló, sokszorosító
c. ) Audióstudió
Helyszíni stáb — hangfelvételek
Szerkesztő-keverő részleg
Másoló, sokszorosító

6. A m édium centrum  m űködése
A. ) Hová tartozik?
A Zákeus médium centrum az Országos Egyházhoz tartozik. Pontosabban az 

Evangélikus Teológiai Akadémia Gyakorlati Tanszékének felügyelete alatt működhet
ne.

Közvetlen kapcsolatot tartana az egyházmegyékkel és a gyülekezetekkel úgy az 
anyaggyűjtés,mint a kölcsönzés területein.

B. ) Országos felmérés
Egyik legsürgősebb feladata lenne az országos felmérés elkészítése, mely kimu

tatná az igényeket, a meglévő szemléltető anyag mennyiségét és minőségét (tartalmi 
és anyagi), továbbá a használatban lévő eszközökről, vetítőgépekről és videomagnók
ról adna képet, végül megmutatná az anyagok és az eszközök kihasználtságát.

D.) Anyagi és Jogi ügyek
a. ) Kapcsolat más, már meglévő külföldi és hazai médiumcentrumokkal. Copy 

right megszerzése, saját anyag felkínálása.
b. ) Kölcsönzési bevételek, eladási jövedelmek legalizálása, (pld. a beszerzendő 

video-editáló egy órai bérbeadása jelenleg 1.500 Ft/óra!)
c. ) Személyi feltételek: lehetőleg „társadalmi munkában” — óvakodjunk a pro

fiktól! Csupán önköltségi áron, utíköltségtérítéssel.

Győri János Sámuel
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A feltámadás Isten igéjének tükrében
Nem célom, hogy a kérdéssel kapcsolatban született filozófiai, vagy vallásos el

képzelések útvesztőjében kutassam az igazságot, az sem célom, hogy ezek akármelyi
kével vitába szálljak. Azt azonban tudom, hogy minden homályos és bizonytalan em
beri elképzeléstől függetlenül Istennek is van szava a kérdéssel kapcsolatban akkor, 
amikor az Igében a feltámadásról olvasunk, ezért ebben az összeállításban a feltáma
dás kérdését vizsgáljuk Isten kijelentésének fényében.

Elfogadva az Igét Isten szavának, mégis számtalan — a józan emberi ész szá
mára felfoghatatlan, sőt, néhol botránkoztató — kijelentésre bukkanunk, amelyeket csak 
a hit világosságában tudunk elfogadni azzal, hogy a hatalmas Istent nem tudjuk fel
fogni, útját nem tudjuk megérteni s főleg nehéz elfogadni azt, hogy Ő sem kötött min
dent az orrunkra.

A legmeghökkentőbbek az ember számára a Bibliának a feltámadással kapcso
latos kijelentései. Ezeket a kijelentéseket sokan boncolgatták már, hiszen óriási irodal
ma van a feltámadás témájának. Isten ide vonatkozó kijelentését csűrték-csavarták, 
mások ízekre szedték, megpróbálták a racionális emberi észhez idomítani, ismét má
sok, tagadva a feltámadás tényét, a mitológia transzcendentális világába sorolták.

El kell fogadnunk, hogy a feltámadás — sok egyéb mellett—, botrányos dolog 
azoknak, akik nem a hit oldaláról vizsgálják a kérdést, még ha magukat keresztyén
nek vallják is.

Még azt is el lehet mondani, hogy amíg a feltámadás csak az ószövetségi prófé
ciák homályos célzásai alapján válik ismertté, inkább elfogadható, (Jób 19,25, Zsolt 
116,8-9, Pred. 12,7, Ezs. 26,19, Ezék. 27,1-14, Dán. 12,2) de amikor konkrét történés
sé válik, a természetes észjárású, de hitetlen ember előtt mesévé torzul.

A feltámadás pedig — akár tetszik, akár nem — Jézus Krisztusban lett konkré
tummá. Egyrészt azért mert Jézus jó előre beszélt a saját feltámadásáról, másrészt azért 
mert Jézus feltámadása bizonyítottan megtörtént harmadszor pedig azért, mert az Ő 
feltámadása nem egyedi, hanem minden embert érintő esemény.

Ez utóbbi mondatok megadják a dolgozat gondolatmenetét is. Az Ige alapján te
hát az alábbi kérdéseket vizsgáljuk:

— Mit mondott Jézus a saját feltámadásáról?
— Mit mondott Jézus a mi feltámadásunkról?
— Jézus feltámadásának ténye
— A Szentlélek és az apostolok bizonyságtétele Jézus feltámadásáról
— Feltámadásunk módja és hogyanja
— A feltámadás-hithez, mint keresztyén hitünk alapjához való viszonyulásunk

1.) M it mondott Jézus a saját feltámadásáról?
Tanítványainak három alkalommal jelentette be elkövetkező halálát és feltáma

dását. Nyilván azért háromszor, hogy nagyobb hangsúlyt adjon szavainak. Ennek elle
nére tanítványai mégsem hitték el igazán.



RÁSKAI FERENC: A feltámadás Isten igéjének tükrében 399

Jézus első bejelentése így hangzott Mt. szerint: „Ettől fogva kezdte el Jézus Krisz
tus mondani tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat szenvednie a vé
nektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támad
nia.” (Ml 16,21)

Második alkalommal ezt mondotta: „Az Emberfia az emberek kezébe adatik, 
megölik, de harmadnapon feltámad.”(Mt  17,22)

A harmadik bejelentést így jegyezte fel az evangélista: „Felmegyek Jeruzsálem
be és az Emberfiát átadják a főpapoknak és az írástudóknak. Azok halálra ítélik és át
adják a pogányoknak, hogy kigúnyolják és keresztre feszítsék, de harmadnapra feltá
mad.” (Ml 20,18)

A megdicsőülés hegyéről lejövet ezt mondta vele lévő három tanítványának: „Sen
kinek se mondjátok el ezt a látomást  amíg fel nem támad az Emberfia a halálból.” 
(Ml 17,9)

A jelt kívánóknak Jézus ezt mondotta, utalva feltámadására: „Ez a gonosz és 
parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik néki más jel, csak a Jónás próféta jele. 
M át ahogyan Jónás három nap és három éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az Em
berfia is a föld belsejében három nap és három éjjel.” (Ml 12,39—40)

Az olajfák hegyén így szólt Jézus tanítványaihoz: "Mindnyájan megbotránkoztok 
bennem ezen az éjszakán, mert meg van írva: Megverem a pásztort és elszélednek a 
nyájnak juhai. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. " /Mt.26,31-32./ A 
bűnét bánó latornak azt mondotta a kereszten: „Bizony mondom néked, ma velem le
szel a paradicsomban.” (Lk. 23,43)

Feltámadása után az emmausi tanítványokkal útközben folytatott beszélgetését 
így fejezte be Jézus az evangélista szerint „Hát nem ezt kellett elszenvednie a Krisz
tusnak és így megdicsőülnie?” (Lk. 24,26)

Amikor feltámadása után találkozott tanítványaival, Lk. szerint ezt mondotta: „Így 
van megírva: a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fe l kell támadnia a 
halálból és hirdetni kell az Ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép kö
zött.” (Lk.24,46)

János szerint Jézus még így nyilatkozott feltámadásáról a tőle jelt követelő zsi
dóknak: „Romboljátok le ezt a templomot és három nap alatt felépítem.” (Jn. 2,19) A 
továbbiakban így ír erről János: .Amikor azután Jézus feltámadt a halálból, visszaem
lékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta és hittek az írásnak és annak a kijelentés
nek, amelyet Jézus mondott.” (Jn. 2,22)

2.) Mit mondott Jézus a mi feltámadásunkról?
A bevezetőben említettem, hogy Jézus feltámadása nem egyedi, hanem minden 

embert érintő eseménnyé szélesedett. Tanítványainak ezt mondotta:,Az én Atyám há
zában sok hajlék van, ha nem így volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy 
helyet készítsek néktek. És ha majd elmentem, és helyet készítettem néktek, ismét el
jövök, és magam mellé veszlek titeket  hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.” 
(Jn.14,2—3) Az Úr nem hagyta efelől bizonytalanságban sem tanítványait, sem pedig 
azokat  akik bármilyen szándékkal fordultak hozzá ebben a kérdésben.
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Jézus válaszát két csoportra lehet osztani. Egyébként sem meglepő, hogy más
képp adta meg a választ a kívülállóknak és másképp a tanítványoknak.

A kívülállók felé adott válaszai közül leginkább figyelemre méltó az a felelet, 
amellyel a szadduceusoknak az egymásután hét férjjel élő asszony fondorlatosan kita- 
lált történetére mondott. Kérdésük az volt: melyik férfivel fog élni az asszony a feltá
madásban? Jézus így válaszolt nekik: Ennek a világnak fiai nősülnek és férjhez men
nek, de akik méltónak ítéltetnek arra, hogy részesei legyenek a jövendő világnak és a 
halálból való feltámadásnak, azok nem nősülnek majd és férjhez sem mennek. Sőt, 
azok meg sem halhatnak többé, mert az angyalokhoz lesznek hasonlók és az Isten fiai 
lesznek, mivel a feltámadás fiai. Azt pedig, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes 
is jelezte a csipkebokornál, amikor az Urat Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Já
kob Istenének mondta. Az Isten pedig nem a holtak Istene, hanem az élőké. (Lk.20, 
34— 38 ML és Mk. szerint Jézus még azt is hozzátette: „Tévelyegtek, mivel nem is
meritek sem az Írásokat, sem az Isten hatalmát” (Mt. 22,29)

A viszonzás nélküli vendéglátással kapcsolatban mondotta Jézus Lk. szerint: „Te 
pedig viszonzásban részesülsz majd az igazak feltámadásakor.” (Lk. 14,14) Az Őt ül
döző zsidóknak azt ondotta: „Mert ahogy az Atya feltámasztja a halottakat és életre 
kelti őket úgy a Fiú is életre kelti azokat akiket akar.” (Jn. 5,21) ,B izony, bizony 
mondom néktek, hogy eljön az óra és az most van, amikor a halottak hallják az Isten 
Fiának hangját és akik meghallották, élni fognak.” (Jn. 5,25) Majd így folytatta: „Akik 
a jót tették, az életre támadnak fel, akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támad
nak fel.” (Jn. 5,29)

A mennyei kenyeret kérőknek is a feltámadásról beszélt Jézus, amikor János sze
rint ezt mondta; „Aki pedig elküldött, annak az az akarata, hogy amit nekem adott, ab
ból semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon. Mert az én Atyám
nak az az akarata, hogy aki látja a Fiút és hisz benne, annak örök élete legyen, én pe
dig feltámasztom azt az utolsó napon.” (Jn. 6,39—40) Az ellene zúgolódó zsidóknak 
azt mondotta: „Senki sem jöhet énhozzám, ha nem vonzza az Atya, aki elküldött en
gem. Én pedig feltámasztom azt az utolsó napon.” (Jn. 6,44)

A Hozzá közelállóknek az Úrvacsora szentségében kínálja saját magát, áldott 
közelségét és a feltámadásban is a Krisztusban való élet” örömét: ,Aki eszi az én 
testemet és issza az ó i véremet, annak örök élete van és én feltámasztom azt az 
utolsó napon.” (Jn. 6,54)

A halál borzalmától megrettent Mártát így vigasztalja Jézus: „Feltámad a te testvé
red.” (hí. 11,23) Majd így folytatja: „Én vagyok a feltámadás és az élet Aki hisz énben- 
nem, ha meghal is él. És aki él és hisz énbennem, az nem hal meg soha.” (Jn. 11,25—26)

3.) Jézus feltámadásának ténye
Annak ellenére, hogy Jézus feltámadását a négy evangélista nem egységesen ír

ta le és az evangéliumok tanúsága szerint magát a feltámadásL — tehát azt, hogy Jé
zus a sírból kijött, — sensi sem látta; mégis lehet a feltámadás fényéről beszélni, mert 
minden bizonyságtétel egyöntetűen ebbe a megállapításba torkollott „Valóban feltáma
dott az Úr!” (Lk. 24,34)
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Nézzük sorban, hogyan írte le a négy evangélista Jézus feltámadását'
Máté 28,1—20-ban arról ír, hogy a hét első napján — azaz vasárnap virradatkor, a 

sírokhoz siető két asszony, magdalai Mária és a „másik” Mária nagy földrengést észlelt s 
látta, amint az Úr angyala elhengeríti a sír zárókövét és leült rá. A sír kirendelt őrzői szin
te holtra váltak a félelemtől. Az asszonyokat így bátorította az angyal: „Ti ne féljetek! Mert 
tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmon
dotta. Jöjjetek, nézzétek meg azt helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok 
meg tanítványainak, hogy feltámadt a halálból, és előttetek megy Galileába: ott meglátjá
tok ő t íme, megmondtam néktek!” (5—7.vers)

A gyorsan távozó asszonyok szembe találták magukat a feltámadott Jézussal, aki 
így szólt hozzájuk: „Ne féljetek; menjetek el, adjátok hírül atyámfiainak, hogy menje
nek Galileába, és ott meglátnak engem.” (lO.vers)

Az evangélista még arról is beszámol, hogy az őröket, akik szemtanúi voltak az eset
nek, a zsidók megvesztegették és megbízták azzal, hogy húeszteljék el: Jézus testét ellop
ták a tanítványai, amíg ök aludtak. E tetszetős, de nyilvánvalóan hazug „szóbeszéd” a nép 
között hamarabb terjedt el, mint a feltámadásról szóló igaz bizonyságtétel.

A tizenegy tanítvány az utasítás szerint elment Galüeába, arra a helyre, ahová 
Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek pedig kételked
tek. Jézus hozzájuk lépett és így szólt: ,Nékem adatott minden hatalom mennyen és a 
földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, és íme én veletek va
gyok minden napon a vüág végezetéig.” (16-20.versek)

Márk 16,1—8-ban az alábbiakat találjuk Jézus feltámadásáról: a nevezetes na
pon, annak hajnalán, a magdalai Mária, és Mária, Jakab anyja, valamint Salom felke
resték a sírt, hogy megkenjék Jézus testét. Amikor odaértek, a kő már el volt henge- 
rítve. Bementek a sírboltba és egy fehér ruhába öltözött ifjút láttak jobb felől, aki így 
szólt hozzájuk: „Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltá
madt, nincsen itt. íme ez az a hely, ahová őt tették. De menjetek el, mondjátok meg 
tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt, amint 
megmondotta néktek.” (6—7.vers)

Az evangélista szerint az asszonyok félelmükben elfutottak és senkinek sem 
mondtak el semmit.

A további, a fejezet végéig terjedő versek a legrégibb kéziratokban nem szere
pelnek. Ezek szerint Jézus külön megjelent Magdalai Máriának, aki aztán elvitte a hírt 
a tanítványoknak, de ők nem hitték el, hogy Jézus él. Ez a rész utalást tartalmaz az 
emmausi tanítványok híradásáról is. Márk szerint ezek bizonyságtételének se hittek a 
többiek. Végül megjelent Jézus magának a tizenegynek is. Szemükre vetette hitetlen
ségüket, hogy nem hittek azoknak, akik feltámadása után látták Őt és erről bizonysá
got tettek. Érmek ellenére mégis megkapták Jézustól a missziói parancsot

A mindennek tüzetesen utánajáró Lukács, evangéliumának 24. része 1—11. ver
seiben, erősen a lényegre szorítkozóan úja le Jézus feltámadásának eseményét de an
nál részletesebb a feltámadás utáni események le íásában.

Lukács híradása szerint az asszonyok: magdalai Mária, Johanna, valamint Má
ria, Jakab anyja és más, velük lévő asszonyok a sírhoz érve a követ már elhengerí tve 
találták. Amikor bementek a sírba, azt üresen találták, „míg ezen töprengtek, hirtelen 
két férfi állt melléjük, fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték te-
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kintetüket, azok így szóltak hozzájuk: Mit keresitek a holtak között az élót? Nincs itt, 
hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában 
volt: az Emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszíttetnie, és a har
madik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az Ó szavaira és visszatérve a sír
tól elbeszélték mindezt a tizenegynek és a többieknek.” (49. vers) De azok üres fecse
gésnek tartották az asszonyok beszédét „Péter azonban felkelt elfutott a sírhoz és ami
kor behajolt csak a lepedőket látta. Erre elment és csodálkozott magában a történte
ken.” (12.vers)

Az emmausi tanítványok epizódja csak Lukácsnál található. Egyesek szerint nincs 
kizárva, hogy Kleofás mellett a meg nem nevezett másik tanítvány maga Lukács volL

A feltámadott Jézus megjelenését tanítványai elótt szemléletesen, hétköznapi egy
szerűséggel jegyezte fel Lukács. Jézus, miután megmutatta sebeit még élelmet is elfo
gad a csodálkozó és megrettent tanítványaitól.

Ezután kapják meg a missziói parancsot: Mt. és Mk.-tól eltérően itt. Lukácsnál 
az az utasítása Jézusnak tanítványai felé, hogy maradjanak Jeruzsálemben, míg a Szent
lélek ereje nem tölti be őket A missziói parancsot így jegyezte fel Lukács: „Így van 
megírva: Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halál
ból... Ti vagytok erre a tanúk.'Lk. 24, 46—48) A történtek azzal az egybehangzó bi
zonyságtétellel végződnek, amelyet az evangélista az emmausi tanítványok ajkára ad: 
„Valóban feltámadt az Úr!” (Lk. 24,34)

János, a szeretett tanítvány, aki Jézus legbelső köréhez tartozott, mindenütt ott 
járt Jézus nyomdokában, s míg a rettenetes kivégzés napján mindenki szétfutott: ő  ott 
volt a Golgotha keresztje alatt. Ezért, — gondolom, — nem követünk el hibát, ha Jé
zus feltámadásának leírásában az ő híradását fogadjuk el a legpontosabbnak. Ezt te
hetjük azért is, mert Jézus feltámadását rögzítő leírása közvetlenül csak magdalai Má
ria személyes közlésére, valamint az apostol személyes észlelésére szorítkozik.

János ev. 20,1—9 szerint a sírhoz siető magdalai Mária látta, hogy a kő el van 
hengerítve. Elfutott tehát Simon Péterhez és a „szeretett tanítvány”-hoz (ahogy János 
magát nevezte) és így szólt hozzájuk: .E lvitték az Urat a sírból és nem tudjuk, hova 
tették!” (2.v.)

A hírre futásnak eredt Péter és János. János elsőnek ért a sírhoz. Előrehajolt és 
látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Si
mon Péter is, bement a sírba és látta, hogy a leplek ott fekszenek és hogy az a ken
dő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölve, egy má
sik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is (János), aki elsőnek ért a sírhoz, látott 
és kitt. (5—8.v.)

A továbbiakban (11—18.v.)—nyilván személyes beszámoló alapján— a feltáma
dott Jézusnak magdalai Máriával történt találkozását írja le János. Ezután (19—23 v.) 
Jézus megjelenését a tíz tanítvány előtt; majd a további (24—29) versekben Jézus és 
Tamás jelenetét örökítette meg, mint szemtanú.

A 20. fejezetet így zárja János: „Sok más jelet is tett Jézus a tanítványok szeme 
láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért vannak meg
írva, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az Ő 
nevében." (30—31)
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Joggal felmerülhet bennünk, hogy mind a négy evangélista egyöntetű leírása sze
rint vasárnap miért csak az asszonyok mentek a sírhoz a kénetekkel? (Lk. 23,56) Hol 
voltak a férfiak? Gyávábbak voltak talán az asszonyoknál? Csak arra lehet gondolni; 
az asszonyok nem tudták, hogy Nikodémus vett 100 font (32,7 kg) kenetet  Csak Já
nosnál találjuk ennek leírását: „Fogták tehát Jézus testét és leplekbe takarták az illat
szerekkel együtt, ahogyan a zsidóknál szokás temetni.” A férfiak Jn. szerint tehát meg
tettek minden szükségeset. (40. v.)

Jézus feltámadásának tényét az az egyetlen megjegyzés kérdőjelezhetné meg, 
hogy senki sem látta, amikor Jézus kijött a sírból. Ezt valóban nem látta senki, leg
alábbis az evangéliumok nem említik. Természetesen Jézus megtehette volna, hogy 
mindenki szeme láttára, látványos módon kijön a sírjából. Tudjuk azonban az igából, 
hogy Jézus egyetlen csodáját sem tette látványosság céljából. Miért? Mert Jézus a hit
re helyezte a hangsúlyt A Tőle jelt kívánó zsidóknak azt mondotta ( amint már az elő
zőekben is idéztem): „Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik 
néki más jel, csak a Jónás próféta jele.” (Mt. 12,39)

Jónás próféta jele a kereszt és a három napig tartó eltemettetés. Ez az egyeüen 
ordítóan látványos jel viszont egyben valóság is, amelyet senki nem tud letagadni. A 
kereszt valósága pedig azért is adatott, mert csak ezen keresztül érthető meg a feltá
madás ténye is. Aki oda tudott alázkodni a nyilvánvaló tényként előtte tornyosuló bű
nei tudatában a kereszten érte halt Megváltó elé, annak Isten Szentlelke megadja a bűn- 
bocsánatban kapott öröm mellett azt is, hogy tényként fogadja el a feltámadást

4.) Az apostolok bizonyságtétele Jézus feltámadásáról
A római bitófának, a keresztnek rettenete és maga az, hogy a Mesternek éppen 

ezen a szégyenfán kellett csúful végeznie, letaglózott és megbénított mindenkit.
A tanítványok félelmükben, kétkedéseik között, bezárkóztak egészen addig, amíg 

Isten Lelkének megvilágosító ereje ténnyé nem tette előttük, hogy Jézus Krisztus va
lóban él és bátorítja őket hogy ezt másoknak el is mondják.

Jézus feltámadásának tehát most már nem az üres sír, nem is az angyalok a bi
zonyítékai, nem is elsősorban az, hogy egyesek beszéltek arról, hogy látták a feltáma
dott Jézust; hanem a Szentlélek Úristen mindent elsöprő hatalmának bizonyító ereje.

Ettől kezdve tudtak a tanítványok Jézus feltámadásáról, mint tényről beszélni. Et
től kezdve tudták igazán vallani kifelé is: „Mi ennek tanúi vagyunk!"

Mit vallottak hát a tanítványok?
Jézus feltámadását bizonyító közvetlen jelenségekről az első pontban már szó 

esett. Itt arról lesz szó, hogy hogyan és milyen körülmények között vallottak a tanítvá
nyok Jézus feltámadásáról.

Erről főleg a Cselekedetek könyvében olvashatunk.
Péter, az egyszerű halász, pünkösdi beszédében ezt mondotta az ősszesereglett 

embereknek: „Azt, aki az Isten határozott döntése és terve szerint adatott oda, ti a tör
vényszegők keze által felszegeztétek és megöltétek. De Őt az Isten, miután feloldotta 
a halál fájdalmait, feltámasztotta.” (Csel. 2,23—24) Majd így folytatta: „Ezt a Jézust 
támasztotta fel az Isten, akinek mi valamennyien tanúi vagyunk!” (32. v.)
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A sánta meggyógyítása után a Salamon tornácában összegyűlt nép előtt így beszélt;
,Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, a mi atyáink Istene megdicsőítette Fiát, Jézust. De ti a 
Szentet és Igazat megtagadtátok és az élet fejedelmét megöltétek. Az Isten azonban feltá
masztotta őt a halálból, aminek mi tanúi vagyunk." (Csel. 3,13—15) E kemény vád után 
ugyancsak Péter volt az, aki Jézus feltámadása alapján Isten kegyelmét is hirdette az 
összegyülteknek: „Isten elsősorban néktek támasztotta fe l és küldte el szolgáját, aki meg
áld titeket azzal, hogy mindenkit megtérít a maga gonoszságából.” (Csel. 3,26)

A nagytanács előtt, amikor kérdőre vonták a zsidó nép vénei, hogy milyen hatalom
mal, vagy kinek a nevében gyógyították meg a sántát, bátran vallotta Péter „Vegyétek tu
domásul valamennyien, Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve 
által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból.” (Csel. 4,10)

A zsidók vezetőinek irigységét is bizonyossággal teli alkalommá tette az Úristen, 
amikor az apostolokat elfogatták, akik végül újra a nagytanács elé kerülhettek azzal a 
váddal, hogy a szigorú tiltás ellenére mégis hirdetik a Krisztust. Péter és az apsotolok 
így válaszoltak: „Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. A mi 
Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek. Mi pedig ta
núi vagyunk ezeknek az eseményeknek és tanúja a Szentlélek is.” (Csel. 5,29—30,32) 

Lukács így summázza az apostoloknak Jézus feltámadásával kapcsolatos tetteit 
„Az apostolok nagy erővel vettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról.” (Csel. 4,33) 
Ez az erő bennük a Szentlélek Úristen ereje volt

Péter Kornéliusz házában így beszélt:, A  názáreti Jézust felkente az Isten Szentlé
lekkel és hatalommal... Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartomá
nyában és Jeruzsálemben. Azonban fára feszítve megölték Őt; de az Isten harmadnapon 
feltámasztotta és megadta neki, hogy nyilvánosan megjelenjék, de nem az egész népnek, 
hanem csak azoknak a tanúknak, akiket előre kiválasztot erre az Isten.” (Csel. 10,38—41) 

Érdemes megemlíteni, hogy Pál apostol számára hogyan vált ténnyé Jézus feltáma
dása, hiszen ő jóval később lett a feltámadott Jézus bizonyságtevője. Lukács, aki egyéb
ként hosszú ideig volt Pál munkatársa, nyilván Pál közlése alapján írta le a damaszkuszi 
út megrázó élményét. Nincs jogunk, sem okunk kételkedni abban, amit Pál átélt és amiről 
többször is bizonyságot tett. (Csel .22,6— 15, Csel. 26,13—18) Amakacsul Krisztust gyű
lölő Sault, az Írás szerint egyébként választott eszközt (Csel 9,15) ledobta a ló, s ekkor így 
szólt hozzá Jézus: „Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte: Ki vagy, Uram? 
Az így válaszolt Én vagyok Jézus, akit te üldözöl” (Csel. 9,4—5)

Jézus ma is sokszor kénytelen úgy megszólítani embereket, hogy a fülük csen
dül bele, akárcsak Saulé a damaszkuszi úton. A lényeg azonban a tanúként elhívott Sa
ul megtérésében tulajdonképpen nem is ez, hanem az, ami ezután következett. Az a há
romnapos iszonyú belső harc, amelyben a Szentlélek munkája révén kárhozattal vádol
ták elkövetett főbenjáró bűnei és ő ebben az elveszett állapotában kétségbeesve keres
te a feloldozást és kínjaiból a kiutat. Amikor három nap múltán az Isten bocsánatát ke
reső, vergődő Sault Anániás feloldozta a bűnei alól; akkor vált igazán látóvá — lelki 
értelemben is — és akkor telt meg Szentlélekkel. Akkor lett az elhívott Saul Pállá és 
a feltámadott Jézus tanújává. Erről bizonyságot is tett, amikor rövidesen az eset után 
Damaszkuszban nagy erővel hirdetni kezdte Jézusról, hogy Ő az Isten Fia és az Írás 
alapján bizonyította, hogy Jézus a Krisztus. (Csel. 9,17—22)
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A piszidiai Antióchia zsinagógáiban első missziói útján így hirdette a Krisztust: 
„Mi is hirdetjük néktek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett az Isten, betel
jesítette nékünk, gyermekeinek, amikor feltámasztotta Jézust.” (Csel. 13,32) Majd így 
folytatta: „Vegyétek tehát tudomásul, atyámfiai, férfiak, hogy őáltala hirdetjük néktek 
a bűnök bocsánatát, és amiből Mózes törvényei által nem igazulhattatok meg, őáltala 
mindenki megigazul, aki hisz.” (38—39.v.)

A tanúságtételnek útja ma is a Szentlélek bizonyságtételétől a bűnvalláson ke
resztül a bűnbocsánalon át vezet, éspedig annak a Jézusnak érdeméért, akit Isten fel
támasztott a halálból. Pál apostol így mutatkozott be a galatákhoz címzett levélben: 
„Pál apostol, aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus 
Krisztus által, és az Atya Isten által, aki feltámasztotta Jézust a halálból.” (Gal. 1,1)

Ez a biztosíték arra nézve, hogy tanú lehet ma is az, aki ugyan nem látta a fel
támadott Jézust, de a bűnbocsánat örömén keresztül a Szentlélek bizonyságot tesz né
ki is arról, hogy Jézus él és mindnyájunk számára Megváltóvá lett! A Szentlélek Úr
isten pedig Jézus feltámadásáról az íráson keresztül tesz bizonyságot ma is, amit így 
fogalmazott Pál a Római levél elején: „Az Ő Fiáról szól ez az evangélium, aki test 
szerint Dávid utódaitól származott, a Szentlélek szerint pedig a halálból való feltáma
dásával Isten hatalmas Fiának bizonyult." (Rm. 1,3— 4) Timótheushoz, szeretett mun
katársához így ír levelében: „Ne feledkezz meg arról, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid 
utóda, feltámadt a halálból. Erről szól az én evangéliumom, amelyért még bilincseket 
is viselek, mint egy gonosztevő. Az Isten igéje viszont nincs megbilincselve.” (II. Tim. 
2,8—9)

így válik valóra Jézus szava, ahogy Lukács jegyezte fel a Cselekedetek könyvé
ben: „...eről kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek és tanúim lesztek Jeruzsálem
ben, egész Júdeábán és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” (Csel. 1,8)

5.) Feltámadásunk módja és hogyanja
Feltámadásunk éppen olyan tény a jövőre nézve, mint amilyen tény Jézus feltá

madása a múltra nézve.
Az ige két helyet említ a feltámadással kapcsolatban, amelyeket így lehetne jel

lemezni a már idézett és Jézus szavaként feljegyzett Jn.5,29 alapján: az élet helye és 
az ítélet helye. Más szóval üdvösség és kárhozat helye. Mindnyájan tudjuk azonban, 
hogy nem fizikai helyről van itt szó. Ennek tárgyalásába nem akarok belemenni; a kér
dés máshol már bővebb kifejtést nyert. Azt azonban meg kell vizsgálnunk az ige alap
ján, hogy a feltámadás mindenkit érint-e, vagy csak némelyeket?

Jézus szavai szerint a feltámadásban mindenkinek része lesz, függetlenül attól, 
hittek-e, vagy sem, tudtak-e a megváltásról, vagy sem. Visszajövetelével kapcsolatban 
Jézus ugyanis ezt mondta M t szerint:,,És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, 
akkor jajgat a föld minden népe és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy 
hatalommal és dicsőséggel.” (Mt. 24,30) Nem szelíd vándorként, hanem győzelmes Ki
rályként fogjuk mindnyájan viszontlátni.

Az utolsó ítéletről ezt mondotta Jézus Mt. szerint: .Amikor pedig az emberfia 
eljön az ő dicsőségében és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. És 
összegyűjtenek eléje minden népet, 6 pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pász
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tor elválasztja juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal 
keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek Atyám 
áldottai, örököljétek az országot, amely néktek készíttetett... Akkor szól a bal keze fe
lől állókhoz is: Menjetek előlem, átkozottak az örök tűzre, amely az ördögöknek és 
angyalainak készíttetett..." (Ml 25,31—41)

Ezek szerint feltámadásunkkal össze van kötve Jézus visszajövetele és a minden
kit érintő ítélet is.

A feltámadás teológiáját Pál fejtette ki leveleiben. Ő maga így tett bizonyságot 
Félix helytartó előtt: .....És azt remélem Istentől, lesz feltámadásuk mind az igazak
nak, mind a hamisaknak.” (Csel. 24.15) Gondolatmenetét így lehetne pontokba szedni: 

a) Jézus feltámadása maga után vonja a mi feltámadásunkat is: „Isten ugyanis 
feltámasztotta az Urat és hatalmával minket is fel fog támasztani.” (I.Kor. 6,14) — ír
ja a korinthusiakhoz. Ebből adódik, hogy Jézus Krisztus feltámadása már itt és most 
önzetlen életre kötelez.: Azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne ön
maguknak éljenek, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt” (II. Kor. 5,15) Jé
zus feltámadása így földi életünkre is kihat. A kolossebeliekhez ezt írta: „Ha tehát fel
támadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van. 
Az odafelvalókra törekedjetek, ne a földiekre. Mert meghaltatok és a ti életetek el van 
rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, ak
kor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben.” (Kol. 3,1—4)

b.) A fenti idézet is megkívánja, hogy ebből adódóan egypár fontos páli megfo
galmazást emeljek ki, melyek többször ismétlődnek leveleiben: „ Vele együtt feltá
madtatok, Vele együtt meghaltatok. Vele együtt eltemettek benneteket” A feltámadás, 
ahogy Jézus megfogalmazta, a jövőben fog lejátszódni. Pál a Krisztusban hívő, földi 
életünkre vonatkoztatva mégis múlt időben úja: feltámadtatok. Ez az igeidő egyébként 
a görögben az együtt felébreszt együtt feltámaszt jelentésű igének beálló passivuma, 
ami állandó állapotot azaz a Krisztussal együtt beálló eseményt jelöl, ugyanakkor ez 
az esemény össze is van kapcsolva Krisztus személyével.

Még kifejezőbb az, amit Pál a kolossebeliekhez írt a Krisztussal együtt történt 
eltemettetésünkről: , A  keresztségben vele együtt el is temettek benneteket és vele együtt 
fel is támadtatok az Isten erejébe vetet hit által, aki feltámasztotta őt a halálból. És ti
teket is ővele együtt életre kelten, úgy hogy megbocsátotta nékünk minden vétkünket.” 
(Kol. 2,12—13) Eszerint mindez számunkra a bűnbocsánat, mint következmény révén 
realizálódik.

Ebben az igében is a görög szöveg szerint az együtt eltemetni jelentésű igének 
ugyanaz a — Krisztus személyével összekapcsolt eseményt jelölő — instant Passzí
vum (beálló szenvedő) forma szerepel, mint azt előbb az „együtt feltámaszt”— jelen
tésű ige esetében láttuk. Ez vontakozik értelemszerűen a „meghaltatok” kifejezésre is. 
Kol. 3. szerint ezért van életünk elrejtve Krisztussal együtt az Istenben.

Efezusi levelében így ír Pál: „De Isten gazdag lévén irgalomban, az Ő nagy sze- 
retetéért, amellyel minket szeretett, minket is életre keltett a Krisztussal együtt... és ve
le együtt feltámasztott és a mennyek világába ültetett a Krisztus Jézusért.” (Ef. 2,4—  
6) Itt is mind a Krisztus személyével szorosan összekapcsolt eseményeket jelölő kife
jezések szerepelnek.
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Miért írta mindezeket így az apostol? Mert mindezt a hittel párosult keresztség- 
ben így realizálta az Úristen: „"Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözöl, aki pedig 
nem hisz, elkárhozik”" (Mk. 16,16)

A keresztség drága ajándéka tehát a Jézussal történt eseményeket ővele össze
kapcsolva és övele együtt, hit által már most földi életünkbe sűríti.

Pál Rám. 6,4—5-ben ezeket írta: ,A  keresztség által eltemettettünk vele a halál
ba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is 
új életben járjunk. Ha ugyanis eggyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még in
kább eggyé leszünk vele feltámadásában is.” A 8. versben így folytatja: „Ha pedig 
meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élni is fogunk ővele”" Továbbá: ,Álért tudjuk, 
hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is fel fog támasztani, 
és maga elé állít veletek együtt.” (U.Kor. 14,14) .Mert ahogyan hisszük, hogy Jézus 
meghalt és feltámadt, úgy bizonyos az is, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus 
által, vele e g y ü t t (I.Th. 4,14)

Ezek a megfogalmazások feltámadásunkkal kapcsolatos dolgokat, annak miként
jének és hogyanjának magunkévá tételét könnyítik meg, éspedig ebbe a két szóba sű
rítve: Ővele együtt

Már Jézus is célzott arra, hogy:„...az emberek, amikor már feltámadtak a halál
ból, nem nősülnek, férjhez sem mennek, hanem olyanok, mint az angyalok a menny
ben.” (Mk. 12,25) ugyanezt így írta meg Pál Fil.3,20—21-ben:,Nekünk pedig a menny
ben van polgájogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az Ő di
csőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket azzal az erővel, 
amellyel alá is tud rendelni mindent.”

Pál apostol feltámadás-teológiáját a jövő történéseinek egyes mozzanataira néz
ve, mint olyan próféciát lehet elfogadnunk, amely ugyanúgy „tükör által homályosan” 
látja a jövő dolgait mint ahogyan az Ószövetség prófétái látták a megváltásnak szá
munkra már világossá vált eseményeit Ezt a gondolatot látszik igazolni az is, hogy pl. 
Pál, — mint annyi más őskeresztyén —, maga is meg volt győződve az Úr Jézusnak 
még az 6 életében történő visszajöveteléről. (I.Th. 4,17)

A már említetteken kívül mi jellemzi Pál feltámadás-teológiáját azaz mit szűr
hetünk le belőle még, mint konkrétumot a magunk számára?

Az első az, hogy ez a test amelyben élünk és amely bűnnel fertőzött, az enyé
szeté: .Antit vetsz, — írja Pál — nem kel életre, míg előbb el nem rothad.” (I.Kor. 
15,36) „De azt is mondom testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten Országát 
a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot” (LKor. 15,50) Feltámadott testünket 
az Isten adja:,,De az Isten olyan testet ad, amilyet elhatározott, mégpedig mindegyik 
magnak a neki megfelelő testet.” (LKor. 15,38)

A második konkrétum az, amely egyébként a fenti igéből is következik, hogy 
a feltámadott test is test lesz. Erről így vall Pál: „Elv ette tik érzéki test, feltámasztatik 
lelki test." (I.Kor. 15,44) Ez a test Jézus dicsőséges testéhez lesz hasonló, ahogy Fii. 
3,21—bői már idéztem.

A harmadik, magunk számára valóságként elfogadható megállapítás Pál teoló
giája alapján az, amit I.Kor. 15,22—23-ban írt le a feltámadás rendjéről. „ Amint pe
dig Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. 
Mindenki akkor, amikor sorra kerül: első zsengeként támadt fel Krisztus, azután az ő
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eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi.” Máshol így ír: „Azt pedig az Úr 
igéjével monjuk nektek, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, 
nem fogjuk megelőzni az elhunytakat Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főan
gyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből és először fel
támadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, akik megmaradtunk, velük 
együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úr
ral leszünk. " (LTh. 4,15—17) Ezeket a sorokat is átitatja az a tudat hogy mindez még 
az ő földi életében meg fog történni.

Ismét máshol ezt olvashatjuk: „íme titkot mondok nektek: nem fogunk ugyan 
mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Egyszerre egy szempillantás 
alatt, az utolsó harsonaszóra: mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámad
nak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert e romlandó testnek romolhatat- 
lanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba." (I.Kor. 15,51—53)

Mindezekből ez a drága üzenet: amikor Jézus visszajön; magához ragadja az 
őbenne elhunytakat és az őbenne élőket egyaránt.

Erről beszél Pál Fii. 3,11—ben is: „...Mindezt azért teszem, hogy megismerjem 
őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén 
az ő halálához, hogy mindenképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra.”

Világos az is, hogy Pál itt nem a minden embert érintő feltámadás nagy eseményé
re gondolt, tehát nem az ítélet napjára, mert hiszen erre mindenki eljut majd „ama napon”.

A feltámadás rendje szerint tehát az utolsó ítéletet megelőzi az az állapot, amely
ben Jézus kivonja az övéit ebből a világból. A tanítványok ama kérdésére: .Mondd 
meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének?" 
Ekkor Jézus részletesen elsorolta az utolsó idők jeleit.

Ezeknél bővebbet sem Pál leveleiben, sem az evangéliumokban nem találunk. 
Egyedül János jegyezte fel Pathmosz-szigeti látomását, amelyet az utolsó időkről kö
zölt vele az Isten. A teljesség kedvéért nem árt, ha ezt is a feltámadás rendjének té
makörébe soroljuk: „És láttam királyi székeket: helyet foglaltak rajtuk és ítélő hatal
mat kaptak azoknak a lelkei, akiknek fejüket vették a jézusról való bizonyságtételért 
és az Isten igéjéért: akik nem imádták a fenevadat, sem az ő képét, és nem vették fel 
az ő bélyegét a homlolukra és kezükre. Ezek életre keltek, és uralkodtak Krisztussal 
ezer esztendeig. A többi halott nem kelt életre, míg el nem telt az ezer esztendő. Ez 
az első feltámadás.“ (Jel. 20,4-5)

Az írásnak nincs ezeknél több közölnivalója. Bizonyára azért, mert az Isteneny- 
nyit tartott szükségesnek és elégségesnek leíratni. A korinthusiakhoz írt levélben 
ugyan egészen röviden említi Pál, hogy elragadtatott a paradicsomba és olyan ki
mondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Mind
ez tehát az ő titka maradt.

Ezek után szeretném megjegyezni, hogy menthetetlenül félrecsúsznánk, ha mind
ezekből akár időpontot, akár időtartamot vélnénk kiolvasni. Mindezekből csak egyetlen 
következtetés érinthet bennünket, megtérést sürgető, felrázó sietséggel:, Azért legyetek 
készen ti is, mert nem tudjátok, mely órában jő  el a ti Uratok.” (Mt- 24,42—44)

Ez azt jelenti, hogy halálunk pillanata minden további lehetőséget kizár. Semmi 
sem változtathat azon az ítéleten, amit Jézus a maga hatalmába helyezett! Ugyanakkor 
Ő mindent megtett azért, hogy ne „sírás és fogcsikorgatás” legyen a részünk.
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6.) A feltámadás-hithez való viszonyulásunk
A feltámadásban való kételkedés már az első tanítványok előtt sem volt ismeret

len. A halottak feltámadásának tagadása pedig már az első keresztyén gyülekezetekbe 
is befészkelte magát.

Pál LKor. 15-ben súlyos érveket hoz a halottak feltámadásának tagadóival szem
ben. Ezek az érvek a következők:

— ha a halottaknak nincs feltámadásuk, akkor Krisztus sem támadott fel(13.v)
— ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor üres (Károli: hiábavaló) a mi igehir

detésünk, de üres a ti hitetek is .(14. v.)
— sőt Isten hamis tanúinak is bizonyultunk, mert akkor az Isten ellen tanúskod

tunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csakugyan 
nem támadnak fel a halottak (15-l6.v.). Ebből is kitűnik, hogy a halottak feltámadása 
szorosan összefügg Krisztus feltámadásával. Az egyik magával vonja a másikat..

— ha Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben 
vagytok (17. v.)

— akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el (18. v.)
— ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél szá

nalomra méltóbbak (Károli: nyomorultabbak) vagyunk(19. v.)
— különben mi értelme van annak, hogy a halottakért megkeresztelkednek? Ha 

a halottak egyáltalán nem támadnak fel, miért keresztelkednek meg miattuk? —kérde
zi tovább. (29. v.)

Ebből következik, hogy akkor felesleges volna a keresztség is. A következteté
seit így fejezi be Pál: „...Ha a halottak nem támadnak fel, akkor együnk és igyunk, 
mert holnap úgyis meghalunk.” (32b.v.)

Súlyos következtetések és súlyos szavak! De mennyi ember követi mégis a 32. 
vers gyakorlatát! Pál apsotolnak LKor. 15-ben foglalt szavait úgy is lehet értelmezni, 
hogy a halottak feltámadásának tagadása romba dönti egész keresztyén hitünket Rö
viden: aki tagadja a halottak feltámadását, nem lehet keresztyén embernek tekinteni!

Van itt azonban —szemben a feltámadás tagadásával —még egy dolog, amit fel
tétlenül meg kell említeni és szembenézni ezzel a kétség kívül túlzó emberi elképze
léssel. Mi emberek ugyanis hajlamosak vagyunk arra, hogy a feltámadást„megcsalá- 
diasítsuk”. Komoly keresztyén emberek hisznek abban, hogy „odaát” majd találkozunk 
elhunyt szeretteinkkel.

Szép dolog és én is nagyon kívánnám; de mit mond erre Isten igéje? Isten igé
je ezt a kívánságunkat nem látszik igazolni. Azt hiszem, az is elég meggyőző, ha 
csak két érvet hozok fel.

Az egyik az, hogy bűnben született testünk, arcvonásainkkal együtt, elporlik és he
lyette Pál szerint, Jelki test” támad fel. Hogyan ismernénk akkor hát meg egymást test sze
rint, amikor — az ige szerint — más testben támadunk fel? Az ige alapján (II. Kor. 5,16 
b) „Krisztust sem ismerjük test szerint”, akkor mire hivatkozva mondhatjuk, hogy mi majd 
meg fogjuk ismerni egymást, amikor az írás sehol sem beszél erről?

A másik az, hogy maga Jézus mondotta: „...akik méltónak ítéltetnek arra, hogy 
részesei legyenek a jövendő világnak, azok nem nősülnek majd és férjhez sem mén
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nek, (tehát ott lesz férj és feleség) mert az angyalokhoz lesznek hasonlók, és az Isten 
fiai lesznek, mivel a feltámadás fiai.” (Lk. 20,35—36) A Galata levélben így ír Pál: 
„...Krisztusban tehát nincs többé sem zsidó, sem görög, nincs sem szolga, sem sza
bad, nincs sem férfi, sem nő, mert mindnyájan egyek vagyunk a Krisztusban.” (Gal. 
3,28) Hát, ha ez így van már itt a földi életben, mennyivel inkább így lesz ez odaát?!

Az utolsó ítélet utáni eseményekről Pál csak ennyit ír: .....Amikor pedig majd
alávettetnek neki (ti. Krisztusnak) mindenek, akkor maga a Fiú is alávettetik annak, 
aki alávetett néki mindent, hogy Isten legyen minden mindenekben.” (I.Kor. 15,28)

Az igében, bármennyire szeretnék is, nincs több utalás ezekről. Arról sem talá
lunk semmit, hogy az elhunytak milyen állapotban és hol várják a feltámadást; ha 
ugyan ezt egyáltalán helyhez lehet kötni fizikai értelemben. Ennek ismerete sem tarto
zik ránk. Legyen elég ez az egy ige: „...Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak 
meg mostantól fogva.” (Jel. 14,13)

Ne keverjük tehát a feltámadásról az igében közölt drága kijelentéseket emberi kép
zelgéseinkkel csak azért, hogy színesebbé és vonzóbbá tegyük halál utáni életünket!

Régen azt hallottam valakitől: nagyon sivár lenne úgy a „menyország”, ha meg 
sem ismernénk ott egymást! Vagy:

Nem elég nekünk ez a két szó: Vele együtt?
Mai világunkban, modem szemlélettel sokan próbálják újra fogalmazni hitüket 

Az Apostoli Hitvallást is megpróbálják újra fogalmazni. Lehet új köntöst adni neki, de 
az Írás kijelentéseit nem másíthatja meg senki. A régi szavak lehet hogy kopottak, de 
a tartalomnak nem szabad változnia!

A dolgozat talán untató volt azoknak, akik keresztyén hitünk e sarkalatos tanítá
sát természetesnek veszik a maguk számára. De úgy gondolom, hogy ma, amikor hi
tünket alapjaiban igyekszik megrendíteni a Világ, talán nem árt, ha egy kicsit az ala
pokkal is foglalkozunk.

Ráskai Ferenc 
gyülekezeti munkatárs
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Az egyéni és egyházi megújulás 
a Szentírás fényében

1. Bevezetés
Úgy gondolom, meg kell köszönnöm azt a bizalmat, amit irántam tanúsítottatok, 

hogy ennek a nagyon nehéz és összetett témának a feldolgozására megkértetek. Elné
zést is kérek előre mindenkitől, hogy a Károli-fordítás szövegét fogom mondani, és 
mindenütt arra hivatkozom. Nem kell magyaráznom, hogy több, mint ötven éven ke
resztül olvasott szöveg beleivódik az emberbe.

Mielőtt a témára rátérnék, néhány fogalmat elöljáróban tisztázni szeretnék, el
mondva, mit értek ezen fogalmak alatt. Ugyanis az előadás során többször használom 
ezeket, éppen ezért szeretném, ha egyértelműek lennének.

Az első ilyen fogalom a megtérés. Számomra a megtérés jelentése: 180 fokos 
fordulat. Az ember abban az állapotában, amit Jeremiás 7,24- ben így jellemez: „hát
tal voltak felém és nem arccal”, meghallja az Úr felszólítását: „Térj meg!” Erre a fel
szólításra a 180 fokos fordulatot a megszólítottnak személyesen kell végrehajtania. A 
megtérés együtt jár bűneink tömegének a fel- és megismerésével, a felettük való bűn
bánattal, útjaink megjobbítására őszinte törekvéssel. Isten megpecsételi ezt azzal, hogy 
felragyog a Jézus Krisztus kereszten elvégzett váltsága, vérének ereje, amely által a 
megtérőnek bűnbocsánata van.

Újjászületés — víztől, vagyis a Biblia szóhasználata szerint Igétől és Szentlélek- 
től új ember születése, az óember megfeszítésével egyidejűleg. Ez az új élet kezdő
pontja. Amíg valaki újjá nem született, nem beszélhetünk esetében új életről. Az újjá
születésnek jelei is vannak:

— az írás arról beszél, hogy az újjászületettnek kettős bizonyságtétele van: ,JEz a 
Lélek bizonyságot tesz a mi lelkűnkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.” (Rm. 8,16)

— bizonysága az újjászületésnek az értelem, a gondolkodásmód,a beállítottság 
Isten szerinti megújulása (Róm. 8,5), az értékítélet megváltozása olymódon, amint ar
ról Pál beszél: „De amelyek nekem egykor nyereségek voltak, azokat a Krisztusért kár
nak ítéltem” (Fil.3,7 —8), sőt, kár és szemét...

— az újjászületés nyilvánvaló jele a Szentlélek vezetése, vagyis az élet irányítá
sa átkerül a Szentlélek kezébe (Rm. 8,14)

— az „egykor“ és a „most" világos tudata — éppen úgy, mint Izrael népe vi
lágosan tudta, hogy átment a Vörös tengeren, egyiptomi fogságuk ezzel lezárt lett, és 
kezdődött valami új. Mondhatták azt egykor ott voltunk Egyiptomban, most azonban 
nem vagyunk ott! Láthatták, hogy a szabadulás, az egykor és most valóságos, mert a 
Fáraó seregei ott pusztultak a Vörös tengerben

— az újjászületett emberben Isten akaratának tudatos keresése kezdődik meg: 
„Változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy vizsgáljátok meg, mi az Istennek 
jó, kedves és tökéletes akarata!” (Rm. 12,2; 2Kor. 5,9)

— a szív hisz, a száj vallást tesz Jézus Krisztusról (Rm. 10,10)
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A Bibliában találunk olyan eseteket, amikor a megtérés és az újjászületés egy
szerre, de előfordul, hogy külön — külön időpontban következnek be.

MEGÚJULÁS: az új teremtés érvényre jutása. Mindig nagyobb teret hódít akár 
az egyéni életben, akár pedig az egyházi, gyülekezeti életben. Ez mindkét viszonylat
ban érvényes. Hozzá kell azonban tenni: megújulni csak az új (az éld) képes. Ami még 
régi, képtelen megújulni. Hiába mondom a halottnak: változzál el, mosolyogjál, vagy 
tedd ezt vagy azt, képtelen megtenni, hiszen halott. Éppen így nem képes megújulni 
az, aki maga nem új teremtés, hiszen lelki halott. A régi ember megújulásának képte
lenségét komolvan kell venni. Az egyéni megújulás tehát összefügg az újjászületéssel.

ÉBREDÉS: így tudom megfogalmazni: a Szentlélek különösen hatékony ébresz
tő munkálkodása. Tömegesen újulnak meg a hitben levők és tömegesen térnek meg 
(születnek újjá) azok, akik eddig bűneikben halottak voltak. Nagyon fontos tudnunk 
azt, hogy az ébredés Isten szuverén tette. Ez azt jelenti, hogy ébredést felidézni, em
berileg munkálni nem lehet. A „szél fű, ahová akar” (Ján. 3,8/a), és hozzá tehetjük: 
amikor akar, de nem a mi akaratunktól függ.

A fenti fogalmi tisztázás után még egy rövid megjegyzés: Miután az előadás meg
adott címében ez van:.....a Szentírás fényében”, egyháztörténeti jellegű példákkal nem,
hanem kizárólag bibliai példákkal és eseményekkel foglalkozom.

2. Az egyéni élet megújulása
Vissza kell térnem a bevezetésben mondottakra. Alapfeltétel: új teremtés vagy-e? 

Különös, hogy az utóbbi időben az igehirdetések és oltári igék is ebbe az irányba mutat
tak. Gondolok a múlt vasárnapi alapigére, a régi posztó — új folt és régi tömlőről és új 
borról szóló példázatra (Lk. 5,36-39), amelyben Jézus világosan mondja, hogy a régit nem 
lehet foltozgatni, és új bort új tömlőbe kell tölteni. Csak új öltözetet lehet felvenni. Az 
egyéni megújulásra ez mindenképpen érvényes.

Miért kell megújulni? Azért, mert...
— keresztyén életünkben sokszor megtörténik (bár ez nem törvényszerű) az el

ső szeretet elhagyása (Jel. 2,4-5) Ez a szeretet Megváltónk iránt akkor támadt, amikor 
az Övéi lettünk:

— az új életben számolnunk kell azzal a ténnyel, hogy ellenségünk van, a Sá
tán, aki megkísért, gyakran el is buktat Újra és újra megkísérli Urunktól való eltávo
lodásunkat elérni, az Úrral való közösségből kiszakítani. Sajnos, sokszor engedünk ne
ki és eltávolodunk az Úrtól. A Sátán arra igyekszik, hogy visszanyerje uralmát felet
tünk, holott azt már a Golgota keresztjén elveszítette. Kétségeket is támaszt szívünk
ben, amelyek elhúznak az Úrtól

— elfáradunk, meglanyhulunk. Ézsaiás beszél arról, hogy még a legkülönbbek is 
elfáradnak (És. 40,30), azokkal is megtörténik — talán a látszólagos eredménytelen
ség miatt — az ellankadás, a megfáradás

— a mai divatos szóval, a visszarendeződéssel jellemezhető a következő ok. Ez 
elsősorban az értékítéletben áll elő. Az az értékítélet — változás, ami az újjászületés
kor bekövetkezett, az, hogy az első helyre az Úr Jézus, valamint az Ő országának ügye 
került, és a többi mind csak sokadrangúvá vált. Ez egészen egyszerűen megfordul. Sok
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szor egészen mellékes vagy egyéni dolgok, egyéni érdekek vagy család, munka vagy va
lami más kerül Jézus helyébe, az első helyre. A keresztyén életben ez a veszély gyakran 
fennáll. Ezzel függ össze, hogy a keresztyén életben a fő helyet, a királyi széket és ural
mat a szívünkben az Úr Jézus Krisztusnak kell elfoglalnia. Nemcsak szóval, nemcsak ének
kel, hanem valósággal, úgy, hogy valóban Ő legyen életünkben Úr és Király!

Bizonyára testvéreim tudnának saját tapasztalatukból még más okokat is, ame
lyek a megújulást szükségessé teszik.

3. Az egyéni megújulás
útját az 51. zsoltár alapján kívánom vizsgálni. Ebben a zsoltárban Dávid meg

újulása követhető nyomon. Dávidé, aki Isten felkentje, Izrael Isten szíve szerinti kirá
lya, próféta (Csel .2,30), az Úr akaratának teljesítője, olyan valaki volt, akinek az Úr
ral való kapcsolatára a Királyok és a Krónikák Könyvei mint mércére hivatkoznak, de 
a ki Bethsabével parázna viszonyt létesített, és annak férjét megölette. A bukás után 
közel egy év telt el addig, míg ez a csodálatos bűnbánati zsoltár keletkezett, és Dávid 
kapcsolata az Úrral helyreállt, élete megújult Ennek a megújulási folyamatnak a fázi
sait követjük nyomon Dávid példáján, azokat egyes szám első személybe véve:

— valóságos állapotom tudatára jutni Isten világosságában, mint ahogy Dávid 
is tudatára jutott annak az állapotnak, amely elválasztotta őt az Úrtól. Nem az volt az 
előzmény, hogy az Úr akarata határozta volna meg életútját a cselekedetét hanem Dá
vid ment a maga útján. Az első lépés tulajdonképpen az, hogy meg kell vizsgálnom 
az Ige fényében életemet világosságra kell mennem, hogy megláttassék, mi az, ami 
sötétség, ami bűn, ami eltávolít az Úrtól. Nem kell megvárnom, hogy megjelenjen egy 
Nátán, és bűnömre mutatva ezt mondja: „Te vagy az az ember!” (2 Sám.12,7) A ke
resztyén embernek ott van Isten Igéje. Belenézhet a tükörbe, akár, ha ószövetségi tük
röt akarunk használni, tessék elővenni a tízparancsolatot és ajánlom hozzá Luther ma
gyarázatait De méginkább nézzünk Jézusra, és Ő legyen a tükör, mert nekünk, akik 
Isten gyermekei vagyunk, az Ő ábrázatára kell fokról-fokra elváltoznunk. (2 Kor. 3,18) 
Tehát azt kell megnéznünk, milyen Ő? Az Ő tisztaságának világosságában az én álla
potom, a mi állapotunk egészen bizonyosan nyilvánvalóvá lesz, világosságra jön. Ha 
pedig valaki úgy lenne, amint azt Luther mondtatnia nem tudnék is magamról sem
mi bűnt akkor is bűnös vagyok...” ebben az állapotban azt ajánlom mindenkinek, amit 
magam is megtettem. Ugyanis azt kértem az Úrtól: „Uram, mutasd meg bűneimet”! Ő 
meghallgatta ezt az imádságomat és azt kell mondanom, hogy abban az időben nem 
tudtam sem Bibliát sem semmiféle irodalmat olvasni vagy valakivel beszélgetni, ige
hirdetést hallgatni, nem voltam képes semmit sem tenni anélkül, hogy valamilyen bű
nömre ezek rá nem mutattak volna. Bizony, ha úgy gondolod, nincs miből megtérned, 
kérd az Urat mutassa meg bűneidet!

— el kell ítélnem a magam bűneit, mint ahogy Dávid is elítélte a maga bűneit. Hogy 
olvassuk ezt? „Ismerem az én bűnömet és az én vétkem szüntelen előttem forog. Egyedül 
Te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, amit gonosz a Te szemeid előtt... ” (5-6v.) „Sza
badíts meg engem a vérontástól, óh Isten, szabadításomnak Istene!” (16v.) Mennyire el
ítéli saját magát! Egy apróságot hadd tegyek hozzá: egyetlen nyoma sincs ebben a zsol
tárban annak, hogy Dávid mást okolt volna bűnéért! Nem mondta azt, hogy Betsabé csá
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bított el engem; a szolgáim, akiket elküldtem az asszony után tudakozódni, majd magam
hoz hozattam őt velük, ók miért nem akadályozták meg? A bűnének semmiféle másra to
lása nem volt, hanem azokat sajátjaként ítélte el

— el kell kérnem a kegyelmet, mint Dávid is tette. Hogyan mondja ő? .Könyö
rülj rajtam én Istenem, a Te kegyelmes séged szerint! Irgalmasságod sokasága szerint 
töröld el az én bűneimet!” (3v.) És: „Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el 
minden álnokságomat!”(ll.v.) Igen. Kérte a kegyelmet. Nekünk is újra és újra oda kell 
állnunk a kegyelem királyi széke elé, hogy Megváltónktól irgalmasságot nyerjünk és 
kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül. (Zsid. 4,10)

— könyörögnöm kell megtisztíttatásért, mint ahogy Dávid is könyörgött azért 
Nem akart megmaradni abban a bűnben, ami nyilvánvalóvá lett „Egészen moss ki en
gem az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engem” (4.v.) „Tisztíts meg 
engem izsóppal és tiszta leszek, moss meg engem és fehérebb leszek a hónál.” (9.v.) 
Az izsóppal való megtisztítás nekem nagyon sokat mondott Emlékeztetett arra, ami az 
Egyiptomból való kijövetel előtt történt Megölték a páska-bárányt és izsópköteget 
mártottak a vérbe, azzal hintették meg az ajtófélfát és a szemöldökfát így menekültek 
meg az öldöklő angyaltól, a vér alatt Majd meglátjuk, amikor az egyházi megújulás
ról szólunk, a páska bizony jelentős szerepet játszott az ószövetségi megújulásoknál. 
A mi további kérésünknek meg kell egyeznie a Dávidéval „Tiszta szívet teremts ben
nem, óh Isten!” (12/a.v.) Ezt a megtisztulást el kell fogadnunk, és élnünk kell azzal, 
hogy Jézus Krisztus vére megtisztít minket minden bűntől (1 Ján. 1,7)

— kémem kell, hogy Szentlelke vegye át uralmát életem felett Dávid ezt így fe
jezi ki:„... az erős lelket újítsd meg bennem...és a Te Szentlelkedet ne vedd el tőlem!” 
(12/b; 13/b)

— érdemes megfigyelni, hogy amikor az ember vétkének elítélése és a megka
pott kegyelem és megtisztíttatás megtapasztalása után felébred a másokért való felelős
ség. „Hadd tanítsam a bűnösöket a Te útaidra, hogy a vétkezők megtérjenek Hozzád” 
(15.v.), „Uram, nyisd meg az én ajkaimat hogy hirdesse szám a Te dicséretedet!” 
(17.v.) Isten munkatársává akar lenni (1 Kor. 3,9)

— felébred a felelősség az egyházért — Jeruzsálemért — is, és azt hordozza kö
nyörgéseiben az Úr előtt „Tégy jól a Te kegyelmedből Sionnal, és építsd meg Jeru
zsálem kőfalait!” (20.v.) Ezen a ponton kitűnik az, hogy a mi egyéni megújulásunk 
szorosan összefügg az egyházi megújulással. A kettőt egymástól elválasztani nem le
hetséges. Nem képzelhető el egyházi megújulás tagjainak egyéni megújulása nélkül. 
Viszont nem mondhatjuk azt hogy néhány ember megújulásától az egyház már meg
újul, ahhoz még másra is szükség van.

Úgy gondolom, hogy aki ezen az úton engedi magát engedelmesen a Szentlélek 
által végig vezettetni, az megújul, a Szentlélek alkalmas eszközévé válik, ismét feltét
len úr és király lesz Jézus a szívében, életében. És csak egyedül Ő. Ezt nagyon sze
retném hangsúlyozni: csak egyedül Jézus!

Az egyéni megújulást meg kell pecsételnie az odaszánásndk, úgy, ahogy azt a 
Római levél 12. részének 1-2. versében olvashatjuk: .Kérlek azért titeket atyámfiai, 
az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek 
kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket, és ne szabjátok magatokat a világhoz,
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hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljatok, mi az 
Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.”

Szükséges még azt is mondanunk, hogy az egyéni megújulásokból és feltámadá
sokból (életre jutásokból) lesz az egyházi megújulás. Az egyéni és az egyházi megúju
lás tehát mindenképpen összefügg.

4. Az egyházi megújulás
Az egyházi megújulás nem szervezet és nem szervezés kérdése, hanem Isten szu

verén kegyelmének kiáradása: az ébredés. Ez az egyetlen igazi útja az egyház megúju
lásának. Lehet szervezetet, liturgiát, sok mindent „megújítani” (változtatni), de az egy
ház életét megújítani ébredés nélkül valóságosan nem lehet. Az ébredés során szükség- 
szerű történés az, hogy az egyház tagjainak minél nagyobb hányada legyen Krisztus 
Teste tagjává. Ugyanis tisztába kell lennünk azzal, hogy egyháztagjaink nem mind tag
jai a Krisztus Testének. Ha egyháztgsággal meg lehetne oldani azt, hogy egyben a 
Krisztus Testének tagjává is lesz valaki, akkor feleslegessé tennénk a Krisztus áldoza
tát, mert elég lenne valamely egyházba belépni és rendelkezésre állna az üdvösség. Ez 
azonban teljes lehetetlenség! Mostanában olvastam valakinek a mondását: „Ha azt aka
rod tudni, hogy ki a keresztyén, akkor ne szaladj a lelkészi hivatalba megnézni, hogy 
a keresztelési anyakönyvben szerepel-e a neve, — hadd tegyem hozzá a mi viszonya
inknak megfelelően, hogy szerepel-e az egyháztagok névsorában — hanem nézd meg 
az életét, és ha az új élet, akkor az illető keresztyén.”

Az egyház megújulásának útjáról két ószövetségi és egy újszövetségi példa alap
ján kívánok szólni. Ennek hallatára gondolhatná valaki: ószövetségi példa az egyház 
megújulásáról? Nos, az írás felbontathatatlan és egy. Ugyanaz a Valaki munkálkodott 
Izrael életében, mint Aki munkálkodik ma az egyház életében. Ha pedig ugyanaz az 
Úr munkálkodik ott és itt, a kétféle példát bátran használhatjuk. Egyébként is „mind
ezek példaképpen estek rajtok, megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az idők
nek vége elérkezett.” (1 Kor. 10,11)

A példák a következők:
a. ) Ezékiás király ideje alatti megújulás (2 Kir.18, 2 Krón. 29J1)
b. ) Jósiás király uralkodása alatti megújulás (2 Kir. 22, 2 Krón. 34-35)
c. ) a Pünkösd (Csel. 2)
Mindhárom esetet figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy a megújulást mindig 

megromlás előzi meg. A megromlás teszi a megújulást szükségessé. Ha Izrael népének 
kapcsolata az Úrral nem romlott volna meg, vagy ha nem romlott volna meg az egy
ház, akkor nem lett volna (lenne) szükség megújulásra. A megromlás megmutatkozik

— lanyhulásban, ami a szövetségtől való eltávolodásban látszik — újszövetségi 
vonatkozásban itt is az „első szeretet” elhagyását kell említenünk,

— az értékrend — hátrányos — megváltozásában. Az Úr helyébe más kerül. Iz
rael életében a bálványok sokasága, az egyház életében pl. társadalmi elismertetés vagy 
hatalmi törekvés stb. Lényeg az, hogy Isten akarata helyett emberi akarat vagy társa
dalmi elvárás érvényesül,

— megelőzi egy eltávolodás, majd elszakadás az Úrtól. „Ez a nép szájjal köze
lít hozzám és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem” — mondja az
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Úr Ézsaiás prófétán keresztül. Az elszakadást az Úr sokszor lelki értelemben parázna- 
ságnak mondja (pl. Jer. 3,8.). Az elszakadás igen gyakori volt Izrael életében. Gyak
ran változott, mikor voltak az Úr mellett és mikor nem. Az Újszövetségben az egyhá
zat önmagában gazdagnak, magát az Úrtól függetlennek tartónak (Jel. 3,17), illetőleg 
„az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy” — állapotúnak (Jel. 3,1/b) ítéli Urunk,

— a hamis tanítások térnyerésében, ami a bálványok imádásának terjedésével, 
illetőleg a bálvány-papok tanítása révén került be Izrael életébe. A Jelenések könyve 
a hét kis ázsiai gyülekezetnek szóló levelekben (Jel. 2,3) a nikolaiták, Bálám, illetőleg 
Jezabel tanításának mondja ezt, sőt beszél azokról is, akik a „Sátán mélységit” isme
rik. A hamis tanításokra jellemző, hogy Isten kijelentésével ellentétben vannak

— a formákba merevedésben, vagyis a fonnák tartalom nélküliekké válnak. Sok
szor elgondolkozom az általunk gyakorolt istentiszteleti formákon. Például bemegyünk 
a templomba istentisztelet előtt, megállunk a padban, meghajtjuk fejünket. Van, aki 
imádkozik, van, aki csak fejet hajt, de mi van emögött? Nem csupán formalitás? Vagy 
pedig az, hogy valóban meghajlok az Úr előtt, kívül hagyva, kizárva mindent, amiben 
eddig voltam? Folytathatnánk tovább.

Izraelben a formába merevedés annyira ment, hogy az Úr azt mondja: „újhold
jaitokat és ünnepeiteket gyűlöli lelkem!” (És. 1,14),

— az Úr ellen fordulásban. Ha a példáinkban szereplő királyok alatti megújulá
sokat vizsgáljuk, azt látjuk, hogy az előttük uralkodó királyok félretették az Urat, Tő
le elfordultak, más irányt vettek, sőt a próféták üldözésével, a templom bezárásával 
vagy oda bálványok bevitelével, a templomi eszközök megszentségtelenítésével, szét
törésével az Úr ellen fordultak. Az Újszövetségben ott van a Szentnek, az egyetlen Fi
únak az elvetése, keresztre feszítése, az Élet megölése.

Itt azonban valami mégiscsak kikivánkozik belőlem, annak ellenére, hogy egy
háztörténeti példákra nem kívántam hivatkozni. A mi korosztályunk megérte, hogy az 
egyházban ellene is lehet fordulni az Úrnak. Gondoljunk az 1948 — 1959 közötti idő
szakra, mi minden történt akkor annak érdekében, hogy az ébredést, az Isten kegyel
mének addigi csodálatos kiáradását megfojtani, megrontani, megoltani sikerüljön, és 
ehhez az egyház részéről segédkezet nyújtottak. Azt hiszem, ez olyan kérdés, amihez 
valaki nagyon avatott egyháztörténésznek kellene hozzányúlnia. Végre egyszer fel kel
lene tárni nálunk is azt, mi történt akkor a valóságban? Hogyan történt az, hogy szin
te egyik pillanatról a másikra leállt az ébredés, hogy megállt a Szél? Az eljövendő éb
redés szempontjából ez lényeges kérdés, hiszen — mint látni fogjuk — ezért való bűn
bánatunknak fontos szerepe van.

Ezek után nézzük meg, hogyan is mentek végbe, milyen mozzanatokban folytak 
le Ezékiás és Jósiás királyok uralkodása alatt a megújulások, és a pünkösdi események.

a.) A z Ezékiás király ideje alatti megújulás
Ezékiás első dolga volt; kinyitotta az Úr házának (addig bezárt) ajtajait, és azo

kat megújította (2 Klón. 29). Ezután eljutott odáig: „...vétkeztek a mi atyáink... ezért 
volt az Úr haragja rajtunk...(29,4—9)és „...elvégeztem magamban, hogy az Úrral, Iz
rael Istenével szövetséget szerzek”.(29,10)
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Ezt követte a templom megtisztítása. Az összegyűjtött papokat és levitákat fel
szólította

— először önmaguk meg(oda)szentelésére, (29,5) , akik a király szavának enge
delmeskedtek (29,15-16)

— a templom megtisztítására, a sok odahordott bálványtól és egyéb tisztátalan- 
ságtól. Ahogy szépen megtisztították az előző királyok ( és papok) által megszentség- 
telenített, meggyalázott templomi edényeket, eszközöket, tulajdonképpen a régi bűnök 
feltárása történt meg, különösen azoké, amelyeket Akház király (az előd) idejében el
követtek. Kihordták a templomból az olyan „értékeket” is, mint a damaszkuszi mintá
ra készített oltárt és annak eszközeit (2 Kir. 16,10 — 14), amelyet Akház a rézoltár 
helyett készíttetett. A Kidron völgyébe hordták ki a tisztátalanságokkal (a templomba 
nem való dolgokkal) együtt. Ezek tehát a szemétre kerültek (29,15 — 17),

— a széttört eszközöket is helyreállították, pld. a Salamon által készített mosdó
medencét, „a tengert is ledobta a rézökrökről, amelyeken állott...” (2 Kir. 16,17) Ak
ház király,

— végül jelentették a királynak, hogy a nagy munkát, a templom megtisztítását 
elvégezték (29,18)

A megtisztított templomban az Úr által előírt módon áldozatot mutattak be az 
„országért, a szent hajlékért és Júdáért” (29,21), majd bűnéit való áldozatot is bemu
tattak. Itt egyetlen dologra hívom fel a figyelmet: a király, a fejedelmek a bűnért ál
dozott bakokra „kezüket rájuk tették” (29,23), vagyis kifejezésre juttatták: az én bűnö
mért hal meg ez az áldozati állat — azaz -vállalták saját bűnösségüket. Tették ezt ma
gukért, Judáért, sőt az egész Izraelért!

Az áldozat megtörténte után hála és magasztalás következett, mert az énekes ren
dek, zenészek beálltak helyükre, amint azokat még Dávid elrendelte. Énekeltek, zenél
tek, fújták a kürtöket.

Nagyon érdekes az, hogy Ezékiásnak és a fejedelmeknek az odaszánása átterjedt 
a népre. Á nép is részt akart venni ebben a szövetség — újításban (29,28/a; 31/b). Itt 
van a vezetők felelőssége. Elsősorban nekik, az elöljáróknak kell megújulni, magukat 
odaszentelni, mert az ő odaszánásuk átteijed a népre.

örvendezett mindenki a történteken, „mert hirtelen történt ez a dolog”( éppen 
úgy, mint a pünkösdi).

Ezek után történt a nagy páska ünneplés. Hadd mondjam azt, hogy amikor pás
káról van szó, nem tudok másra gondolni, mint az Isten Bárányára, az Ő vérére, ke
reszthalálára és arra, hogy a páska a szabadulás jele. Meg akarták ünnepelni a páskát 
(30,6 — 9). Jöjjenek fel Jeruzsálembe, ünnepeljék meg a páskát, öljék meg a páska- 
bárányt és részesüljenek a páska áldásaiban. Nem szabad elfelejtenünk, hogy ekkor 
már Izrael elvitetett az asszír fogságba. Tehát csak itt-ott maradtak a „föld népéből” 
lakóhelyükön. Micsoda megdöbbentő dolog, hogy amikor a követek hívták őket a pás- 
kára, „nevették és csúfolták őket” (30,10) az Efraim, Manasse és Zebulon nemzetség
beliek. Ki kell mondanom: ez az ébredés velejárója. Mindig vannak, akik nevetik, csú
folják, de vannak olyanok is, akik minden erővel ellene munkálkodnak. Azonban Jú- 
dában egy akarat lett (30,12) és mindenki, aki szívét elkészítette, részt vett a páskán, 
akár formailag megszentelte magát, akár nem. Nagy öröm, magasztalás volt, hogy meg
hallgatta őket az Úr (30,27).
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Ennek az odaszánásnak, ébredésnek következménye is volt: radikális szakítás a 
bálványokkal, most már nemcsak a templomban, hanem az egész országban is. Na
gyon fontos mozzanat, hogy Ezékiás még a Nékhustánt is összetörette, és kivetette a 
Kidron völgyébe (2 Kir. 18,4). Azt az érckigyót, amit Mózes fölemelt a pusztában, 
hogy akit megmar a kígyó és feltekint rá, az megmeneküljön (4 Móz. 21,9), és amire
Jézus hivatkozik:.....amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell
az Emberfiának felemeltetnie.” (Ján. 3,14) „ha én felemeltetem e főldtől, mindeneket 
magamhoz vonzok” (Ján. 12,32). Tehát az egyházi bálványt is kidobta. Azt hiszem, 
ilyen élesen kell fogalmaznom.

b.) Jósiás király ideje ala tti megújulás
Jósiás szinte gyermekként, ifjúként kezdte keresni az Urat Ekkor 16 éves volt 

20 évesen elkezdte megtisztítani Júdát és Izraelt a bálványoktól. Nyilvánvaló, hogy ne
ki is olyanok voltak a valahonnan —  talán édesanyjától, Jedidától —  kapott informá
ciói, hogy ami van, a bálványozás, nem tetszik az Úrnak. Ennek nyomán indulhatott 
el benne a cselekvés-sorozaL

26 évesen, uralkodásának 18. esztendejében hozzákezdett a templom kijavításá
hoz. Miközben javították a templomot Hilkia főpap megtalálta a törvénykönyvet 
(34,14). Hol volt a törvénykönyv addig? Hol volt az Isten beszéde, a Deuteronomium 
addig? A lomok között, vagy egy genizában, a tekercstemetőben? Nem tudjuk, de az 
biztos, hogy akkor előkerült. Lényeges az, hogy eddig nem volt használatban, nem ol
vasták. Hát akkor hogyan tudtak volna odaigazodni az Úr akaratához?

A törvénykönyv megtalálását óriási változások követték. Elvitték Jósiásnak, és 
felolvasták neki.(34;18) Jósiás király a törvénykönyvből hallottak hatása alatt megszag
gatta ruháit (34,19). Megalázta magát az Isten előtt, bűnösnek ismerte meg magát a 
Törvényből, a felolvasott Igéből. Hulda prófétaasszonyon keresztül megkérdezte az 
Urat magáért és Izraelért, „...mert nagy az Úr haragja, amely mireánk szállott azért, 
hogy a mi atyáink nem tartották meg az Úrnak beszédét”. (34,21 — 22). Jósiás az Úr
tól kegyelmes választ kapott (34,27 —  28). Ez az eset valamit mond nekünk. Még a 
legsötétebb időben is mindig van az Úr igéjének letéteményese, aki hordozza az Igét, 
akinél ott van a tiszta tanítás.

Ezt követően felolvasták a törvénykönyvet, mindenki füle hallatára. Miután az 
Ige hirdetésére mindenki megalázta magát, fogadást tettek az Úr előtt, hogy követni 
fogják az Urat teljes szívvel, teljes lélekkel, és az Úr akarata szerint járnak. Még 
missziót is végeznek, mert Jósiás igyekszik mindenkivel elfogadtatni a Törvényt.

A szövetség megújítása után ismét sor került a bálványok eltávolítására. A Jósi
ás előtti két király idejében, Ezékiás után ismét felgyűlt bálványokat és a bálványtisz
telet edényeit ki kellett hordani a templomból (2 Kir. 23,4 — 6).

Nem kímélte elődei hagyományát. Egészen addig elment, hogy a Júda királyai
nak oltárait a palotákon, a Salamon által épített bálványtemplomokat is lerombolta, a 
bálvány-lapokat kiirtotta az ördöngősökkel és titokfejtőkkel együtt, és ezeket gondo
san, Júdára, Samáriára, Béthelre kiterjedően hajtota végre (2 Kir. 23,4 — 20). Teljes, 
radikális tisztítást végzett.
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Jósiás is komolyan vette a páskát és annak megünneplését. Az ünnepelésben ez
úttal Júdával együtt Izrael maradéka is részt vett. Az ünneplésnek, a megújulásnak kö
vetkezménye ez esetben is öröm és éneklés volt

Helyreállt tehát az a rend, amelyet az Úr akart az ő életükben.

c.) A harmadik példa: Pünkösd (CseL2)
A páska ez esetben kiindulópont Az előzményekhez tartozik az, hogy „a mi hús

véti Bárányunk, a Krisztus megáldoztatott érettünk” (1 Kor. 5,7). Megáldoztatott Jézus 
Krisztus a Golgotán, a kereszten, ötvenegynéhány nappal Pünkösd előtt

A pünkösdi eseményekben világosan látjuk a Szentlélek kitöltetését mint az új el
indulásának és a megújulásnak alapfeltételét. Különös, hogy a tanítványok, akik addig 
mind a százhuszan bezárkóztak, amikor a Szentlélek kitöltetett rájuk, egyszerre kirajza
nak abból a házból és szinte abban a pillanatban hirdetik az evangéliumot A bibliai leírás 
még csak lélegzetet sem vesz aközött, hogy kitöltetett a Szentlélek és aközött, hogy min
denki a maga nyelvén hallotta hirdetni az Isten nagyságos dolgait, ezektől a galileusoktól.

Itt sem maradt el az azonalli gúnyolódás: „Édes bortól részegedtek meg”.
Péter a történteket igével, Jóéi próféciájával magyarázta meg, igen világosan. Meg

mondja, ez a változás annak tudható be, hogy Jóel próféciája a Szentlélek kitöltetéséről 
(Jóéi 2,38-32) beteljesedett. A magyarázat után rátért a Jézus Krisztusról való bizonyság- 
tételre, arra, hogy Istentől bizonyságot nyert erők, csodatételek és jelek által (2,22). Ezek 
után beszélt megfeszíttetésről és nyomban rámutat hallgatói bűneire, amikor ezt mondja: 
„...gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megöltétek” (2,23/b). Itt is először a bűn kér
dése jön elő, ami megoldandó, ami kulcskérdés, amit nem lehet megkerülni. Ezzel azt is 
mondja, hogy miattatok, de helyettetek is feszíttetett meg. Ezután rögtön bizonyságot tesz 
feltámadásáról is. Igehirdetésében kihangsúlyozza azt is, hogy „Úrrá és Krisztussá tette Őt 
az Isten, azt a Jézust, Akit ti megfeszítettetek” (2,36). Abban, hogy „Úrrá és Krisztussá tet
te Őt az Isten”, benne van mindaz, ami elkövetkezik, a Krisztus uralma, dicsősége és ha
talma, visszajövetele. Milyen komplett Péter evangéliumhirdetése!

Péter prédikációjáról még jegyezzük meg azt, hogy ő személyessé tette a hirde
tett igét. Megfontolandó, hogy a mi igehirdetéseink — és ide veszem magamat is, hi
szen időnként magam is végzek igehirdetéseket — vajon személyesek-e, vajon meg
szólítanak-e, mint ahogy ezek az emberek megszólíttattak?

A megszólítottságnak meg is lett az eredménye. Megkeseredtek. Isten szerint va
ló szomorúsággal szívükben (2,37), ennek nyomán felébredt bennük a bűntudat, a bűn- 
bánat és az Untak keresése is, mert rögtön megkérdezik: „Mit cselekedjünk, atyánk
fiái?” (2,38) Világosan látják, hogy abban az állapotban, amiben vannak, nem marad
hatnak meg. A kérdésre felelve mondja ki Péter: „Térjetek meg, s adjátok magatokat 
Neki, kér észté lkedjetek meg!” — Gondolunk itt a Római levélre (6,3 — 7), hogy e 
felszólítás ilyen értelmű: keresztelkedjetek meg az Ő halálába, és meghaltok a bűnnek! 
Ez után Péter a bűnök bocsánatát hirdeti: „veszitek bűneitek bocsánatát és a Szentlé
lek ajándékát”, vagyis az újjászületés itt is megtörténik.

Közvetlenül ezután azt olvassuk, hogy intette Péter őket sok egyéb beszéddel, 
többek között egy nagyon fontossal: „Szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetség
től”, lélekben, gondolkozásban, életstílusban — és hadd mondjam ki — , teológiában
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Ennek az odaszánásnak, ébredésnek következménye is volt: radikális szakítás a 
bálványokkal, most már nemcsak a templomban, hanem az egész országban is. Na
gyon fontos mozzanat, hogy Ezékiás még a Nékhustánt is összetörette, és kivetette a 
Kidron völgyébe (2 Kir. 18,4). Azt az érckigyót, amit Mózes fölemelt a pusztában, 
hogy akit megmar a kígyó és feltekint rá, az megmeneküljön (4 Móz. 21,9), és amire
Jézus hivatkozik: .....amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell
az Emberfiának felemeltetnie.” (Ján. 3,14) „ha én felemeltetem e földről, mindeneket 
magamhoz vonzok” (Ján. 12,32). Tehát az egyházi bálványt is kidobta. Azt hiszem, 
ilyen élesen kell fogalmaznom.

b.) Jóslás király ideje alatti megújulás
Jósiás szinte gyermekként, ifjúként kezdte keresni az Urat. Ekkor 16 éves volt 

20 évesen elkezdte megtisztítani Júdát és Izraelt a bálványoktól. Nyilvánvaló, hogy ne
ki is olyanok voltak a valahonnan — talán édesanyjától, Jedidától — kapott informá
ciói, hogy ami van, a bálványozás, nem tetszik az Úrnak. Ennek nyomán indulhatott 
el benne a cselekvés-sorozat

26 évesen, uralkodásának 18. esztendejében hozzákezdett a templom kijavításá
hoz. Miközben javították a templomot Hilkia főpap megtalálta a törvénykönyvet 
(34,14). Hol volt a törvénykönyv addig? Hol volt az Isten beszéde, a Deuteronomium 
addig? A lomok között, vagy egy genizában, a tekercstemetőben? Nem tudjuk, de az 
biztos, hogy akkor előkerült Lényeges az, hogy eddig nem volt használatban, nem ol
vasták. Hát akkor hogyan tudtak volna odaigazodni az Úr akaratához?

A törvénykönyv megtalálását óriási változások követték. Elvitték Jósiásnak, és 
felolvasták neki.(34;18) Jósiás király a törvénykönyvből hallottak hatása alatt megszag
gatta ruháit (34,19). Megalázta magát az Isten előtt bűnösnek ismerte meg magát a 
Törvényből, a felolvasott Igéből. Hulda prófétaasszonyon keresztül megkérdezte az 
Urat magáért és Izraelért, „...mert nagy az Úr haragja, amely mireánk szállott azért, 
hogy a mi atyáink nem tartották meg az Úrnak beszédét”. (34,21 — 22). Jósiás az Úr
tól kegyelmes választ kapott (34,27 — 28). Ez az eset valamit mond nekünk. Még a 
legsötétebb időben is mindig van az Úr igéjének letéteményese, aki hordozza az Igét, 
akinél ott van a tiszta tanítás.

Ezt követően felolvasták a törvénykönyvet, mindenki füle hallatára. Miután az 
Ige hirdetésére mindenki megalázta magát, fogadást tettek az Úr előtt, hogy követni 
fogják az Urat teljes szívvel, teljes lélekkel, és az Úr akarata szerint járnak Még 
missziót is végeznek, mert Jósiás igyekszik mindenkivel elfogadtatni a Törvényt.

A szövetség megújítása után ismét sor került a bálványok eltávolítására. A Jósi
ás előtti két király idejében, Ezékiás után ismét felgyűlt bálványokat és a bálványtisz
telet edényeit ki kellett hordani a templomból (2 Kir. 23,4 — 6).

Nem kímélte elődei hagyományát. Egészen addig elment, hogy a Júda királyai
nak oltárait a palotákon, a Salamon által épített bálványtemplomokat is lerombolta, a 
bálvány-papokat kiirtotta az ördöngősökkel és titokfejtőkkel együtt, és ezeket gondo
san, Júdára, Samáriára, Béthelre kiterjedően hajtota végre (2 Kir. 23,4 — 20). Teljes, 
radikális tisztítást végzett.
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Jósiás is komolyan vette a páskát és annak megünneplését. Az ünnepelésben ez
úttal Júdával együtt Izrael maradéka is részt vett. Az ünneplésnek, a megújulásnak kö
vetkezménye ez esetben is öröm és éneklés volt.

Helyreállt tehát az a rend, amelyet az Úr akart az ő életükben.

c.) A harmadik példa: Pünkösd (CseL2)
A páska ez esetben kiindulópont. Az előzményekhez tartozik az, hogy „a mi hús

véti Bárányunk, a Krisztus megáldoztatott érettünk” (1 Kor. 5,7). Megáldoztatott Jézus 
Krisztus a Golgotán, a kereszten, ötvenegynéhány nappal Pünkösd előtt.

A pünkösdi eseményekben világosan látjuk a Szentlélek kitöltetését, mint az új el
indulásának és a megújulásnak alapfeltételét. Különös, hogy a tanítványok, akik addig 
mind a százhuszan bezárkóztak, amikor a Szentlélek kitöltetett rájuk, egyszerre kirajza
nak abból a házból és szinte abban a pillanatban hirdetik az evangéliumot. A bibliai leírás 
még csak lélegzetet sem vesz aközött, hogy kitöltetett a Szentlélek és aközött, hogy min
denki a maga nyelvén hallotta hirdetni az Isten nagyságos dolgait, ezektől a galileusoktól.

Itt sem maradt el az azonalli gúnyolódás: „Édes bortól részegedtek meg”.
Péter a történteket igével, Jóéi próféciájával magyarázta meg, igen világosan. Meg

mondja, ez a változás annak tudható be, hogy Jóéi próféciája a Szentlélek kitöltetéséről 
(Jóéi 2,38-32) beteljesedett. A magyarázat után rátért a Jézus Krisztusról való bizonyság- 
tételre, arra, hogy Istentől bizonyságot nyert erők, csodatételek és jelek által (2,22). Ezek 
után beszélt megfeszíttetésről és nyomban rámutat hallgatói bűneire, amikor ezt mondja: 
.....gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megöltétek” (2,23/b). Itt is először a bűn kér
dése jön elő, ami megoldandó, ami kulcskérdés, amit nem lehet megkerülni. Ezzel azt is 
mondja, hogy miattatok, de helyettetek is feszíttetett meg. Ezután rögtön bizonyságot tesz 
feltámadásáról is. Igehirdetésében kihangsúlyozza azt is, hogy „Úrrá és Krisztussá tette Őt 
az Isten, azt a Jézust, Akit ti megfeszítettetek” (2,36). Abban, hogy „Úrrá és Krisztussá tet
te ő t  az Isten”, berme van mindaz, ami elkövetkezik, a Krisztus uralma, dicsősége és ha
talma, visszajövetele. Milyen komplett Péter evangéliumhirdetése!

Péter prédikációjáról még jegyezzük meg azt, hogy ő személyessé tette a hirde
tett igét. Megfontolandó, hogy a mi igehirdetéseink — és ide veszem magamat is, hi
szen időnként magam is végzek igehirdetéseket — vajon személyesek-e, vajon meg
szólítanak-e, mint ahogy ezek az emberek megszólíttattak?

A megszólítottságnak meg is lett az eredménye. Megkeseredtek. Isten szerint va
ló szomorúsággal szívükben (2,37), ennek nyomán felébredt bennük a bűntudat, a bűn
bánat és az Úrnak keresése is, mert rögtön megkérdezik: „Mit cselekedjünk, atyánk
fiái?” (2,38) Világosan látják, hogy abban az állapotban, amiben vannak, nem marad
hatnak meg. A kérdésre felelve mondja ki Péter: „Téljetek meg, s adjátok magatokat 
Neki, keresztelkedjetek meg!” — Gondolunk itt a Római levélre (6,3 — 7), hogy e 
felszólítás ilyen értelmű: keresztelkedjetek meg az Ő halálába, és meghaltok a bűnnek! 
Ez után Péter a bűnök bocsánatát hirdeti: „veszitek bűneitek bocsánatát és a Szentlé
lek ajándékát”, vagyis az újjászületés itt is megtörténik.

Közvetlenül ezután azt olvassuk, hogy intette Péter őket sok egyéb beszéddel, 
többek között egy nagyon fontossal: „Szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetség
től”, lélekben, gondolkozásban, életstílusban — és hadd mondjam ki — , teológiában
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is. Egészen el a világ szellemétől! Mi történt ezután? Háromezer ember vette örömest 
az igét, és megkeresztelkedett.

Tovább kell még egy kissé mennünk a történésekben. A hitbeli továbbnövekedés 
megtörtént a gyülekezetből, ahol ők foglalatosak voltak az apostolok tudományában, 
a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben (2,42).

Még egy nagyon fontos dolog a következőkre nézve, hogy ti. a gyülekezet üd
vözlőkkel szaporodott.

4. Közös vonások a három megújulásban (ébredésben)
Megfigyelésre méltó az, hogy a Szentlélek nem séma szerint munkálkodik. En

nek ellenére mind a három esetben vannak azonos momentumok. Ezek azonban nem 
azonos sorrendben jelentkeznek.

a. ) A megújulás szükségességét meglátták. Ezékiás kinyittatta az addig bezárt 
templomot, Jósiás keresni kezdte az Urat, és talán ide sorolhatjuk azokat is, akik fel
mentek Jeruzsálembe az Úr ünnepére. A megújulás szükségességének meglátása már 
kegyelem. Ez a kezdet.

b. ) Visszaértek az isteni alapokhoz. A z ószövetségi esetekben a Törvényhez, a 
templomhoz, az áldozatokhoz — az Újszövetségben pedig Isten Bárányának golgotái 
áldozatához.

c. ) A hirdetett ige — a Törvény, illetőleg az Evangélium — hallására nemcsak 
a saját bűneiket ismerték meg és vállalták, hanem az elődök bűneit is. őszinte bűnbá
nat  is támadt bennük, és megvallottak azokat. Ezékiás esetében kezüket rátették az ál
dozati állat fejére, Jósiás megszaggatta ruháit, a pünkösdi hallgatók pedig azt kérdez
ték, hogy ezek után mit cselekedjenek.

d. ) A páska, a Megváltás középpontba került. Az Egyiptomból való szabadulás 
ténye, a golgotái áldozat valósága, amely megváltás a bűn, a halál, a pokol és a Sá
tán rabságából. Ezekhez járul a bűnök bocsánata.

e. ) A megváltás középpontba kerülésének természetes következményei vannak. így
— a szolgálatban levők megtisztítják, oda szentelik magukat a szolgálatra,
— a bálványokkal, a hamis istenekkel, a tévtanításokkal radikális szakítás törté

nik. Eltoválítják a bálványokat (Kidron!), a bálványpapokat kiirtják. Még az „egyhá
zi” hagyományokkal rendelkezőket (Nékhustán) is kiküszöbölik. Pünkösdkor elhang
zik — és megtörténik — : „szakasszátok el magatokat...”

f. ) Az Űr kijelentett akarata (a Törvény, ill. a teljes Írás) lett a döntő, és annak 
engedelmeskedtek, mégpedig a királytól kezdve a népig. Ez történt a pünkösdi 3000 
lélekkel is. így Isten kijelentése a helyére került. A mi esetünkben a teljes írásnak kell 
a helyére kerülnie.

g. ) A külső ház megújítása és megtisztítása minden nem oda valótól. A szolgá
latok is a helyükre kerültek. Az történt ugyanis, hogy a papok, a léviták, az énekesek 
a bezárt templomból Akház király alatt szétszéledtek Izraelbe, mert nem volt miből 
megélniük, tehát maguknak kellett a megélhetésükről gondoskodniuk, mert nem vitték 
be Izrael fiai a tízedet Ezékiás azonban összegyűjtötte a papokat levitákat és az éne
keseket és szolgálatukba újra beállította őket
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h.) A személyes vezetői odaszánás, a felébredés magával ragad sokakat, mint azt 
az ószövetségi példákban is láttuk. Sőt, azt olvassuk, hogy "Jósiás egész életében nem 
szakadtak el az Úrtól, atyáik Istenétől”. (2 Krón. 34,33)

1.) A megújulásra törekvés gúnyt, ellenkezést, sőt más esetekben ellenségeskedést, 
üldözést vált ki. (Pld. a gyülekezet jeruzsálemi üldözése)

5. Tanulságok a mára vonatkozólag
a. ) Az egyház megújulásához a Szentlélek által szuverén módon támasztott ébre

désre van szükség. Személyes ébredésre és tömegesre egyaránt Ébredést emberi erő
vel, tevékenységgel csinálni nem lehet Nagyszabású vagy szerényebb programok, moz
gatások, szervezések és szervezetek nem pótolhatják az ébredést. Ezek nem képesek 
organizáció helyett organizmust teremteni.

b. ) A Szentlélek képes csak ébredést létrehozni. Ebben a tevékenységben eszkö
ze a hirdetett, tiszta, hamisítatlan evangélium, a keresztről való beszéd. Ezért igehirde
tésünk legyen prédikáció helyett valóban az Ige hirdetése: az evangélium Jézus Krisz
tus váltásghaláláról, feltámadásáról, mennybemeneteléről és ítéletre viszsajöveteléről. 
Az igehirdetésnek személyreszólóan kell hangzania, a tények következményeiről: a 
bűnbocsánatról, az új életről, az örök életről, illetőleg visszautasítás esetére a kárho
zatról is. Csak az evangélium hirdetése által fogan meg az új élet (Rm. 10,17).

c. ) Egyházi szolgálatunknak egyetlen célja csak a lélekmentés lehet, urunktól. 
Krisztustól csak erre kaptunk megbízást (Máté 28,19 — 20) Tehát arra kell töreked
nünk ma is, hogy úgy legyen, mint az első gyülekezetnél volt üdvözülőkkel szapo
rodjunk, nem csupán statisztikai létszámban. — Itt felvetődik a ma kérdése: vajon a 
felnőtt korban megkereszteltek és konfirmáltak esetében elmondhatjuk-e, hogy dk üd
vözölök? Vagy csak ismeretet adunk á t de életet nem?

d. ) A „felüdülés esztendeinek” (az ébredésnek) eljöveteléért ma elsősorban imád
kozni kell, magunkat megalázva, atyáink bűneit is vállalva a sajátunkkal együtt. Nem 
mondhatjuk: — mossuk kezeinket ők követték el! — hanem csak úgy, ahogy Dániel 
9-ben olvassuk: — vétkeztek a mi atyáink és vétkeztünk mi is. — Ebben a bűnbánó, 
könyörgő imádkozásban a hierarchia legfelső fokán levőktől a legalsó fokon állókig 
Isten minden gyermekének részt kell vennie!

e. ) Akik lélek szerint élünk, legyünk készen, hogy amikor a Szentlélek szele fúj
ni kezd, így szólhassunk: i mhol a Te szolgád!”

f. ) Helyre kell állítanunk a bibliai értékrendet, vissza kell térnünk az Úrtól adott 
alaphoz, a kijelentéshez, a Bibliához. Minden, a Bibliával ellenkező tanítást, irányza
tot el kell vetni! Ebben a tekintetben a Biblia nem ismer „pluralizmust”, csak azt is
meri, hogy van „egészséges tudomány” és van hamis tanítás. Sem a nikolaitáknak, sem 
Jezabelnek, sem Bálámnak nem adhatunk helyet. A teológiai megújulásnak ez az egyet
len alapja.

g. ) Újra használatba kell venni a sokáig megtagadott szolgálati eszközöket, úgy, 
ahogy Ezékiás idejében a félredobott, beszennyezett, megszentségtelenített eszközöket 
megtisztították és használatba vették. Ilyen eszközeink:

—  az evangélizáció, de nem a mai divatos formájában és értelmezésében, hanem 
eredeti értelméből. Az evangélizációt az erre kegyelmi ajándékot kapottak végezzék.
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Ugyanis nem mindenki, aki szolgál, kapta az evangelizálás kegyelmi ajándékát. (Zá
rójelben mondom, nagyon jó lenne, ha valósággá lenne!)

— konferenciák, a csendesnapok. Nem csupán lelkészi, ifjúsági, esetleg presbi
teri alkalmakra gondolok, hanem minden réteg részére hozzáférhető evangélizációs és 
hitmélyítő konferenciákra egyaránt

— a személyes lelkigondozást komolyan kellene gyakorolnunk!
(Nem az ún. pasztorálpszichológiára gondolok!)
— a hívők gyülekezeten belüli közösségét, vagyis azoknak a közösségét, akik 

egy-egy gyülekezetben valósággal a Krisztus testének tagjai, tudatosan építeni kelle
ne. Ez alkalmas lenne a hitben való nevelésre és ma, a jövőben, a régebben „született 
csecsemőkről” való gondoskodásra, tápláltatásukra, nevelésükre, hogy ők is eljussanak 
az „érett férfiúságra”, és maguk is szolgatársak legyenek (még ha laikusok is!),

— az ún. építő (lelki) irodalom, amely oly nagyon hiányzik egyházunkban, év
tizedek óta

— szolgálatainkat (minden szinten) azzal a szent felelősséggel kell végeznünk, 
hogy Isten munkatársai vagyunk az Ő országa építésében, és szolgálatunkról, életünk
ről, a kapott kegyelmi ajándékokról számot kell adnunk értünk visszajövetelekor az 
egyház Fejének, Urának, Krisztusnak: mit építettünk Őrá, az Alapra. Maradandót — 
vagy éghetőt?

Itt vissza kell utalnom az Ószövetségre. Számomra mindig megdöbbentő, hogy 
egy-két király története sommás ítélettel kezdődik. Milyen életet élt? Milyen volt az 
Úrhoz való vizsonya? Pld. „...gonoszul cselekedett az Úr előtt, mert nem járt Izrael 
királyainak útján...” Vagy : "kedves dolgot cselekedett az Úr előtt, mert járt az ő aty
jának, Dávidnak útján, és attól nem hajolt el sem jobbra, sem balra...”

Ha az Ószövetségben az Úr által megítéltettek azok, akiknek sokkal kevesebb
jük volt, mint nekünk, akik még non jutottak el a teljességre, ahogy mi eljutottunk, 
akkor mennyivel inkább kell arra gondolnunk, amikor majd megállunk a Krisztus ité- 
lőszéke előtt!

Befejezem:,, Annak pedig, Aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhet, 
feljebb, hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő sze
rint, Annak legyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban, nemzetségről-nemzet- 
ségre, örökkön-örökké! Ámen! (Ef. 3,20 — 21)

Farkas János
(Ez az előadás elhangzott 1989. április 21-én, 
a levelező tagozaton végzettek találkozóján.)
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Szentháromság ünnepe utáni 15. vasárnap 
Péld 16,1-9
Az ÓT számomra amúgy sem könnyen, ez a szövegrész pedig különösen is ne

hezen képzelhető el igehirdetési alapigének.
Egyrészt mert a Péld. világi irodalom, a mindennapi bölcsesség jelenik meg ben

ne. Szemben a próféták „így szól az ÚR”—bevezetéseivel, ez emberek — nagyrészt 
Salamon — gondolatainak gyűjteménye. Sőt Agurról (30:1) és Lemulélról (31:1) fel
tételezhetjük, hogy nem is zsidók voltak. Szakaszunkról sem lehet azt mondani: "Ez 
Isten igéje”—mert ezek Salamon, vagy valaki más gondolatai. Mégis ez alapján kel
lene beszélnünk nemcsak azért, mert ez a könyv is helyet kapott a Bibliában, hanem 
azért, mert az emberi gondolatok értékesek. (Fii 4:8) Másrészt azért képzelhető el ne
hezen alapigének, mert ez a szakasz gyűjtemény: a kétsoros versek önálló egységek, 
melyeket laza tartalmi kapcsolat fűz össze. Mindegyik gondolatról külön beszédet le
hetne tartani, de valószínűleg túl sokat markol, aki mindegyikről akar szólni.

Harmadrészt, szakaszunkra erősen rányomta bélyegét a bölcsesség-teológia, az 
aranykor, a jólét idejének teológiája. Ma — gondolok gyülekezetünk sok nehéz hely
zetű családjára — ámítás lenne így beszélni, hiszen a „nem marad büntetlen” nem az 
utolsó ítéletre céloz, s a „távol tart a rossztól” sem a Gonosztól való megmenekülést 
Ígéri: a „teljesülnek szándékaid” és a „még ellenségeivel is összebékíti” pedig földi, 
anyagi sikereket jelöl, s rövidre zárnánk, ha erről megfeledkezvén lelki, mennyei dol
gokról beszélnénk. Az evangéliumon keresztül (Mt 6:24—34) azonban szabad utunk 
van, nagyobb távlatot látunk.

Az igehirdetés időpontja
Szentháromság ünnepe utáni 15. vasárnap: Senki sem szolgálhat két úrnak. Nem 

az anyagiak tagadásáról van szó, hanem arról, hogy az anyagiak felett is úr az Isten. 
Ezért anyagi ügyeink megoldásából se hagyjuk Őt ki. (3 .és 6.v)

S ezért nem elég, ha lelkiismeretünket kisebb-nagyobb adományokkal próbáljuk 
megnyugtatni. (2.v)

Szeptember 1. vasárnapja: a munkaév kezdete, különösen diákoknak és szüleik
nek a nagy visszazökkenés, tervek készítésének ideje, az élmények feldolgozásának 
ideje. A múltunkat felidézve, a jövőt fontolgatva se hagyjuk ki számításunkból Istent!
(1., 3., 6., 9.v)

Az igehirdetés címe
Témaprédikációt képzelek el a mai napra, melynek címe a szakaszunkat körülö

lelő két vers összefoglalása a közmondással: Ember tervez, Isten végez. Persze nem a 
kiszolgáltatott helyzetünkről kellene beszélni, hanem arról, hogy terveink simuljanak 
bele Isten gondolataiba, akaratába. Másik ajánlatom: Az ÚR a mindennapi életben. Is
ten számításba vétele nem „papos” nem túl-kegyes, hanem nagyon is emberi. Sőt,
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amint őt kihagyjuk mindennapunkból, leszünk embertelenné —  a szó teljes értelmé
ben.

A textus szövege hétköznapi nyelven (egy francia fordítás alapján) talán segít le
vetkőznünk szakkifejezéseinket.

1. Az emberek terveket szőnek, de az ÚRé az utolsó szó.
2. Mindenki úgy gondolja, hibátlanul (korrekt) cselekszik, de az ÚR ítéli meg 

igazi indítékainkat
3. Bízd tevékenységedet az Úrra, s meg fogod valósítani terveidet.
4. Az ÚR mindent pontos (precíz) akarattal (intenció) alkotott, még a rosszakat 

is: büntetésének napjára.
5. Az ÚR utálja a gőgösöket biztosak lehetünk abban, hogy megbünteti őket.
6. A jóság és a hűség által ki lehet javítani a hibát tisztelvén (respektálni) az 

URat elkerülhetjük, hogy rosszat tegyünk.
7. Ha az ÚR jónak találja valakinek életvitelét (magatartását), kibékíti még el

lenségével is.
8. Többet ér a becsületes úton szerzett sovány bér, mint a kétes ügyletekből hú

zott nagy jövedelem.
9. Az ember terveket dolgoz ki, az ÚR irányítja a megvalósulást

Bencze András

Szentháromság ünnepe utáni 16. vasárnap 
Jer. 14,7-9

A szövegről
Az aránylag könnyű szöveg érdekes vonásai akkor tűnnek ki, ha összehasonlít

juk a különböző fordításokat. Így egészen finom különbségektől lényeges átértelmezé
sig mindent találunk. 7v. Az ’NH gyök jelentése: Felelni, bizonyságot tenni, a , 3 ” pre
fixum ebben az összefüggésben: rajtunk, ellenünk. Általában úgy értik, hogy a bűnök 
tanúskodnak az emberek ellen. Viszont Luther az egész összefüggésbe állítva így érti: 
gonoszságunk érdemelte meg ezt (ti. a csapásokat amelyekről az előzőkben szó van).

A M’SÚBAH a SÚB igéből: eltérés (az útról), elszakadás; átvitt értelemben: el
pártolás. Ez a szó Jeremiásnál kilencszer, Hóseásnál kétszer és a Példabeszédek köny
vében egyszer fordul elő. (Jer. 2,19, 3,6.8.11.12.22; 5,6; 8,5;14,7 Hós 11,7; 14,5 és 
Péld 1,32). Jeremiásnál általában az ÚRtól való elpártolás értelmében, Hóseásnál is ha
sonló értelemben, a Példabeszédek mondatának értelme vitatott, ott inkább egy adott 
renddel szembenfordulást jelent Textusunkban az elfordulástól kezdve a hátratfordítás, 
hűtlenség, engedetlenség, vagy egyszerűen vétek jelentésig minden előfordul a külön
böző fordításokban.

A „cselekedj a te nevedért” más változatai: „segíts a te nevedért” (Luther), "Se
gíts a te dicsőségedért" (Gute Nachricht), „tégy valamit a te nevedért”, „cselekedj ja
vunkra”, „a te nevedre tekintettel bánj velünk”, „tégy jót velünk a nevedért”, „csele
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kedj velünk teéretted, miattad” (LXX). Itt az ÚR nevének az értelmezése az érdekes. 
A kommentárok többnyire 2Móz 34,5kk-ra utalnak, ahol az ÚR neve a könyörüld, ke
gyelmező URat jelenti.

8. v. A MIQVEH a QVH igéből: (feszült) várakozás, reménység, de a LXX hü- 
pomoné-nak fordítja, de előfordul még „vígasztalás”-ként is (Luther). - A versben szrep- 
lő hasonlat NTH igéjének jelentése: lehajolni, (fejet) lehajtani; legtöbbször "sátrat fel
verni” jelentésben. A NÁTÁH LÁLÚN kifejezés olyasmit jelent, hogy valaki (egy no
mád) felveri a sátrát valahol, hogy ott egy éjszakát eltöltsön. A különböző fordítások 
mind ez utóbbi értelemben veszik, nagyon változatosan: éjszakára száll meg, éjszaká
zik, betér egy éjszakára, csak egy éjjel marad itt; a Gute Nachricht egyenesen olyan 
kifejezést használ, hogy csak egy éjszakára „száll le” (a vonatról, vagy az autóról).

9. v. Itt a NIDHAM szó szerepel, ez a DHM ige Ni participium alakja („hapax 
legomenon?”, másutt nem fordul elő az ÓSz-ben). A szótárak szerint: akit váratlanul 
megleptek, ledöbbentettek, akin rajtaütöttek, aki „lebénult”. Itt azután nagy a változa
tosság a fordításokban: alvó ember; elbizonytalanodott férfi; egy hős, aki elcsüggedt; 
megzavarodott ember; harcos, akit a meglepetés lefegyvezett; lesújtott ember, megle
pődött ember; tanácstalan ember; megriasztott, riadt, mint akit megbénít a félelem. Kü
lön is érdekes a Gute Nachricht 8b-9a fordítása: miért teszel úgy, mintha országunk 
közömbös volna számodra (=nem érdekelne)? - mint egy utasnak, aki csak egy éjsza
kára száll le (a vonatról, kocsiról). Miért csinálsz úgy, mintha nem tudnál segíteni, mint 
az a harcos, akit a rajtaütés lefegyverzett?— Ez persze már feltételezi, hogy az imád
kozó nem hiszi, hogy az URat nem érdekli népe sorsa, és hogy tehetetlen. Csakhogy 
ez az értelmezés elveszi az imádkozás élét Az eredeti szöveg azt kérdezi: miért vagy 
(lettél, TIHJEH) olyan, mint...”

Ebben a versben érdekes még a záró mondat fordítása.
Ilyen változatok vannak: a te neved hívatik rajtunk: mi neved utn neveztetünk; 

mi saját néped vagyunk; a te nevedet mondták ki fölöttünk; néped vagyunk; nevedet 
viseljük; a te nevedről neveztetünk, rólad neveznek berniünket — Itt világos, hogy 
csak a megfelelő kifejezést keresi ugyanarra a mondatra.

Megkísérlehetjük az értelmezés szempontjából a következő fordítást:
7. Ha BŰNEINK tanúskodnak ellenünk,
URam, cselekedj a TE NEVEDÉRT I 
Mert nagy a mi hűtlenségünk,
ELLENED vétkeztünk.
8. ízráel reménysége, 
ínséges időkben megsegítője!
Miért vagy olyan, mint egy idegen az országban, 
mint egy vándor, Iá csak éjjelre vesz szállást ?
9. Miért vagy olyan, mint aki megriadt, 
mint az a harcos, ki (már) nem tud segíteni?
De hisz te köztünk vagy, URam,
és mi a te nevedről neveztetünk!
Ne hagyj el minket!
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Az exegézishez
Weiser (ATD/20) szerint az egész szakasz több, különböző időből származó pró

fécia összeszerkesztéséből keletkezett Számunkra ez most egyáltalán nem érdekes, mert 
a mostani összefüggésben a 7-9. vers mindenképpen egységes, a megelőzően leírt csa
pások miatti kesergés, könyörgés. Ez a következőképpen épül föl: 7. bűnvallás - 8-9. 
a kérdés, hogy „miért” van ez az ínség -9b. hűségnyilatkozat JHVH iránt, a hit me
rész kijelentése.

Érdekes, hogy a kommentárok nagyon keveset írnak evvel a 3 verssel kapcsolat
ban. Talán azért mert nagyon hasonlít ez a Jeremiásnál gyakran megtalálható pana
szokhoz, a „konfessziókhoz”. (Erről minden kommentár a bevezetésben szokott írni 
részletesen). Mindenesetre jó tudni, hogy itt az egyéni és a közösségi imádság, mint 
Jeremiásnál oly gyakran, összefonódik, mindkét értelemben "használható". A formája 
is jól ismert nemcsak ebben a könyvben, hanem az ÓSZ-ben másutt is gyakori. A pa
nasz lényege az, hogy Isten most másnak mutatkozik, mint amiről a hagyományban 
tanult Isten népe, tanultak és továbbadtak a kegyes, hívő emberek. Ez egyben azt is 
jelentette, hogy nem látszik meg most az ÚR népén, hogy az ÚR népe. Isten nem tö
rődik vele, vagy már nem is tud segíteni úgy, mint régen tette. A hasonlat a vándor
ról és a „lebénul” harcosról (amelyről a kommentárok azt jegyzik meg, hogy „merész” 
hasonlat) ezt a csalódást, kétségbeesést árulja el.

Azt gondolom, hogy nem a hasonlat merész, hanem az a hit, amely ebben az 
imádságban a realitások ellenére, ahhoz ragaszkodik, hogy a kegyelmes, népével törő
dő Istenről szóló hagyomány az igaz, arra lehet építem még Istennel szemben is. Az 
az igaz, hogy az ÚR neve ez: Az ÚR, az ÚR irgalmas és kegyelmes Isten! Türelem 
hosszú, szeretete és hűsége nagy! Megtartja szeretetét ezerízig, megbocsátja a bűnt, hit- 
szegést és vétket (2Móz 34,5-7). Ez az imádság tusakodás Istennel, Mert amit tapasz
talnak, az ellenkezője annak, amit ősi tradícióból Róla tudnak. „Az ÚR velünk van”, 
„ő a mi Istenünk” - ez az ősi hitvallás. Most pedig nincs itt, vagy éppencsakhogy itt 
volt de továbbment, mint valami vándor, aki erre járt, de különben idegen it t  Lehet 
hogy régen csodálatos, nagy tetteket vitt végbe, hatalmasnak mutatkozott de most te
hetetlen. Nyilván ezt sugallta a babilóniaiak propagandája is, amely szerint Marduk a 
hatalmasabb, aki lefegyverezte Izráel Istenét (nem szabad elfelejteni, hogy szerintük 
Marduk irányította az egész mindenséget, így a szárazság is jöhetett tőle).

Érdekes ennek az imádságnak a menete is. Az elején a tradicionális gondolkozás 
mutatkozik, hogy ti. a csapások Izráel bűnei miatt vannak. De a tapasztalat az volt, 
hogy őszinte bűnbánat után az ÚR elvette a csapást Izráelről (vö. pl. a Bírák kőnyve- 
bevezető teológiai történelem-értelmezését). Most ebből semmit sem tapasztalnak, sőt 
az ellenkezőjét lakják. Így válik az imádság kemény tusakodássá. - És merész remény
séggé: a tapasztlat ellenére, Istennel szemben Istenhez fordul, ahhoz az Istenhez, aki 
csak egy ideig volt Izraellel, aztán továbbment, mint a vándor: sőt, aki valamikor ugyan 
erős volt, de most gyenge, tehetetlen. De ez nem lehet igaz. Izráel mégis az Úr népe, 
az Úr itt kell hogy legyen, nem lehet, hogy népét cserbenhagyja.
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A perikopához
A vasárnap témája az Agenda szerint: Akiket Isten elhívott, azokat meg is igazí

totta.- Életünk el van rejve a Krisztusban. Az óegyházi evangélium Lk 7,11-17 (A na- 
ini ifjú feltámasztása). Ebben az összefüggésben talán arra esik a hangsúly, hogy „egy 
özvegyasszony egyetlen fiát” temetik, Jézus ezzel a halotti menettel találkozik. így nem 
mutatkozik semmi Isten gondviselő, özvegyeket pártoló szeretetébdl, se abból, hogy 
ennek az ifjúnak „élete van”). Az epistola (Ef. 3,13-21) Pál .rejtett” élete, nyomorú
sága mégis a gyülekezet javára van. -  Az előírt oltári ige Ml 23,1-12 (a farizeusok és 
írástudók méltatlansága nem teszi érvénytelenné tanításukat; példájukat azonban ne kö
vessék a tanítványok, hanem éljenek alázatosan).

Ezeknek összefüggésében alapigénk elsősorban az „elrejtőzködő Isten”-t mutat
ja, és ezzel kapcsolatban kerül elő az a kérdés, hogyan lehet mégis ehhez az Istenhez 
ragaszkodni. Kívülállóknak, sőt maguknak a hívőknek sem logikus dolog ez. Valahol 
itt van életünk elrejtettsége is.

Néhány gondolat a prédikációhoz
7. v. Nem kell-e arra gondolni, hogy milyen igaz az a keresztyén magatartás, hogy 

bajok, csapások idején, nehéz helyzetben elismerjük: bűneink miatt megérdemeljük, 
ami ért bennünket? Ahogyan egy öreg hívő presbiter felelt a „hogy van Pistabácsi?” 
kérdésre: „Köszönöm, jobban, mint megérdemelném.”

Az említett mózesi idézetnél jobban megfelel 2Móz 33,19 ...kimondom előtted 
az ÚR nevét Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. 
Az ÚR neve a kegyelmes Isten neve, de a kegyelme nincs kötve semmihez. Annak 
kegyelmez, akinek akar. Ki tud ilyen merészen Isten kegyelmére hivatkozni? A meg
érdemelt büntetés ellenére ki tudja hinni, hogy Isten megbocsáthat? Nem szabad elfe
lejteni, hogy a szabad kegyelem nemcsak azt jelenti, hogy nem lehet kiérdemelni. Is
tent nem lehet kötelezni rá, hanem azt is, hogy ő akkor is megkegyelemezhet, ha jog 
szerint büntetés érdemelnénk.

Még egy gondolat: ahhoz az Istenhez kell fordulni, aki ellen vétkeztünk, csak ő 
kegyelmezhet meg.

8. a.v. Itt világos az utalás a régiek tapasztalatára. Erre a régi tapasztalatra hivat
kozhat az imádság.

8b-9a.v. Lehet, hogy az ÚR csak egy időre volt velünk, aztán továbbmenL Luther is 
beszélt arról, hogy az Isten kegyelme olyan, mint a nyári zápor, amely elhalad fölöttünk.

Lehet, hogy Isten vereséget szenvedett, és már nem tud segíteni? „Ma” már nem 
érvényes a régiek hite? Az egész hagyomány csak az öregek naivitása? A realitás: Bá
bel, a mai világ, csapások, bajok, szenvedés? Amit az „ősök” mondanak, az csak me
se, mítosz, a bajbajutottak vágyálma?

9b.v. Ebből a helyzetből csak a mindennel dacoló, merész hit lehet a kiút. Igaz
nak kell lenni, hogy az ÚR jelen van, ha nem látjuk is, ha a tapasztalat ellentmond 
ennek. Nem lehet hazugság, hogy az ÚR népe vagyunk. Ahogyan Izráelt róla nevez
ték, úgy minket is róla neveznek keresztyénnek (=krisztusinak). Abban ahitben van az
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életünk, amely a nem látottak felől való meggyőződés (Zsid 11,1). - És ez akkor is 
igaz, ha a hitünk gyenge, ha nem érdemeljük meg, hogy Isten meghallgasson minket

***

(A Lelkipásztorban a következő feldolgozásokat találhatjuk: 70.évf. 487kk lp Ga
rami Lajos; 81. évf. 446kk lp Szabóné Mátrai Mariann; 82. évf 317kk lp Káposzta La
jos rádiós igehirdetése).

Dr. Muntag Andor

Szentháromság ünnepe utáni 17. vasárnap 
Zof 3,8-9
A jelenlegi Agenda kapcsolja össze ezt a két verset ami a szövegösszefüggés

ben két különböző logikai egységhez tartozik: 3,1-8. ítélethirdetés Jeruzsálem felett és 
3, 9-20. Isten ígérete az üdvösségről. (Természetesen figyelmen kívül hagyom az ige
hirdetési előkészítőben a két szakaszon belüli további tagolódást mint ami nem vinné 
előbbre lényegesen előkészületünket) Ezzel eléri, hogy a prófétai üzenet történeti mon
danivalója mellett megszólal eszchatológikus tartalma is: a harag napja egyben Isten 
kegyelmének napja is. Ez az eszchatológiai jelenben Jézus szenvedésére és keresztha
lálára, valamint feltámadására vonatkozik (beleértve a Szentlélek kitöltését is), az esz
chatológiai jövőben pedig az utolsó ítéletet és az örök életet jelenti.

A fordítási kérdések nem nehezítik a szövegértést, noha a prófétai kijelentés ritmi- 
kusságában mutatkozó zökkenők ill. azok kiküszöbölése későbbi szövegszerkesztésről 
árulkodnak. A 8. verset megelőző szakaszban Jahve első személyben szólal meg (6.7.v), 
míg a 8. versből hangsúlyos, hogy a próféta az ÚR kijelentését közli. Mindkét versből, 
de különösen a 9. versben érezhető Jeruzsálemnek és más városoknak, Isten népének és 
az idegen népeknek egybemosódása Jahve megszólítása, ítélete és üdvössége szempont
jából. Zofóniás elsősorban népiéhez közvetítette az ÚR kijelentését, de maga is tisztában 
volt Isten elhatározásainak univerzális érvényességével. (Vö. Ez 38.k!)

1. A 8. v. Zofóniás prófétai szolgálatát
indokolja: „így szól az ÚR” (= Ez Jahve kijelentése:). Könyve elején szó esik 

királyi származásáról, fellépését mégsem ez indokolja, sem származásából következő
en korának alapos ismerete, amit egész műve jól tükröz, hanem egyedül az, hogy az 
ÚR bízta meg kijelentésének közlésével.

Figyelmeztetés, hogy Istennel számolni kell. „Várjatok rám”: minden döntő ese
mény az Isten jelenlétében megy végbe. Ünnepélyesen üzeni meg tehát ítéletének, ha
ragjának napját, amelyen ő maga lesz a búó. Népe/népek viselkedése sokszor arról ta
núskodik, hogy teljesen figyelmen kívül hagyják az Istent, egyáltalán nem számolnak 
döntésével, jogrendjével, („várjatok csak”). A népeket és országokat (királyságokat)
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gyűjti egybe, azaz nemcsak az embereket személyesen, hanem a népeket, az emberi 
hatalmakat, dicsőséget, mindent, amit az ember hozott létre és alkotott, fogja megítél
ni Jahve. Egybegyűjti, ezzel is hangsúlyozza a próféta, hogy egy bizonyos időről, idő
pontról, az ÚR napjáról van szó, mert Jahvénak ez a végzése. Ezzel a nappal minden
kinek számolnia kell. (Az óegyházban a „Dies irae” innen vette kezdetét (Vö, 1, 15!).

Isten haragját bosszúját önti ki (1, 15. 18.) az emberek:népeknek (népének és 
Jeruzsálemnek) erős városoknak a bálványimádása (1, 3-6.), erkölcstelensége (1, 11- 
13.), gőgje (1,16.) miatt

Minden veszedelem oka, ami Isten népére jön az, hogy elfordultak az ÚRtól 
(1,6.), ellene lázadtak és nem bíztak benne (3,1.2.)

A harag mértékét nemcsak képekkel érzékelteti, hanem történelmi eseményekről 
prófétáivá mondja el Zofóniás (2,4.kk.), s ezek be is következtek.

,Azért” (=ígyhát) kapcsolja az ÚR kijelentését ezekhez a valós történelmi ese
ményekhez, amik csak részben következtek be a próféta fellépésekor.

Isten célja, bosszús haragjával, hogy jó útra térítse népét és a népeket (3,7). Ha nem 
hallgatnak rá, biztos a pusztulás. Tüzének-hevének képe istenfélelemre akar indítani.

A 9. v. megmutatja, hogy mi történik azokkal, akik hallgatnak szavára, számol
nak végzéseivel és alázatosan fogadják el Jahve akaratát. Az egész könyvön végigvo
nul annak ígérete, hogy a maradékot megtartja az ÚR. Ezek pedig nem mások, mint 
a „föld szegényei”, akik törvényét megtartják, alázatosok és kegyesek /2,3; 3,12/, akik 
Isten akarata és oltalma alá helyezik magukat kiszolgáltatott helyzetükben, egyedül 
csak őbenne reménykednek és biznak.

Ebben a versben az ÚR ezt a lehetőséget, az üdvösséget kiterjeszti a népére/népek- 
re, akiket ő tisztít meg, akiket ő  bátorít, hogy hívják segítségül nevét (szemben 3,6.7-el) 
és ezzel ő ad lehetőséget életük megváltozására; „és őt tisztelik... ” (=neki szolgálnak).

Az „egy akarattal”, annak a kifejezése, hogy Istennek mindnyájan szolgálni fognak 
és akarnak is neki szolgálni. A megtisztított ajak utal a szolgálatnak a próféta által is gya
korolt tartalmára; Isten igéjének továbbadására, az ÚR nevének segítségül hívása pedig 
jelenti az akarata szerinti életet, vezetésének engedelmességet és a hozzá való könyörgést

2. Zofóniás prófétai küldetéséről
tudjuk, hogy Jósiás király idejében (640)639 — 608(609) történt amikor a ki

rály még kiskorú volt (Elliger, Sellin és Rost) és megelőzte ill. előkészítette a deute- 
ronomiumi reformot (622/621). Közvetlen kiváltó oka fellépésének valószínű az a sokk, 
amit a szkita invázió váltott ki (630—625) e térség népeiből, amikor lovas csapataik 
végigsöpörtek az Asszír birodalom északi határán, a tengerparton nyugatra nyomulva 
egészen Egyiptom határvidékéig. (Vö. 1,2.3.10; 1, 13; 2, 2.b; 3, 6.)

Zofóniás neve annyit jelent hogy Jahve elrejtette, Jahve megvéd. A prófétai könyv 
Zofóniás próféciáinak gyűjteménye s beletartozik abba a nagy prófétai áramlatba, amit 
Ámósz, Mikeás és Ézsaiás fémjelez. Zofóniás is ostorozza a bálványimádást a gőgöt 
Asszíria még tartja világhatalmi pozícióját de Jósiás uralkodása során kiterjesztette király
sága határait azokra a területekre, amiket korábban elszakítottak Júdától. Anép és vezetői 
kétfelé sántikálnak Jahve és a Baálok között ahogyan ezt Manassé uralkodása óta teszik. 
A bálványok között ott van változatlanul Molok, az asszir-babiloni csillagbálványok (1,4—
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6). Ezért hirdeti meg az ÚR haragjának napját (1,2-8, 3,1-8. Vö. Ám5,18Jck. Ézs. 
2,12.kk.). ítélete nemcsak népét és Jeruzsálemet fogja sújtani, hanem az idegen népe
ket is (2,4-15). Zofóniás hangsúlyozza az alázatosságot, az atyák örökségéhez való ra
gaszkodást, a szociális igazságosság megvalósítását, mert ennek révén talán megmene
külhetnek Isten haragjától (2,3c). Ezért ösztönöz az asszír uralom alatt is reformra, ami 
meghozná az örömteli változást A befejezd próféciák 2Ézs-ra emlékeztetnek (3,14— 
20). Az egész könyvön azonban végigvonul a maradéknak adott ígéret az ÚR üdvös
ségéről (1,7b; 2,3.7; 3,12.13).
Zo főni ást Náhum és a fiatal Jeremiás követte a prófétai szolgálatban. (vő.Jer 4-6.)

3. A vasárnap témája
egyek vagyunk a Krisztusban, az oltári ige: Lk 14,1-11. Feldolgozást találunk a 

LP 1970. 490.kk.l-on (Szirmai) és a LP. 1981, 497.kk.l-on (Szimon) Noha Zof. fel
lépése a Jósiás reformja előtt volt de Jer. működése mutatja, hogy az ítélet meghirde
tése nem hoz változást a reform megbukik, ha a nép szíve távol van az Istentől, re
ménységük nem az ÚR és bizalmuk nem Jahve kijelentésire épül. A 8. és 9. vers 
összekapcsolásával a prófécia Jézus szenvedésére és kereszthalálára, feltámadására és 
a Szentlélek által megújuló életre vonatkozik, mint ami által Jézus Krisztusban Isten 
haragjának kitöltése és az üdvösségről szóló ígérete megvalósult

4. „Egyek a Krisztusban”
Zófóniáshoz hasonlóan izgalmas korban élünk. Reformtörekvések, de ugyanakkor 

a bálványok imádata határozza meg az emberek életét ez a felemás élet produkálja azo
kat a „vezéreket” akik ordító oroszlánként „bírókat”, akik pusztai farkasként viselkednek; 
a „próféták” hitványaknak bizonyulnak és a .papok” önkényesen magyarázzák a törvényt 
Hova vezet ez? 1. Vannak, akik Isten haragjának pusztító tüzét várják s nem gondolnak ar
ra, hogy az egész föld pusztulásával maguk is elpusztulnak. 2. Vannak, akik pedig arany
kort jósolnak. B ár zuhog az özönvíz esője, ütemre kiabálják: „Nem zuhog...” 3. Vannak- 
e, akik meglátták, hogy a harag napja Jézus Krisztus keresztjén zajlott le és ezért általa a 
„föld szegényei” megkapják az Isten által ígért üdvösséget? a. A föld szegényei, b. Te ho
va tartozol? c. Istennek Krisztusban beteljesedett ígéretei teszik eggyé a népeket/embere- 
ket, mint házastársakat, mint családot, mint embertársakat, akik a munkahelyen és a tár
sadalomban élnek — sokszor fényévnyi távolságokra egymástól. 4. Lehetünk azok, akik 
Jézus Krisztus által új életet élhetünk, a. Erről tanúskodik a „tiszta ajak”, ahogy Ézs 6,5 
kk-ben is olvashatjuk: bűnbocsánat és szolgálatra alkalmasság, b. Az ÚR nevének segít
ségül hívása kérésben, könyörgésben és másokért való közbenjárásban, c. A mindenki ál
tal vállalt és végzett szolgálat: Isten kijelentésének továbbadása Krisztusban történt ígére
teinek beteljesedéséről szóló bizonyságtétel: Isten akaratának cselekvése: vezetésének va
ló engedelmeskedés: számolni az utolsó ítélettel és az örök élettel.

Rőzse István
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Szentháromság utáni 18. vasárnap 
Mt 5,38-42
„Nekünk igaz mértéket adjon.” (304. ének)
Textusunk annak az ellenpár-sorozatnak a része, amelyben a Hegyi beszéd más, 

több és új igazsága szólal meg. Jellegzetességét pedig az adja, hogy ehhez az igazság
hoz az igazságtalanság a jogtalanság elszenvedését is odasorolja. A jogtalanságot oko
zó gonoszban nem személytelen sorsszerű jelenséget sejtet. A gonosz nyelvtani alakja 
a gonosz ember magatartását jelzi.

Csak szégyenkezve lehet erről a textusról prédikálni. Sokszor még a „polgári“ nor
mát sem érjük el etikai téren. Bőven van alkalmunk és okunk szégyenkezni, hogy hiány
zik a gyülekezet magatartásából az a „más", az a „ több”, amit jóhiszemű embereit felté
teleznek és várnak, és főként amit Jézus Krisztus gyülekezetétől kíván. A több hiánya kö
zepette kell erről prédikálnunk. A hiány a honnan vegyük kérdését is felveti. Nem lehet 
beleöltözni, mintegy új szerep jelmezébe nem építhető tovább humánumunk tégláiból. A 
Hegyi beszéd ígéretei nélkül a kétségbeejtés beszéde maradna. A keresztyének pedig ezer- 
méteres, meredek sziklafal előtt szerencsédenkedő hegymászó-kontárok.

Thumeysen utalt arra, hogy a Hegyi beszéd a hegyi beszédet elmondó Jézus 
Krisztus szájából igaz. Nem uszít a meredek előtt, hanem hozzánk hajol. Úgy utasít, 
hogy hordoz. Úgy parancsol, hogy emel. Teremd, amit kíván.

így adódik az igehirdetés két pontja:

1) A gyülekezet a teremtő szeretet hordozója.
Akármilyen kegyetlennek tűnik is a szemet szemért-, fogat fogért törvénye, ez 

már a jogtalanság bizonyos szabályozása. Lamech (Gén 4,33) ennél sokkal kegyetle- 
nebbet tart természetesnek. A ius talionis a teljesen önkényes mértékű bosszúnak már 
a humanizált formáját jelzi.

Jézus azonban nem másfajta mértéket, hanem egyszerűen mást tanít A jogtalan
ság, illetve a jogtalanságot elkövető elszenvedését A gyülekezetben volt visszhangja 
ennek a tanításnak. Amikor Pál 1 Kor 6,7-ben a gyülekezetét ilyen vonatkozásban in
ti, nem idézi ugyan Jézust de mondanivalója belőle táplálkozik.

A jogtalanság elszenvedésének a terhe még fokozódik azáltal, hogy mindez nem 
látványos nyilvánossággal, hanem talán nyomtalan hétköznapiságban történik. Arcul- 
verés és kényszerítés területén bőven akad erre példa. Bármelyik essék is meg valaki
vel, nem a fizikális terhe a nehéz, nem a verés fájdalma, vagy a fáradtság súlya, ha
nem a kiszolgáltatottság terhe. Az ilyen zsarnokság elszenvedése nem a gyengék eré
nye. Még a gyávát is ki szokta hozni a sodrából. Csak az erős ember tudja elviselni a 
jogtalanságot a megalázást

De elviselje-e egyáltalán? Ha igen, miért? Hogy legyen min elgondolkodnia az 
erőszakosnak? Szokott gondolkodni az erőszakos? Hogy az ellát nem állás járassa le? 
Ne adjuk meg neki azt a győzelmet hogy az ő gonoszsága a mienket provokálja? Ha
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Jézus taktikára akarna bennünket tanítani, akkor talán ilyesmiről is lehetne beszélni. 
De másról van szó! Jézust azt akarja, hogy a kikényszerítettből önkéntes tett szüles
sék, sőt az a szeretet tettébe menjen át. De hogyan?

Ha a szemet szemért törvényének engedünk, akkor igazában a másik gonoszsá
ga írja elő a magatartásunk normáját. Minél pontosabban igyekezünk viszonozni, an
nál jobban függünk a másik tettétől. A viszonzás különben sem hagy nyugtot. Idege
ket és energiát őröl fel. Annak is árt, aki viszonoz.

Jézus meg akar szabadítani a természetes reakció kényszerűségéből. Új kezdet 
ez, a teremtő szeretet kezdete. Istené ilyen. Az emberé más: Az emberi szeretet a sze- 
retetre méltóra találva támad. Isten szeretete nem úgy talál rá a szeretetre méltóra, ha
nem megteremti azt „Amor Dei non invenit sed creat suum dilidibile. Amor hominis 
fit a suo dilidibile.” (Luther)

Ezt magunkon tanuljuk meg. Isten a gonosznak -  nekünk a gonoszoknak -  úgy 
állt ellent, hogy a Fiát keresztre adta és a Fiú a kínzóiért imádkozott. Amikor Ján 18,23 
szerint szóval ellenszegül a gonosznak, ellene szegülésével azért fárad, aki a jogtalan
ságot tette. A gyülekezetben is csak ilyen ellenállás legális.

2) A gyülekezet a jövőjében biztos szeretet hordozója.
Ha az igehirdetés elérné is hogy a gyülekezet — velünk együtt — nem botrán- 

kozik Jézus akaratán, hanem Neki ad igazat, még mindig ott a nagy kérdés: hogyan 
lehet ezt gyakorolni a mi világunkban?

Nem szabadul el akkor a pokol? Nem válik illúzióvá minden szükséges jog? 
Vagy a szeretet nem arra kényszerít-e, hogy a tisztességet — a magamét és a mási
két — védjem? És ha minden gonosznak való ellenállásról lemondanánk, akkor nem 
lesz-e törvény a Keresztből és ezzel nem valami Világ-Nagypéntek kerül uralomra? 
Számtalan rajongó kísérlet törtált már arra, hogy a Hegyi Beszédet törvénnyé tegye 
abban a reményben, hogy így a világ átformálható. De semmiféle rajongás nem fel
edtetheti, hogy a Hegyi beszéd nem a menny számára, hanem a föld számára hang
zott el és nem csupán azért, hogy gyónó-tükör legyen. Meg akar őrizni attól, hogy a 
világ jelenlegi ábrázatát és sémáit (1 Kor 7,31), és Isten vele kapcsolatos törvényá 
végérvényesnek lássuk. Az ellen nem állás a reménység, a jövőjében biztos gyüleke
zet jeladása. Aki Jézust követi, nem új etikát gyakorol, amely a világot Isten városá
vá változtatja, hanem cselekvésével, aktivitásával, és szenvedésre való készségével az 
eljövendő számára állít jelet. Szenvedve, szeretve töri át a szemet szemért ördögi kö
rét. De ezzel nem a régi ellen protestál, hanem az újat vallja. Van mire ellen nem 
állni. A jövőjében biztos szeretet arról tanúskodik, hogy Jézus Krisztus jön. Nem ar
ról tanúskodik, hogy Ő jobban és erősebben vissza tud vágni, mint mi tehetnénk. A 
saját gonoszságunkért vissza nem vágó Jézus hitében próbálja meg áttörni a régi ren
det.

Fehér Károly
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Szentháromság ünnepe utáni 19. vasárnap 
Ján 5,1-17
János evangéliuma ebben a gyógyítási történetben szólaltatja meg első ízben Jé

zusnak a zsidó vallás vezetőivel a szombat megtartása dolgában való összeütközését. 
A probléma folyamatos felszínen maradásáról Jézusnak a 7,23-ban rögzített szava ta
núskodik. A vakon született (9.fejezet) meggyógyítása is szombatnapon történt, a kö
rülötte kialakult felzúdulás azonban már őszetettebb, nem csupán a szombat „megtö
rése” játszik szerepet benne.

A perikópa a történet elmondásán felül (1-15.) hangsúlyozottan rögzíti az ese
mény szombati időpontját és ezt a Jézus ellen kialakuló üldözés alapjának tekinti (16.) 
Jézus megnyilatkozása újabb okot nyújt az üldözésre, mert „egyenlővé tette magát az 
Istennel” (18.) A perikópa csúcspontja tehát a befejező vers:,,"Az én Atyám mind ez 
ideig munkálkodik, én is munkálkodom” (17.) Ezzel egyező irányba mutat, hogy agen- 
dánk az egyházi esztendő rendje szerint vasárnap üzenetét így fogalmazza meg: Egyek 
vagyunk a Krisztusbani MUNKÁBAN.

Figyelemreméltó, hogy a IIl. parancsolatot a szombat védelme szempontjából ak
názták ki. Luther is egészen egyértelműen a templombajárás és az ige hallgatása érde
kében fogalmazta meg a parancsolat magyarázatát. A káté magyarázata a VII. (Ne lopj!) 
parancsolatot tekinti olyannak, amely becsületes munkára kötelez. Pedig Isten éppen a 
ül. parancsolat szövegében parancsolja expressis verbis a munkát — és ehhez kapcso
lódóan parancsolja a munkaszünetet, a munka és pihenés ritmusát A káték mégsem 
ezt helyezik előtérbe, noha a reformáció a köznapi munka értékét és becsületét is hely
re akarta állítani a szent tevékenységeket túlértékelő korban.

Ebben az összeütközésben ez az izgalmas: A vallási vezetők Isten ügye oltalmazói
nak tudják magukat Jézussal szemben, amikor Ő a másik ember életéért, a másik ember 
javáért fáradozik. A szombatnap törvénye Őt ebben nem korlátozza. „Az én Atyám mind 
ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom”.

Az igehirdetés számára
Nagyon vonzó a beteg feljajdulása:.Nincs emberem!” Nemrég egy jó barátom 

beteg feleségével kapcsolatos gondjait elsorolva sóhajtott így: .Nincs emberem!” Van 
körülötte sok, aki a maga kenyerét akarja megkeresni, de ember, aki akar is, tud is se
gíteni, nincsen. A tablettát fölírják, az injekciót beadják, az ajándékot elfogadják, de 
nincs, aki igazán dolgozna érte.

A szombati törvény látóhatárában az az ember áll, aki látástól vakulásig hajtja 
magát és övéit, hogy keressen, előbbre jusson, többre vigye. A szombatnapi törvény 
megállítja. Pihenj meg! Semmi dolgot ne tégy se te, se aki a házadban van. Istened 
szombatja ez! íme, milyen szépen tanítja az Ószövetség az embert arra, hogy istentisz
telet is van, nemcsak munka. Mintha csak ismerne minket! Aki azonban Krisztusban 
van, az ellen nincs törvény. A szombat az egész törvénnyel együtt a vallástörténet rek-
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vizitumai közé számítható. Aki a Krisztusban van, az ne engedje érzékennyé vált lel
kiismeretét a szombat törvényével gúzsba kötni. Senki sem lesz attól jó, vagy jobb ke
resztyén, ha szombatot ünnepel. Sót megtagadja az evangéliumot, mert azt hiszi, hogy 
a szombatnap megtartásáért kedves az Istennek! A Jézus feltámadását emlékezetbe idé
zd vasárnap megtartása sem arra való, hogy kedvessé tegyen Isten elótt. Nem is kor
látozni akar vele Isten bennünket. Inkább felszabadít a gyülekezet közösségében, az is
tentiszteleten arra, hogy örömmel cselekedjük a jót.

A ,nincs emberem, aki bevigyen a vízbe” — jajdulóhoz Jézus a hiányzó ember 
helyébe lép. Nem a víz mozdulására vár, hanem segít a saját lehetősége szerint Oda
áll a betegágy mellé, segít a magát nehezen ellátó öregnek, gusztustalannak vélt mun
kákat ellátja. Többet mint ami meg van fizetve. Az irgalmas samaritánus példázatában 
Jézus elmondta, hogy ez kész ráfizetés, mégis így küldte beszélgetőtársát tovább: „Eredj 
el és te is így cselekedjél.” Mert az emberhiány egyetlen megoldása, ha Te, akárhogy 
szidnak, nevetnek, belépsz a hiányzó ember helyébe. Úgy, amint Krisztus tenné.

Ámen.

Tekus Ottó

Szentháromság ünnepe utáni 20. vasárnap 
Mt 12,33-37
Jó fa  —  jó  gyümölcs
"Járjunk elhivatásunkhoz méltóan: megszentelt életben.” Ágendánk így jelöli meg 

a vasárnap témáját. A megszentelt élet jellemzői közül ez a textus egyre teszi a hang
súlyt: jó gyümölcsöket kell teremnünk. Ha jó a fa, akkor ez magától értetődő. — Mi
ért olyan fontos a jó gyümölcstermés?

1. A jó  gyümölcs életbiztosítás a fának
A terméketlen, vagy rossz gyümölcsöt termő fát kivágják. Hiába mutatós egyébként, 

nincsen rá szükség. A jó gyümölcs egészséges gyökérről tanúskodik. Ha a gyökér rossz, 
az egész fa menthetetlen. A jó gyümölcs azt is hirdeti, hogy a fára fordított áldozat, ápo
lás, gondozás nem volt hiábavaló. Megérte elültetni és megtartani. Biztosítékot jelent a jö
vőre nézve is. Bízni lehet a további termésben, szükség van rá, nem kell kivágni.

A keresztyén élet gyümölcstermése is a „gyökértől” függ. .Amivel csordultig van 
a szív, azt szólja a száj. A jó ember jó kincséből hoz elő jót.” Ha a szívben hitetlen
ség, békétlenség van, a szó és a cselekedet is ilyen. Jézus életbevágóan fontosnak tart
ja  a jó gyümölcstermést. Nemcsak elvárja, hanem mindent meg is tesz ezért. A legna
gyobb, amit tett értünk hozott áldozata. Igéjében, szentségeiből nemcsak biztat és pa
rancsol, hanem erőt és lehetőséget is ad. Természetes kellene, hogy legyen: mindezt 
szent élettel háláljuk. A fa nem „gondolkodik” és erőlködik azon, hogy teremjen. Ha 
a , jó  a fa”, nem tud mást tenni, mint ,jót” terem. Őszintén figyelve az életünket nem 
tehetünk mást mint bűnbánattal megvalljuk gyümölcstelen életünket hálát adunk azért.
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hogy még nem vágattunk ki, és könyörögjünk: szívünk gyökerétől kezdve tisztítson ben
nünket Gazdánk. Cselekedje meg velünk a csodát: ő adjon jó gyümölcstermést, hogy él
hessünk.

2. A jó  gyümölcs élvezet másoknak
A rosszat félredobják, bosszankodnak miatta, mert csalódást okozott. Egészen 

egyértelmű tehát az, hogy csak a jó gyümölcs az érték olyannyira, hogy ha válogatni 
lehet, csak ezt választják. Ha férges, értéktelen keveredik a jó közé, az egész értékét 
rontja és élvezet helyett kiábrándulást okoz. A jó fa jó gyümölcsöt terem, nem hull le 
éretlenül, eléri célját, amiért termett: örömöt, olykor életet jelent a fogyasztójának.

Gyümölcsfa esetében képtelenség lenne az a feltételezés, hogy a fa a saját hasz
nára, élvezetére termi a jó gyümölcsöt Az emberi , jó ” gyümölcsnek azonban megvan 
az a kísértése, hogy saját élvezetére akarja használni az ember. Ha azért szeretünk, se
gítünk, tesszük a jót, hogy az nekünk okozzon örömöt, és nem a másik ember a fon
tos, nagyon is megkérdőjelezhető a gyümölcs .jósága”. Az is képtelenség, hogy a gyü
mölcs értékéért a fa lenne a felelős. A mi cselekedeteink azonban felelősséggel kerül
nek az emberek elé. Például a beszédünk — amelyre erős hangsúly esik textsunkban 
— mennyiben jelent élvezetet, örömöt másoknak? Nemcsak rossz, de mérgezett gyü
mölcs lehet a beszéd, ölni képes. Hatalmas rajtunk a felelősség: szavaink, cselekede
teink olyan gyümölcsnek bizoyulnak-e, hogy ezek alapján — sok más közül — Krisz
tust választják az emberek? Mert a mi gyümölcstermésünknek nem lehet más a célja. 
Csak Krisztusban kaphatnak örömöt, életet embertársaink.

3. A jó  gyümölcs öröm a gazdának
A rossz, élvezhetetlen csak bánatot, szomorúságot okoz. Gyümölcsfát azért ültet

nek általában, hogy az hasznot hozzon. Ha a gazda eladja a jó gyümölcsöt, anyagi 
haszna van belőle, ha elajándékozza, az erkölcsi haszon sem kisebb: mindenképpen az 
ő jó munkáját, szakértelmét dicséri. Fölfigyelnek jó  és gondos munkájára. Végered
ményben az a legnagyobb öröme, hogy elérhetette a célját Nem hiába ültette a fát ér
demes volt gondoznia és érte áldozatot hoznia.

Nézzünk szembe azzal a kérdéssel, hogy életünk mennyi örömöt jelent Istennek. 
Tegyük ezt úgy, hogy világos előttünk, hogy Isten nemcsak ünneplést imádást áhíta
tot vár, hanem gyümölcstermő, keresztyén életet A hálaadásunk sem merülhet ki szép 
szavakkal elmondott köszönetben. Cselekedeteink lehetnek igazi hálaadássá Isten sok
szor megtapasztalt szeretetéért. Abba pedig szinte beleremeghetünk, hogy az emberek 
a mi magatartásunkon mérik le Isten hatalmát szeretetét és bölcsességét A mi életün
ket látva dicsérik, vagy gyalázzák ő t Istennek velünk való akarata és célja az ő ügyé
ről való, hűséges bizonyságtétel. Tud-e felhasználni bennünket akarata célhoz juttatá
sában? Nem inkább akadályai vagyunk-e, hogy szeretete minden emberhez eljusson? 
Valamilyen gyümölcsöt terem az életünk. Gondolkodjunk el azon, hogy gyü
mölcstermésünkkel örömöt okozunk-e Istennek!

Amikor keresztyén életünk gyümölcstermése kerül Isten mérlegére, nagyon őszin
téknek kell lennünk. Nagy a kísértése az elbizakodottságnak: igenis, sok jót tettünk há
lánk jeleként De az elkeseredett csüggedés sem lehet a magatartásunk: úgysem tudunk 
semmi "jó t” sem termi. Nem a mi képességünk és alkalmasságunk a fontos. Adjunk
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hálát azért, hogy Isten felhasználhatott bennünket, alkalmatlanságunk ellenére. És könyö
rögjünk azért, hogy Isten irgalmából lehessünk jó gyümölcsfák, amelyek jó gyümölcsöt 
teremnek embertársaink javára, és Isten dicsőségére.

Bárány Gyula

Szentháromság ünnepe utáni 21. vasárnap 
Lk 22,31-34
Megjegyzések a textushoz
31. v. Nem járt le a tanítványok próbatételének ideje, sőt most a sátán Jézus szenve

désének új időszakában megújult támadásra készül. Jézus olyan módon beszél a sátánról, 
ahogyan az Jób történetéből ismeretes. (Jób 1,67) Isten előtt £1 és különösen azokra pá
lyázik, akiket szeret. Akkor is és most is megkapja a sátán próbatételre Jóbot ill. Jézus ta
nítványait Megrostálja őket mint a búzát azzal a céllal, hogy mint a jövő feladataira alkal
matlanokat tüntesse fel. Jézus szavaiból is kitűnik, hogy átesnek a rostán mind.

32. v. De Jézus visszakönyörgi híveit. Közbenjáró imádságának nem az a célja, hogy 
övéit a kísértésektől megóvja, hanem ezek között is megtartsa. Hangsúlyos, hogy a h it- 
hűség Isten ajándéka és nem saját teljesítmény. Meg kell térnie Péternek az önteltségből 
is, mert hamis úton van, hogy veszélyeztetett testvérein segíthessen. Jelenti, hogy csak a 
mélységes bukás után (24,54 kk) adhat tartást társainak. Ha megtért abból az önteltségből, 
hogy ő a legnagyobb, akkor tudja erősítem testvéreit 33.v. Jézus megpróbáltatásokról be
szél, Péter félreértve harcra készül, Jézus megvédésére, és biztosítja önfeláldozó hűségé
ről, melyet a maga módján próbál beváltani (V.ö.22,49 k verseit Jn 18,10 k-val).

34.v De ezt bukás követi, amit Jézus előre jelez. Pár óra múlva Péter — most 
már tanítványi nevén szólítja meg — háromszor, vagyis maradéktalanul, egészen leta
gadja a Jézussal való közösséget és kifejezi, hogy nem tart erre igényt többé. Jézus 
nem azt várta tanítványaitól, hogy nagy hűség-nyilatkozatokkal és hangos kard-csör- 
getéssel harcoljanak mellette, hanem hűségesen kövessék a szolgáló Jézust De éppen 
ebben tört el a „kardja” és mondott „csütörtököt” patetikus nyilatkozata!

Megtagadta azt egetverő hűtlenséggel, akivel a halálba akart menni.

A szószék felé...
Jézus szava Péterhez és a tanítványokhoz a rostálásról egyik gyermekkori em

lékemet juttatja eszembe. Édesanyám minden ősszel a szülőház udvarán többször vé
gezte ezt a munkát. Ilyenkor nem mentem a rosta közelébe, mert szállt a por, a sze
mét a lyukakon át, amíg meg nem győződtem, most már csak a tiszta mag van el
őtte. Előfordult, hogy különféle rostát használt, de a cél mindig az volt: a mag ki ne 
essen, maradjon meg végül, tisztán.
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Jézus tanítványai rostákon vannak!
1. Van olyan, amelyen átesünk
A sátán ilyen rostát használ, amikor kikér minket is, mint egykor Jóbot és Jézus 

tanítványait A kikérés szava emlékeztet a falusi lakodalmat megelőző kikérésekre, ami
kor a menyasszonyt ünnepélyesen kikérik a szülei  házból és bizony ilyenkor a 
könnyek is előjönnek, mert meg kell válniok lányuktól. A sátán így kéri ki a tékozló 
fiút az atyai házból a jobb kilátások, tág horizont boldogabb életlehetőségek kecseg- 
tetésével, így kéri ki a tanítványokat is. Látszólag azért hogy a rostáján megtisztítsa, 
hogy a „menyasszonyt” felékesítse és előkészítse az igazi mennyegzői örömre. Csak a 
rostán derül ki, hogy milyen furcsa, fonák, ember- és életellenes rései vannak, mert 
csak a búza esik át rajta és nem a szemét. A sátán rostáján a tanítványok bűne és al
kalmatlansága mérhetetlen nagyra duzzad és Krisztus kiválasztó szeretete, szolgálatra 
elhívó irgalma eltűnik, kiesik.

Ezt akarja tenni ma is, amikor mai szolgáit, az élő Krisztus mai tanítványait, a 
gyülekezetei rostájára teszi. Krisztus munkáját kisebbíti, eltünteti, átejti a réseken, lyu
kakon, el akarja takarni saját szemünk és az emberek elől és felmutatni a konkolyt, 
vagy még annál is nagyobbat, egyszóval: a bűnt.

Mondhatnánk erre azt is, hogy a sátán realista, nem szépít, hanem felszínen tart
ja a szemetet, a bűnt, hogy lássuk, mekkora súlya van, milyen nagy és mennyire rom
boló a hatása. Kinyitja a sebeket, mint a sebész késével és megállapítja a menthetet
len állapotot Felmutatja Jézusnak is, hogy mit akar ilyen csapattal, akkor is, és ma 
is. Ilyen együttessel csak szégyenkezni lehet, csak kudarcot vallani és csatát veszíte
ni. Letagadják Mesterüket titokban és nyiltan, szavukkal és életükkel. Újítani akar
nak, reformokat sürgetnek és közben önmagukat, önzésüket menteni akarják, nem 
akarnak megújulni. Nincsen igaza a sátánnak? A végeredménynél még sincs igaza, 
mert Krisztus kegyelme, amellyel tanítványait elhívja, kézbe veszi, bűnbocsánatával 
tisztítja, nagyobb, mint a bűnük. A sátán rostáján nem a bűn, hanem Isten szeretete 
esik át és ezzel egyben a kiválasztott tanítvány is szemétre kerül.

2. Krisztus rostáján fennmaradhatunk!
a) Mert ő imádkozik azért, hogy kísértésnek kitett hitünk el ne fogyatkozzék és 

hogy mindvégig megálljunk a hitben. Jézus imádsága rostáján kihullik mindaz, ami a 
hitet elhomályosítja, ami a hitet fogyasztja és lassan elsorvasztja. Tudjuk, hogy van 
olyan halálos betegség, amelynek egyik döntő külső jele a fogyás, a súlycsökkenés, 
mellyel párosul az étvágytalanság. A hit halálos betegsége, mely étvágytalansággal já r 
nincsen étvágy az Isten igéjére, a Biblia csak dísz a polcon, csak nélkülözhetetlen 
könyvtári darab, de nem naponkénti eledel. A templom csak nagyünnepek tárgya, ahol 
az amúgyis meglévő hangulatot fokozni lehet, ahol díszítő elemek gyűjthetők, de nem 
otthon, ahol erőre kaphatunk, felkészülhetünk a mindennapi élet feladatainak hűséges 
elvégzésére családban, hivatásban, közösségekben. Jézus azért imádkozik a mindenko
ri péterekért, hogy hitüknek legyen meg a napi tápláléka. Ezt a táplálékot is tisztítja a 
rostjáján. Ettől a tervétől és szándékáról sem sátán, sem angyal nem tudja eltéríteni.
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Egy régi legenda arról szól, hogy a mennybemenő Urat megkérdezik azt dt kí
sérd angyalok: „Mi lesz munkáddal itt a földön? Hogyan folytatódik, ha te a menny
ben vagy?” Az Úr a tanítványokra mutat, akik a mennybemenetel helyérdi hazafelé 
tartanak, és ezt mondja: „Vannak tanítványaim!” De az angyalok tovább kérdeznek: 
„Ha dk csddöt mondanak, milyen terved van akkor?” Krisztus felelete: "Nincsen más 
tervem!” Micsoda értelmet meghaladó, de a mindenkori tanítvány számára megszé
gyenítő szeretet, hogy Jézus nerh mond le rólunk.

b) Akkor sem, ha csddöt mondunk, és Krisztus rostáját rongáljuk, tépjük öntelt
ségünkkel. Igen nagy súlya van annak, amikor az ember önmagával van tele, amikor 
önmagát állítja a középontba, mások elé kerül és másokat kisebbít, amolyan „súlycson
kítást” végez mások rovására. A kereskedő ezt úgy teszi, hogy nem adja meg, ami a 
vevőnek megjár... Péter úgy végzi el mások hitének súlycsökkentését, miközben a ma
gáét növelni kívánja: ha mindenki megtagad téged, én semmiképpen! Itt fatális téve
dés történt, mert nem hite szárnyalta túl a többiekét, hanem önteltsége és erre valóban 
áll: nem gondoltad még meg, mekkora súlya van a bűnnek. Jézus közbenjáró imádsá
ga rostáján kieshet az önteltségünk, mint káros szemét, de ha süketek vagyunk Urunk 
előrejelzésére (4 v.) és nem vesszük komolyan, nem vonjuk le az emberi erőnket meg
haladó következményét, vagyis továbbra is magunkra építünk, magunk is kieshetünk.

De van nekünk is, Jézus követőinek, tanítványainak rostája. Milyen legyen?

3. Saját rostánkon legyenek irgalom-rések.
a) Az önteltség („Uram kész vagyok veled menni...”),-mely ebben az esetben 

nem bizonyságtétel Jézus mellett, mint az egyszer Péter ajkán tisztán elhangzott (te 
vagy a Krisztus...) — Krisztus szeretetének a rostáját eltömíti. Nem engedi át, ami kár 
és szemét, ami szolgálatunkban akadály és szennyez, mások szemébe port hint. Ott 
marad minden piszok a rostán és ezzel irgalmatlanul mások életét rongáljuk. Mivel ez
zel hitünk látása is kap ebből, és megtelik vele a szemünk, ezért észre sem vesszük, 
hogy megtérésre van szükségünk, nem tudjuk felmérni a veszélyhelyzetet, mint az az 
autóvezető, akinek szemébe bogár repül és így balesetet okoz.

b) Aki irgalmat nyert, vagyis Jézus főpapi imádsága nyomán nem esett ki bűnbocsá
tó szeretetének megtartó és életújító rostáján, az maga is irgalmas lesz és erősíteni tudja a 
kísértésben levő testvéreit Akik talán éppen a mi irgalmat nyert életünket teszik próbára, 
mint egyik afrikai faluban élő mohamedánok a pár keresztyén család hitét Amikor ugyan
is megtudták róluk, hogy Krisztust követik, megszakították velük a kapcsolatot A falu kút- 
jából nem meríthettek vizet gyermekeiket nem engedték a keresztyének gyermekeihez. 
Kénytelenek voltak külön kutat ásni. Amikor pedig a mohamedánok kútja hasznavehetet
lenné vált Krisztus tanítványai hívták őket jöjjetek testvérek, merítsetek innen. Rákerült 
a keresztyének házára a felirat itt mindenkin segítenek.

Aki irgalmat nyert akit Jézus Krisztus bűnbocsátó szeretete megtartott, megra
gadott és átformált vagyis megtérített, az oda tud fordulni testvérek felé, akik az ön
magukat mások fölé kerülni akarás kísértésében és bűnében szenvednek. De az, aki 
maga is előzőleg kigyógyult ebből az önteltségből. Az ilyenek azok felé is fordulnak 
most már, akik nekik tudatosan, vagy akaratlanul borsot törtek az orruk alá, vagy más 
meggyőződésüket fegyverként használták ellenük és így ellenségé váltak. Irgalmat nye-
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rönk, tehát van erőnk, hogy a sátán rostájára került testvérünket és embertársunkat se
gítsük Jézushoz, aki eddig is meg tudott tartani minket, tanítványait és imádkozik a 
megtartó hitért, mint bűn és halál fölött győzelmes Úr, hogy másokon segíthessünk.

Szimon János

Szentháromság ünnepe utáni 22. vasárnap 
Lukács 17,1-6
Meghökkentő indulat és magatartás gyakori jelenség a mindennapi életben. Meg

ütközést keltő megjelenés, durva, vagy cinikus szavak visszataszítanak. A ki nem fe
jezett fölháborodás fizikai undort, szorongást és félelmet hordoz. Körülbelül ezt jelen
ti a skandala szó a görög eredetiben. Ezt a személytől eredő és személyeket sértő, bán
tó, bénító, látható, érzékelhető, hallásunkat és lelkünket betegítő magatartást alig bé
lyegzi meg a napi sajtó a „botránkoztatás” kifejezéssel. Skandalum, mint botrány a 
pénzügyi manipulációk, sikkasztások, hatalmi és érdek-összefonódások, hazugság le
lepleződése szerepel inkább a hazai és világhírekben. Obszcén színházi jelenetekre, 
egyéni föltűnés keresésére még jobban válaszol a közvélemény elítélően. A szavak arc
pirító, igazságot ferdítő, becsületet ócsároló, lelket romboló, nyomdafestéket sem tűrő 
fordulatait inkább elismerő és tanulékony jóindulat fogadja nagyobb társaságban.

Menjen odébb, aki nem búja elviselni. Fordítsam el a fejemet, bár tovább hall
gatom. Mintha ezzel bensőnkben nem lennénk sárosak, sebzettek, fertőzöttek. — A vi
zuális és akusztikus rontás csak időnként mérséklődik az utcán, lépcsőházban, közte
rületen. — A jelenség nem egyszerűen deformálódott erkölcsi érzék követkeménye. Ez 
a sikk, a divat, az ifjúság bizonyos korosztályának és rétegeinek, a munkahelyek egy- 
egy csoportjának bevett gyakorlata. Ha az újonnan jött be nem veszi, belebetegszik. 
— Ez bűnös szívünk mocsarának gőze és tüze. Nyilvánvaló, vagy ki nem mondott pa
rancsoló rangsor, hatalmi alá-fölérendeltség, anyagi és lelki-szellemi kiszolgáltatottság 
a velejárója. De a fizikai kiszolgáltatottság sem ritka. Nők sokkal inkább szenvedő ala
nyai az üyen uralomnak. Csak kevesen vannak erre fizikailag, lelkileg gyönge férfiak. 
Versenyben, sorozatosan .illik” botrányt okoznia annak a nőnek, aki .szinten” akarja 
tartani magát Folyamatos belháborút folytató környezetben, kihívó filmek hatása alatt 
álló serdülő fiúk véleményében nyíltan kifejeződik ez a „férfihoz illő” erő.

A széles közvélemény csak akkor döbben meg, amikor gyermekek fizikai, lel
ki-szellemi élete megy tönkre. Talán a szűkebb családi körben szenvedik el az élet
re szóló első csapást. Vagy egy egész embercsoport ördögi köre fonja be a félelmek
ben és kényszercselekvésben kínlódót. Így halnak meg lelkileg már rég halott gyer
mekek éhségben, megfélemlítetten, alultápláltan, megverten  Ingyenélőket tartanak el, 
szexuális vágyak kiszolgálói. Egészségügyi, igazságügyi, rendfönntartó hatóság csak
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akkor avatkozik be, ha vér folyik. Az ilyen gyermekek, serdülők, fiatalok igazában 
sosem voltak boldog kicsinyek.

De a bibliai „kicsinyek” nemcsak a korban kiskorúak. „Kicsinyek” a hitben gyön
gék, bármilyen életkorban vannak. Születésüktől érzékeny lelkületűek. Azok, akiket Jé
zus tisztasága megérintett. Isten parancsa és rendje valamiképpen mérték számukra. 
Ezeknek megbotránkoztatása, megütközést kiváltó meghökkentése, bizalmuk megcsú
folása, jóizlésük (nem tanult etikettjük) megsértése személyük elleni merénylet. Hitünk 
megingatása a nyűt cél sok esetben. Súlyos próbatétel. Amikor beszélgetésben Isten 
rendjét, igazságát természetesen megcsúfolják előttük. Igéjét, szentségét éppen az veti 
meg, aki „vallásos” hírben áll. Ez a helyzet tehát általában nem a „kívül való környe
zet” hatása. Az ige tisztító ereje, a hit gyümölcse hiányzik ott, ahol a „kicsik” iránt 
közöny és lekezelő hangulat uralkodik. Sajátos szolgálatuk és Jézusra utaló helyzetük 
megvetése lesz a nagyok” bűne az ítélet napján. Figyelemre méltó a gazdag és Lázár 
példázata a szakasz előtt. Különösen idehangzik Titusz 1:13-16, Hasonlóan Efezus 5:6-
10. Ne feledkezzünk meg a fizikai, szellemi sérültekkel kapcsolatos „elszólásokról”, 
könnyed ítélkezésről. Amikor könnyen emlegetjük Isten büntetését... akár a középkor
ban.

A megváltozás, a gyógyulás, a megmaradás alapja.
A „vigyázzatok” fölszólítása mindkettőnek szól: mind a saját indulata, erőszakossá

ga bűnétől megkísértettnek, mind a megütközést elszenvedőnek. A botránkoztatás vétke 
is az Isten uralmának, szeretetrendjének megvetése. A hitben való megrendülés, a helyes 
útról való letérés állandóan fenyegeti a .kicsinyeket”. A tanítványok legtöbbször ilyen ál
lapotban vannak. Isten igéje lelkiismeretet fölébresztő, bűnt tisztító munkája a fordulat ki
sebb és nagyobb közösségben. Hogy botrány helyett „példás élet” ragyogjon és utaljon az 
Úrra. Isten a vétektől a bűnbocsánat erejével szabadít meg. A kigúnyolt és megtámadott, 
megkérdőjelezett Krisztus szenvedése és halála téríti meg a folyton támadó bántalmazót  
Az Isten bocsánatáért könyörgő, azt életével, halálával megszerző Jézus adja a megbocsá
tás Lelkét a sértettnek. Bátorságot ad a figyelmeztetéshez, intéshez. Ő végzi el a lélekben, 
hogy ne még durvább visszavágás kövesse az intést, hanem a személyes bocsánatkérés és 
bocsánat adás gyógyítsa a megromlott kapcsolatot Isten bocsánata a bocsánatkéréssel és 
bocsánat adással nyer érvényes, áldott pecsétet Isten bocsánata csak és egyedül a kereszt
re feszített Jézus „botránya” gyümölcseként adatik. A bűn botránya és botránkoztatása a 
bocsánatkérés és bocsánat adás következtében csendesül és gyógyul.

Jézus tisztában van azzal, hogy a vétkes hányszor visszaesik. De azt is tudja, hogy 
a sértett kísértése a büszkeség, a megfizetés indulata, a keményszívűség. Ezért nem szab 
határt, hányszor kell megbocsátani. Itt ugyan nem fokozza a teljesség számát, de ugyan
úgy a „mindig”-re gondol, mint amikor hetvenszer hétről beszél. Azt sem mondja, hogy 
kételkedjem a másik megbánó szavában. Ez Őrá tartozik, aki a szívet ismeri! Hagyjuk az 
igazságosan ítélőre, ki hogyan élhet vissza a bűnbocsánattal és a másik bocsánatával!

Az Úrtól kapott hit merészsége és bátorsága
Vigyázat! Textusunk harmadik szakaszában nem a kicsinyek, vagy kicsinyhiteűkkel 

szembeni valamiféle „nagy hit” erejéről van szó. — Az a döntő, hogy legalább a leforr'-
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zott tanítványok tudják, kihez kell fordulniok, hogy ne rontok, botrányokozók, hanem gyó
gyító és épító eszközök legyenek.

A botránkoztatásnál a „főparancsolat” megszegése történik. Istent megvetve ma
gam akarok parancsoló, kiszolgált bálvány lenni. így gázolom le a másikat. — A meg
térítés menetében Jézushoz fordul a megszégyenült bűnös és hatalmát kéri, hogy Ő 
uralkodjon benne! Eszünk szerint lehetünk hívő emberek. Még a kegyesség külső gya
korlatában is tökéletesen megfelelőnek látszhatunk. Mennyi „hívő” élet körül voltak és 
varrnak botrányok. Nem hívő, elidegenedett, alig visszamerészkedő, hit híján erőtlen 
embertársamat hőköltetem vissza, hogy Jézushoz találjon.

Az élő és Isten szerint cselekvő hit nagysága onnan van, hogy az Úr maga kö- 
lötzik be gondolkodásomba, szavaimba és tetteimben Ő cselekszik. Ahogyan lehajolt 
a kicsikhez. Amikor volt türelme a serdülőkhöz és fiatalokhoz. Nem riasztotta meg 
és futtatta el a vadócok és taposok ereje, kényszere. Nem hallgatott, hogy cinkos le
gyen. Bedobta magát az élet-tenger hullámaiba. Hogy a kicsiket mentse. A tegnap 
még nagymellűeket (Péter) megtartsa a megérdemelt aláhullás veszedelméből. Csak 
vele lehet bátorságunk erőszak nélküli gyöngesége erejével szembenézni és küzdeni 
egy még itt megvalósuló világért is, amelyben nem az egymást legyűrő és megalá
zó, meggy alázó stílus lenne a domináns...

A mustármag példázatának kontúrja a gyülekezet, az anyaszentegyház emberei
nek, népének hit általi bátorságát, merészségét ábrázolja. Nem szabad csak a megfele
lő „közegben”, kényelmes „táptalajon” maradniok. Mindig a nagy tengerre szállás a 
kötelességük. De Jézushoz kötve, igazában rajta függeszkedve, Benne gyökerezve. Ak
kor nem lesznek szél ingatta nádszállá. Akkor nem asszimilálódnak és simulnak bele 
az erősek skandalumaiba. Akkor Jézus gyógyító, békéltető, kiengesztelő, újat építő 
munkásai lesznek. Mindig kicsinyek maradnak, mert egyedül Ő a nagy és Ő az erős!

Témánk: Kétfajta merészség:
1. A bűnös ember kíméletlen bátorsága
2. Az Úrtól -való hit ráhagyatkozó merészsége és ereje.

Bödecs Barnabás

Szentháromság ünnepe utáni 23. vasárnap
Mt 17, 24-27

Textus és történelmi háttér
In médiás rés! Minden zsidó — mondja A. Schlatter —, akár szegény vagy gaz

dag volt, Izraelben lakott vagy azon túl, fizetett évente fél sekelt a régi pénzegységben 
vagy két drachmát görög pénznemben a templom ill. szentély javára.

A templomadó történelmileg a királyság korától általánossá lett népszámláláshoz 
kapcsolódik. A megszámláltakra — gazdagokra és szegényekre egyaránt — vontako-
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zott a szolgálat és a „váltságdíj”, az adó. A népszámlálás során nyilvántartásba vett 
„besoroltak” fizették a „váltságdíjat”, amely egyszeri adófizetési kötelezettséget jelen
tett (vö. 2 Móz 30,11-16). A fogság utáni korban ez már évenként fizetendő templo
madóvá „nőtte ki magát”. Itt nem császári, állami adóról volt szó, melyet adófizetés 
céljára vert ezüst dénárban kellett leróni (Lk 20,26), hanem izraelita kultusz-adótól. 
Ezt igazolja Péter által fogott hal szájában talált státer is, mely nem római, hanem gö
rög eredetű pénzérme volt. (A státer 4 drachmával, két személy adójával egyenlő).

A jeruzsálemi templom elpusztítása után Vespasiánus a zsidókat arra kötelezte, 
hogy a templomadót állami adóként fizessék a császári költségvetés pénztárába. Erről 
Jézus korában még nem beszélhettünk, a két drachma kultusz-adó volt.

A fentiekből egyértelműen következik az adószedők (kétdrachmaszedők) kérdé
sére adott péteri válasz, hogy ti. Jézus is fizeti a templom fenntartásához szükséges 
adót, mint izraelita.

Jézus kérdése viszont Péterhez nem a két drachmára vontakozott, hanem általában 
az uralkodók által szedett vámra (telosz = befejezés, főcél, vám) és az állami adóra (kén- 
szosz=vagyon alapján kivetett adó). Ez elsősorban az idegeneket, elnyomottakat terhelte 
és nem azt a hatalmat, amely elrendelte és apparátust, amely behajtotta. A példázatos kép
pel Jézus egyfelelől— immanens síkon— a „fiák” szabadságát emeli ki, másfelől a meny- 
nyek országának fiaira vonatkoztatja, akik nem kötelezhetők semmiféle adófizetésre (Ju- 
bil. kommentár). Jézus pedig Atyja házának Fiaként különösen sem kötelezhető — temp
lomadóra sem. A státer megfizetésével viszont küldetéséhez hűen Jézus itt is lemond ha
talmáról, privilégiumáról és aláveti magát a törvény adta kötelezettségeknek.

Olyan egzegetikai „erőlködéssel” kár foglalkozni, mely szerint Jézust idegennek 
tekintették az adószedők, mert az ominózus esetet megelőzendő időben Izrael határán 
kívül tanított és gyülekezeteket alapított.

Meditáció
A korábbi években igehirdetési alapigeként nem került elénk az adópénz textu- i 

sa, idősebb kollégákat faggatva, ők sem igen emlékeznek rá. Amennyiben az a szán
dék húzódott meg a textus igehirdetési kijelölése mögött, hogy nézzünk már szembe 
az adóval teológiailag is, és mutassunk utat ebben a kérdésben híveinknek, akkor rossz 
úton járunk. Egyszerű lenne a kérdést megoldani úgy, hogy a templomadó és az egy
házfenntartói járulék közé egyenlőségjelet tennénk, hasonlóképpen a korabeli vámot és 
állami adót párhuzamba hoznánk hazai adó- és vámrendszerünkkel. (Jövő héten — áp
rilis 8-án lép életbe az új behozatali vám jogszabály). És ezekben a kérdésekben ad
nánk hitbeli „eligazítást” gyülekezeti tagjainknak.

Többről és másról van szó. Igénk megszólaltatásának alapja: Jézus nemcsak ér
telmezte, magyarázta a törvényt, hanem meg is tartotta. A kozmosz uraként alávette 
magát a törvénynek, olykor a rosszul értelmezettnek is, hogy ne botránkoztasson meg 
senkit.



Szentháromság ünnepe utáni 23. vasárnap 443

Gondolatok az igehirdetéshez
1. ) Végcél vagy rövid lejáratú célok?
Korunk emberének különösen nagy dilemmája a fenti kérdésre adandó válasz. 

Ez egyben magában foglalja a helyes és hibás életelvekból adódó kétféle következ
ményt. Sokan úgy vélekednek, időhiány miatt nem is gondolhatunk valamiféle végcél
ra, csak rövid lejáratú célok sorozata töltheti ki életünk szűkös keretét. Holott — Se- 
lye szerint — „sem a rövid lejáratú, sem a távoli célok... nem teremtik meg azt az 
alapot, amelyre minden tevékenységünk ráépülhet. Mindnyájan ösztönösen érezzük, 
hogy kell lenni egy végcélnak — s ez lehet a Teremtőhöz fűződő harmóniában —, 
amely összehangolja és egységbe tömöríti valamennyi törekvésünket”.

Ha a rövid és távoli céljaink nem egy végcél által meghatározott mederben folynak, 
akkor hasonlóak leszünk tervrajzok, technológiák és munkaszervezés nélkül házat építe
ni szándékozó kivitelezőhöz, kinek házát sosem fogják belakni, mert így fel sem építhe
tő. S aki mégis így akarna nekivágni az építkezésnek, az ne csodálkozzon, hogy idegfe
szültséggel, lelki zavarokkal és bizonytalanság érzésével „kitermel” jópár pszichoszoma
tikus betegséget mindazért, mert hibás életelvek szerint akart házat építeni.

Az utóbbi évtizedek ipari-technikai forradalmában különösen is keresi a helyét 
az ember a világban. Sokan úgy ítélik meg, hogy az élet végcélja: önmagunk minél 
teljesebb kifejezése, önmegvalósítása. Ez legalább két problémát vet fel. Minek az árán, 
kin „átgázolva” és kit elhagyva, kitaszítva valósítjuk meg önmagunkat? Egy közismert 
személyiség nyilatkozott úgy a közelmúltban a tv riporterének, hogy négy féijet „emész
tett meg”, míg eljutott a csúcsra. De van akinek „önmaga megvalósításához” hitves és 
család nélküli nyugalomra, fiatalabb „évjáratú” feleségre van szüksége. A másik fel
oldhatatlan feszültség: a minden áron történő önmegvalósítás nem ismeri az áldozatot! 
Az emberiség történelme is igazolta; pozitív történelmi személyiséggé csak az válha
tott, aki áldozatot tudott hozni, és nem az, aki másokat feláldozott.

A hívő ember végső célja Istenben gyökerezik, az Ő szeretetközösségében telje
sedik ki, válik valósággá feltétel nélküli hite. Ez az út áldozatokkal szegélyezett. Tex
tusunkban Jézus magatartása is erre utal.

2. ) Két világ polgáraiként
A kettős állampolgárság két ország reális létét tételezi fel. A hívő ember számá

ra az örök élet nincs elszakítva a jelen való élettől és viszont „Aki hallja az én igé
met és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; ... átment a halálból az 
életre” (Jn 5,24). Tehát nem lesz, hanem már van örök életük azoknak, akik hitre ju
tottak. A halál állapotába születünk bele, és abba is maradunk, ameddig személy sze
rint el nem fogadjuk Krisztus áldozatát Az elfogadott krisztusi áldozat köt össze Is
táméi és tesz országa polgáraivá.

A kettős állampolgárság csakúgy nem skizofrén eset, ahogy az üdvbizonyosság
gal rendelkező hívő életvitel sem. Hiszen erre hivattunk el Krisztusban és ehhez mél
tóan kell élnünk „alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást sze
retettel, igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével”. (Ef 4,1-3).
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Egy alkalommal nálunk köszöntötték nejemet — valamilyen esemény során — 
munkatársai. Az ünnepi pillanatok gyorsan tovaszálltak és megvívták a maguk harcát 
a munkahelyi gondokat szenvedélyesen ecsetelendő megnyilvánulások. Az egyik orvos 
felfigyelt a szoba falán függő fenti igére és receptre írta fel a textust a jelenlévőknek: 
„naponta 3x Ef 4,1-3”.

3.) Örök életünk van
Ezekben a napokban valóságos népvándorlás indul meg a temetők felé. Mi is el

megyünk szeretteink sójához. Nekünk is felteszi Isten a kérdést kimondatlanul is, mint 
Ézékielnek: „Emberfia! Életre kelnek-e még ezek a csontok?” Jézus óta nem válaszol
hatunk így: „Uram, te tudod!” Válaszunk nem lehet bizonytalan. Csak hitünkből faka
dó igen, vagy hitetlenségünkből származó nem lehet a válaszunk. De nemcsak szere- 
tetteinkre, hanem magunkra nézve is válaszolnunk kell. Hiszen oda vezet a mi életünk 
útja is — könyörtelenül.

Tudunk-e bizonyságot tenni e világ polgáraiként az Eljövendőről, az örök élet
ről? Arról, hogy Jézus halála az én halálom, feltámadása az én feltámadásom volt. Így 
lett örök életem, s kettős állampolgárságom. Egyházi esztendőnk és életünk vége felé 
Jézussal mehetünk hazafelé. Krisztus ítélőszéke előtt ugyan mindenkinek meg kell je
lennie, de jó tudni, hogy az ő népe már átment a halálból az életre.

Kalácska Béla
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Gondolatok az igehirdetéshez

Szentháromság ünnepe 
utáni 15. vasarnap 

Példabeszedek 16.1-9
Hogy milyen hatalma van a gonosz

nak, azt nap mint nap tapasztaljuk. Egy 
meggondolatlan szó, egy gyanús pillantás, 
és máris vége a bizalomnak, kész a viszály. 
És hogy milyen hatalma van a jóságnak, 
azt az ÓT bölcsesség-tanítói ismételten 
igyekeztek tanítványaik szívébe vésni: a 
jósággal és hűséggel jóvá lehet tenni a 
bűnt Sohasem lehet azonban a bűn és go
noszság megismétlésével jóvá termi. Való
jában azonban nem is a bűnös teszi jóvá bű- 
nének következményeit, hanem miután el
hagyta gonoszságát, az isteni kegyelem és 
megbocsátás újrarendezd ereje működik 
benne és általa. Aki bízik a jóságban, az 
megtapasztalja Isten jóságát (Inge Nestle)

* * *

Ezek az emberek ráeszméltek, hogy 
valamiféle rend van valahol elrejtve ebben 
a világmindenségben és ezt ki kellene ta
pogatni, ehhez igazodni kellene. Az ember 
akkor tud eredményesen, harmonikusan, 
boldogan élni, ha megsejt valamit ebből a 
rendből és ehhez igazítja életét Ez a vonal 
egészen más, mint a katonáknak és a pa
poknak a vonala. A katonák erőszakban, 
fegyverfélelemben gondolkodtak. A böl
csesség vonala egy titokzatos, önálló vo
nal, mely igazában nem Isten felől indul el, 
hanem az ember tapasztalatai felől, és azt 
vizsgálja, hogy hogyan lehetne eligazodni 
ebben a világban. Az emberi szellem bon- 
takozásának útja mutatkozik ezekben, és

ez az út az agressziótól a szelídség felé ve
zet Kezdetben volt az ember, aki a létért 
kemény küzdelmet vívott, s életben mara
dásának feltétele volt hogy a másiknál erő
sebb, okosabb vagy ügyesebb legyen. Ez a 
vonal ment tovább az erőszak képviselői
ben. De aztán megjelent az a másik gondo
lat hogy embernek lenni azért mégsem azt 
jelenti, hogy megölöm a másikat Ember
nek lenni, ez valami bensőséget jelent Az 
az ideális ember, aki tud csöndes lenni, tud 
hallgatni. Ez az egyik alapvető jellegzetes
sége a bölcsesség-irodalomnak, hogy az 
erőszaktól vezeti az emberi szellemet a 
szelídség, a csönd, a szeretet a békesség 
irányába. (...)

* * *

Az istenfélő ember jut el a bölcses
ségre. Az istenfélő ember mellesleg bölcs 
ember is lesz. Istenfélelmen át a bölcses
séghez, és bölcsesség útján az istenféle
lemhez! Nyilván mind a kettő igaz. (...) 
Augusztinus egy helyen az istenfélelemről 
elmélkedik és elmondja, hogy kétféle is
tenfélelem van: egyik a szolgai módon át
élt istenfélelem, a másik pedig a gyermék- 
i módon átélt istenfélelem. A szolgai mó
don átélt istenfélelem lényege ez:, Jaj, jön 
az Isten!” A gyermeki módon átélt istenfé
lelem lényege Augusztinus szerint:, Jaj, el
megy az Isten”. Biztosra veszem, hogy ez 
utóbbi istenfélelem a bölcsesség kezdete és 
lényege. A szolgai istenfélelem semmiféle 
bölcsességhez nem vezet Valóban a böl
csesség kezdete az ilyen félelem: Ha meg- 
szomorítom, ha valamiért elfordul tőlem az 
Isten, akkor mi lesz velem? Ebben a lelkü- 
letben már eleve benne van az is, hogy én



446 Gondolatok

Isten nélkül nagyon keveset érek, keveset 
tudok! Az én értelmem nagyon korlátozott. 
Szükségem van külső segítségre, Isten ih
letére, Isten igazságára, vezetésére. (...)

* * *

"Istentől jövünk. Isten felé me
gyünk, Istenben teljesedik ki az életünk”. 
Ez ezeknek a koncepcióknak a lényege és 
ebből a háttérből kilépve is igazán illendő 
és méltó, hogy megköszönjük Jézus Krisz
tust, akiről Pál apostol azt mondja a korin- 
tusi levélben, hogy „Ő lett nékünk bölcses
ségül...” Az újszövetségi felismerések 
szerint Jézus igazában a bölcsességnek 
mestere volt. Jézus tanításában a bölcses
ség és bolondság szembeállítása központi 
szerepet játszik. (Farkas József)

* * *
A bölcsességet Izraelben gyakorla

tilag értelmezték: a bölcsesség életművé
szet. Ez a bölcsesség mindenkor gyakor
lati jellegű: józan okosság, egyfajta élet
művészet, amelynek a boldogság biztosí
tása a célja. Ezért gyakran az élet forrá
sának, vagy az élet útjának nevezték. 
Ugyanakkor a bölcsesség foglalata az er
kölcsi nevelésének is, amelyet vallásos 
szellem hat á t ld. Példabeszédek könyve. 
Ebből adódóan a bölcsesség és a vallá
sosság fedik egymást. (Herbert Haag)

Szentháromság ünnepe 
utáni 16. vasárnap
Jeremiás 14.7-9

A bűnvallásnak alapot szolgáltató 
ítélet-képzeten („ha bűneink ellenünk 
szólnak is”) és az irgalomnak a Jahve-név 
kinyilatkoztatásával egybekötött kérésén 
(„a Te nevedre tekintettel bánj velünk”), 
éppúgy átszűrődnek a kultikus élet szer

tartási formái, mint a Jahvéról, mint Izra
el reménységéről, szabadítójárói szóló 
himnikus prédikáción. Az éjszakára a fo
gadóba betérő vándor képe ellentétes pár
huzamban áll Jahve eljövetelének szakrá
lis értelmezésével (v.ö. Zsolt.96,13., 
98.8.kk), miszerint amikor Ő elérkezik, 
elfoglalja szentélyét, népének pedig sza- 
badítást hoz. A szövetségkötés kultusz
hagyománya alapján válik érthetővé a 
kettő , .miért?” szemrehányó hangvétele 
és jelentése, valamint a 9. vers még me
részebb megfogalmazása. Az epifánia 
szakrális aktusa szerint Isten jelen van né
pe körében, amit az Ő nevének a gyüle
kezet felé történő kikiáltása is jelez. (...) 
Ezt a pontot érinti a 9. vers kérdése, mely 
szerint nemcsak úgy tűnik, hogy Isten 
nem akar, hanem az is felvetődik, hogy 
esetleg nem is tud segíteni, hasonlóan az 
önuralmát elvesztett ijedt emberhez. 
Ezeknek az Isten akaratára és hatalmára 
vonatkozó kérdéseknek az alapja mégis 
az, hogy a próféta ilyen antropomorf áb
rázolás segítségével minden kétséget el
oszlasson Isten üdvözítő akarta és ereje 
felől. Ezt támasztja alá a befejező kérés 
is: „Ne hagyj el minket”. (Artúr Weiser)

* * *

8. vers. Az aszály katasztrofális kö
vetkezményei újra Isten felé irányították 
a nép tekintetét: Ő az, aki korábban min
dig segített bajba jutott népén. Judának 
azonban rá kell jönnie, hogy a régi jogo
kat nem lehet tetszés szerint újra érvénye
síteni. Miért nem segít az Isten? Mert a 
nép nem hallgatott a hozzá küldött pró
féták figyelmeztetésére. Világosan kifeje
zésre juttatták az emberek magatartásá
nak tarthatatlanságát és az eljövendő íté
let szigorúságát. Ezt a beszédet azonban 
senki nem vette komolyan, inkább hall
gattak a hamis prófétákra, akik üzenetü
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két teljes mértékben az emberek tetszésé
hez igazították. Ennyi engedetlenség után 
Isten nem akarja meghallani a segélyki
áltást és még Jeremiás szavának sem en
ged. Ma is sokan beleesnek abba a hibá
ba, hogy Istent csak a veszély és nyomo
rúság idején szólítják meg. Isten azonban 
ennél az olcsó kapcsolatnál jóval többet 
bízott ránk, s többet is vár tőlünk: enge
delmességet vár és azt kívánja, hogy te
gyünk különbséget a hamis és a valódi 
próféták között. Ez azonban semmi eset
re sem lehet könnyelmű, elhamarkodott 
ítélet, hanem gondos és bölcs mérlegelés 
eredménye. (Elisabeth Dreckhqff)

* * *

Jeremiás (Kr.e.650-580 körül)Jósi- 
ásnak, Juda utolsó nagy királyának kör
nyezetéhez tartozott, szeme előtt folyt le 
Jeruzsálem bukása az Újbabiloni Biroda
lom elleni harcban. Ő a legprófétaibb a 
három nagypróféta közül. Életrajzi és 
szubjektív kijelentésekben gazdag írásai
ból a prófétasors és prófétaiélek szörnyű 
feszültségét és tragédiáját lehet kiolvasni. 
(Szerb Antal)

* * *

A reményről beszélni annyit jelent, 
mint megállapítani, milyen helyet foglal 
el a jövő Isten népének vallási életében; 
az a boldog jövő, amelyre minden igaz 
ember meghívást kapott. Isten Ígéretei 
lassanként kinyilatkoztatják a nép számá
ra ennek a jövőnek a szépségét, amely 
nem evilági lesz, hanem egy jobb, azaz 
mennyei haza. (...) Az Istenbe és hűség
be vetett bizalom, az ígéreteiben való hit 
biztosítanak minket ennek a jövőnek va
lódiságáról és egyúttal megsejtetik annak 
nagyszerűségét. így lehetséges, hogy a 
hívő vágyódjon ez után a jövő után, pon
tosabban, remélje azt A jövőben való ré

szesedés azonban kétségkívül problema
tikus marad, mert függ a hűséges és ki
tartó szeretettől, ami nem könnyű köve
telmény a bűnre hajló szabadakarat szá
mára. Tehát a hívő nem bízhat feltétel 
nélkül abban, hogy eljut ehhez a jövőhöz. 
Csak bizalommal remélni tudja Istentől, 
akiben hisz, és aki egyedül képes alkal
massá tenni szabadságát a szeretetre. A 
hitbe és bizalomba így belegyökerezve 
tud a remény a jövő felé kitárulni és tud
ja felemelni erejével a hívő egész életét 
(...) Hit és bizalom, remény és szeretet 
tehát összetett, de egyetlen lelki magatar
tás különböző oldalai. (JDupont)

Szentháromság ünnepe 
utáni 17. vasarnap 
Zofonias 3. 8-9

A világ népeinek ítéletéről hallunk: 
Senki sem menekülhet meg, hiszen „fel
indulásomnak tüze pusztítja el az egész 
földet”. Az ítélet motívuma a próféta ige
hirdetésében túlsúlyban van. Mégis meg 
kell jegyezni, hogy itt egyáltalán nem Iz
rael népének a többi néppel szembeni 
bosszúvágyáról van szó. Ez a nép végte
lenül sokat szenvedett évszázadok alatt a 
szomszédaitól. Isten választott népét 
azonban megsemmisíteni nem tudták, s 
még a legelviselhetetlenebb életkörülmé
nyek között is életben maradt. Éppen 
ezért feltűnő, hogy Izrael a reménységé
ben élő isteni birodalomból nem zárja ki 
még az ellenséges népeket sem.(...) 
Nincs más nép a földön, mely ennyire ko
molyan, átgondoltan tekintene jövendője 
felé, mint Izrael népe. Tudja, hogy min
denfajta önmagasztalás keserű kudarcra 
van ítélve. Isten lesz az egyedüli Úr, aki 
fenségéből nem osztozik mással. Ő az 
egyedüli, aki Úr marad. Nemcsak a Vele 
szövetségben álló népével áll kapcsolat
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bán, hanem az egész világgal, mert övé 
a teremtett világ. (...)

A prófétai kép a katasztrofális, de 
mégis üdvösséges utolsó időkre utal. Már 
itt a jelenben kötelezi népét, de mondjuk 
inkább ezt: Krisztus egyházát A láthatat
lan, mindent átfogó egyháznak a látható 
földi egyházszervezeten keresztül hozzá 
kell járulnia a népek és fajok közötti hi
dak építéséhez. (...) Ha az egyház ezt 
nem teszi, annak az lesz a következmé
nye, hogy Isten nélküle fogja megvalósí
tani terveit, új népet alkot magának a né
pek között. A prófétai üzenet tehát non 
a távoli múltból ránkmaradt, túlhaladott 
ügy, hanem minket szólít meg, a mi mai 
helyzetünkben van mondanivalója. 
(M. Bic)

* * *

A próféta neve héberül Sefanja: Jah- 
ve elrejt, oltalmaz. Hiszkija (király?) ük
unokája, Kusi fia. Náhum és Jeremiás pró
féták kortársa. Juda királyságában műkö
dött, Kr.e. 622. előtt. (...) Név éhez kapcso
lódik egy apokalipszis is, mely csak Ale
xandriai Kelemen egy idézetéből és kopt 
töredékekben maradt fenn. (...)

A próféta született költőnek bizo
nyul; mind a konkrét ábrázolásban, mint 
a sötét jövő előrevetítésében kitűnik, és 
nemcsak nyelvi szempontból, hanem mű- 
velődéstörténetileg is figyelmet érdemel. 
Fellépésre föltehetően az a vallási szünk- 
retizmus ösztönözte, amely Josija király 
idejében eluralkodott és amellyel egyfaj
ta kozmolpolitizmus és erkölycsi hanyat
lás is párosult (...)

Fő mondanivalója teológiai szem
pontból elsősorban etikai és eszhatológi- 
kus természetű. Eszhatolgikus szempont
ból közismert gondolata: Jahve föltétien 
Úr (szuverenitás). ítélete nemcsak Judára 
sújthat le, hanem az egész világra, sőt a

természetre is. (...) Jahve közbelépésének 
egyébként nem a pusztítás a célja, hanem 
a belátásra indítás és a maradék megmen
tése. így Zofóniás az alázatot az Isten 
akaratának elfogadását hirdeti. (Herbert 
Haag)

* * *

A várakozáson a bizodalmas, vi
gaszteljes vágyódást érti. Mivel Isten fe
nyegetésének és eljárásának eddig sem
miféle eredménye nem volt mivel Isten 
— emberi vélemény szerint — alul ma
rad t ezért Jeruzsálem éppen ebben a 
szemlátomást „vesztett” Istenbe vesse bi
zodalmát és ne keressen másféle lehető
séget! Ez tulajdonképpen igen különös 
felszólítás. Felhívás ez a hitre, amely ha
tározott bizalom az iránt, amit remélünk 
és hit abban, amit non látunk. Arra szó
lítanak fel, hogy a szabadítást és a meg
váltást senki mástól ne várjuk, egyedül 
Istentől, még akkor is, ha nem látjuk győ
zelmét Ez a Megfeszített gyülekezetének 
szóló kiáltás, ő t, a Megfeszítettet illeti, 
övé a jog, hogy a népeket Ítéletre egybe- 
gyűjtse. Arra készül, hogy ezzel a jogá
val éljen. Az egész föld el fog pusztulni. 
A népekhez Izrael is hozzátartozik. (...)

De hogyan lehet ez vigasz, amire bi
zakodva, de várni kell? Ez a hit vigasztalá
sa  Nem személyes felmentésről van itt 
szó, hanem arról, hogy Isten legyen igaz, 
Ő győzzön minden világgal, a .kegyesek 
világával” szemben is. (...) Istennek ezt a 
kérlelhetetlen komolyságát, amellyel meg
menti az Ő dicsőségét az ellene vétő világ
gal szemben, ott ismerjük fel világosan, 
ahol Ő Jézus Krisztust halálra adja Izrael 
és a népek bűneinek büntetésére. Csak 
Krisztus keresztje felől lehet mindezt meg
érteni.

(H.O. Kühner)
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Szentháromság ünnepe 
utáni 18. vasárnap

Ma te 5.38-42
Az erőszakmentes szembenállás a 

gonosszal nem az „anyámasszony kato
náinak” módszere. Aki ezt választja, az 
nem akarja elpusztítani vagy megalázni 
az ellenségét, hanem meg akarja nyerni 
barátságát és megértését A cél a jóváté
tel és a kibékülés. Ennek gyümölcse egy 
új közösség, míg az erőszaknak tragikus 
következményei vannak. Nemcsak attól 
óvakodunk, hogy rálőjünk az ellenségre, 
hanem igyekszünk nem gyűlölni, abban 
a reményben, hogy a mi türelmünk az el
lenfelet meg fogja győzni. (Martin Lut
her King)

* * *

Mindazt aminek alapvető jelentő
sége van az életben, nem érhetjük el ki
zárólag értelemmel, hanem keményen 
meg kell szenvedni érte. A szenvedés 
végtelenül erősebb hatalom a dzsungel 
törvényénél. (M.Gandhi)

* * *

Hogyan lehet megoldani a jóság és 
gonoszság problémáját? A Hegyi Beszéd 
olyan távlatot nyit melyben ismét embe
reket látunk magunk körül, bestiák és ör
dögök helyett! (E. Stöffler)

* * *

„Ne szálljatok szembe a gonosszal” 
— ez nem engedékenységet jelent a go
nosszal szemben, hanem a gonosz feletti 
teljes győzelmet Azt jelenti: a gonoszt 
nem győzheted le ugyanazokkal az eszkö
zökkel, amelyeket ő alkalmaz ellened. 
Nem győzheted le az igazságtalanságot 
igazságtalansággal, a hazugságot hazug
sággal, az erőszakot erőszakkal. A go

nosszal nem állhatsz ki a saját síkján, ha
nem egy magasabb síkról kell megütköz
nöd vele. Valamiben föléje kell kereked
ned! Az igazságtalanságra igazsággal, a 
hazugságra őszinteséggel, az erőszakra 
bölcsességgel kell válaszolnod.(...) Meg 
kell őrizned Isten fiainak nemességét 
Ezért kell ellenfelednek igazat adnod, de 
ezzel nem a saját igazságában erősíted 
meg, hanem az Isten igazságában részesí
ted. Ezért nem szabad belebonyolódnod a 
bosszú-jog gyakorlásába, hanem Isten fia
inak szabadságával kell élned. Az ördögi 
gonoszsággal nem a magad erejét kell 
szembeállítanod, nem is a világ erejét ha
nem Isten erejét aki azonkívül hogy Szent
je, Ura és Bírája, egyúttal Atyja is a min- 
denségnek.(...) Csak a jóság kardjával har
colhatsz. Csak Istennek, az Úrnak és Aty
ának az oldalán küzdhetsz.!...) Mert a jo
gosságot is lehet úgy gyakorolni, hogy jog
talansággá váljon, bántson és megcsonto
sodjon. Még a gonoszságnak is van egy bi
zonyos igazság-magja. Ezt képtelenség 
egy ugyanazon az alapon álló ellen-igaz
sággal meggyőzni, hanem kizárólag egy 
magasabbrendű joggal: az áldozattal. Csak 
a kereszt válthatja meg a világot nem pe
dig a kard. A szeretet pedig erősebb a jog
nál.!...) A „szemet szemért fogat fogért” 
elve korlátot jelent A törvény korlátját Ez 
a korlát védi az egyén szentségét!-..) 
Könnyen azt gondolná az ember, hogy ez
zel minden megoldódott és minden rend
ből van. Amint azonban belép az Atya-Úr
isten szointi tájékozódás elve, a törvény
nek ez a korlátja darabokra törik. (L. Ra
goz)

* * *

Mindezeken az antitéziseken szívó
san vonul végig egy állandó motívum, 
amelyet így lehet egészen röviden néhány 
szóban összefoglalni: .Nemcsak az...ha
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nem már az is... Isten akarata ellenére 
van”.(...) Nem állíthatjuk persze egysze
rűen azt, hogy a zsidó törvényértelmezés
től teljességgel idegen az isteni követe
lésnek az a radikalizálódása, amelyet Jé
zusnak ezek a szavai fejeznek ki. (...) 
Mégis az jellemző a zsidóságra, hogy Is
ten akratát és törvényét olyan jogi statú
tumnak tartja és érti, amellyel nem sza
bad összeütközésbe kerülnie. Ezt képvi
seli példaszerűen az írástudók és farizeu
sok magatartása és tanítása. Olyan jogi 
statútumról van szó, amely mindenfelől 
kerítéssel veszi körül az életet Persze, 
ahány léc, annyi rés is a kerítésen. (...) 
Jézus szava átüti ezt a vélt védőfalat... 
kiszabadítja Isten akaratát a törvénytábla 
merevségéből és utánanyúl a ember szí
vének... szabaddá teszi a törvényt. (...) 
És mindezt úgy, hogy konkrét engedel
mességre szólítja fel az embert (G. Born- 
kamm)

* * *

Jézus egész béke-embereket igé- 
nyel...olyan embereket kiknek a lelke 
olyan, mint a mérhetetlen tenger, amely 
a föld minden sodró áradatát valameny- 
nyi hordalékával együtt ölébe fogadja. 
Persze, ezerféle ellenvetést tehetünk...se
hogyan sem megy a fejünkbe, hogy ne
künk mindig és mindenütt a rövidebbet 
kell húzni? (W. Liihti)

Szentháromság ünnepe 
utáni 19. vasarnap 

János 5, 1-17
Mindig is voltak és ma is vannak 

dolgok, melyek nem tűnnek föl senkinek. 
(...) "Nincs emberem” — mondja a bé
na. Szörnyű állapot a gyógyulás tavának 
partján, néhány lépésnyire a megoldástól.

de már 38 éve, hogy nem tűnik föl sen
kinek. (...) Jézus vele folytatott beszélge
tése és cselekedete sem tűnt föl senkinek. 
Amit tett, mégis csoda volt. Miért? Mert 
itt valami olyasmi történt, ami emberek 
számára lehetetlenség. Meghaladja képes
ségeinket, hogy feloldjuk valakinek az el- 
hagyottságát. Az elhagyatottság ugyanis 
az ember lényegéhez tartozik. (...) Egye
dül kell lennünk a testi fájdalomban, amit 
ki kell bírnunk, és senki át nem veheti 
tőlünk. Egyedül vagyunk azokban a dön
tésekben, melyeket minden tanácsadás 
nélkül kell meghoznunk és vállalnunk 
kell értük a felelősséget.(...) Ha azonban 
jól odafigyelünk erre a mondatra, hogy 
.nincs emberem”, akkor a hangsúlyból 
felfedezhetünk valami egészen mást is. 
Mintha így folytatódna ez a mondat: „Is
ten keze után is hiába nyúlok”. Nem ta
gadhatjuk, hogy az emberektől és Isten
től való elhagyatottság érzését nagyon 
gyakran együtt emlegetik.(...) Itt történ
het meg a csoda: Isten belép az ember el
hagyatott életébe. Nem látványosan, csak 
az érintett maga veszi észre. Legtöbbször 
egészen jelentéktelennek tűnő módon 
kezdődik: egy hajszálvékony fénysugár 
feltűnésével. Ezt a megvilágosító sugarat 
akár egyetlen kérdés is kiválthatja. Olyan 
kérdés, mely nem hasonlít a többihez, ha
nem elevenünkbe vág.(...) Ez a történet 
is annak a példája, hogy Isten csendben 
elért valakit (Rudolf Renner)

* * *

Hogy miért adott helyet János az 
evangéliumában ennek a csodának, arra 
könnyű választ adni: a kővetkező fejezet
ből kitűnik, hogy ez az esemény a kiin
dulópontja Jézus és a zsidó vezetők egyik 
összeütközésének. Utóbbiak nem magán 
a gyógyításon, a csodán ütköztek meg, 
hanem Jézus felszólításán: „vidd az ágya



az igehirdetéshez 451

dat!”. Jézust nem köti a Sabbát-törvény. 
Számára az Istennel való személyes kap
csolat a döntő. Kiélezetten így is fogal
mazhatunk: ahol hiányzik az Istennel va
ló személyes kapcsolat, ott hiábavaló a 
kegyességi forma. Ezzel a kijelentéssel 
azonban még nem fogalmaztuk meg a tel
jes igazságot Mert Jézus háborog ugyan 
a külső formán, de nem veti el teljesen. 
Van jó néhány igehely, mely arról tanús
kodik, hogy Jézus a kegyességi formákat 
megőrizte. Minden attól fílgg, hogy a ke
gyesség milyen szerepet játszik: ha pusz
tán formaságból éljük, akkor üressé és 
tartalmatlanná válik.f...) Istentisztele
tünknek segítséggé kell lennie abban, 
hogy megkapjuk a szükséges erőt, vi
gasztalást és útmutatást további életünk
höz^...) Nem a csodatétel révén válik te
hát érdekessé ez a történet, hanem azért, 
mert a betegben annak az Istennel talál
kozó embernek a képét ismerjük fel, aki 
egymaga képtelen segíteni önmagán. Be 
kell vallania, hogy óriási űr tátong jelen
legi állapota és a hőn kívánt gyógyult ál
lapot között. El kell ismernie, hogy min
den erőfeszítése e két állapot kiegyenlíté
sére, kudarcot vallott. A Krisztussal való 
találkozásunk nemcsak végső rászorultsá
gunkat és kívánkozásunkát teszi nyilván
valóvá, hanem azt is, hogy a szabadulás 
egyéni útjai kilátástalanok. (Wolfram Bu- 
isman)

* * *

János valamennyi csodatörténeté
ben már a bevezetés arra késztet bennün
ket, hogy a történetet ne reálisan leíró be
számolóként olvassuk. Egy szokatlan be
vezetéssel válnak idegenné a nevek és a 
tényállások. Az emberekről és cselekede
teikről lehulll a magától értetődőség fáty
la s így olyanokként jelennek meg, mint 
amik.(...) A tehetetlen bénát olyan kér- 

déssel szólítja meg Jézus, amely — ha 
beszámolóként olvassuk a történetet — 
értelmetlen, szinte már cinikus lenne: 
, Akarsz-e meggyógyúlni?”. Ha az ember 
nem ugrik át e kérdés .ridegségén”, ak
kor már abból is kiderül, hogy mi is megy 
itt végbe. Most már nem olyan termé
szetes, hogy egy beteg meg akar gyógyul
ni, ha nehezebb betegségekről van szó, 
még kevésbé akkor, ha a bénaság az em
bernek a szabad mozgásra és a szükséges 
dolgok megtételére való teljes képtelen
ségét okolja meg. Jézus kísérlete, hogy 
éppen itt állítsa kihívás elé, bele is ütkö
zik az ember félelmébe minden új sza
badságtól és következményeitől. Ezért 
nem válaszol ez a béna sem örvendező 
igennel, hanem a tehetetlenséggel véde
kezik, ezzel azonban egyúttal tulajdon
képpeni nyomorúságát is feltárja: „Uram, 
nincs emberem”. (Ingo Baldermann)

Szentháromság ünnepe 
utáni 20. vasárnap

‘  Ma te 12.33-37
A farizeusok bűnei nem nyűt, ha

nem titkos bűnök; a nyelv bűnei voltak. 
Az Úr itt megmutatja, hogy milyen ko
molyan kell ezeket a bűnöket venni, mert 
mindezekről egykor számot kell majd ad
ni. Óvakodjunk tehát a nyelv bűneitől.(G. 
R. Brinke)

* * *

Miben tévedtek a legnagyobbat a 
farizeusok? A jóban vagy a rosszban? Ab
ban, amit jónak tartottak.(...) Ezért kell 
nekünk is megvizsgálnunk azt, amit jó
nak tartunk, mert a jó, amelybe méreg ve
gyül, rosszabbá lesz annál, amiről az el
ső pillantásra lerí, hogy rossz. Különösen 
ma érvényes ez: amit jónak tartunk, az
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általában az Isten Országának legna
gyobb akadálya. A jó berendezkedésünk, 
mellyel dicsekszünk és amit senki ember
fia meg nem változtathat — az atyáink
tól örökölt dolgaink. Amit azonban tólük 
örököltünk, az még nem szent. Nem elég 
az, hogy atyáinktól való — Istentói kell 
jönnie - ,  tűzzel kell megtisztíttatnia és só
val kell megízesíttetnie, különben az aty
ai jó örökség megromlik.!...) Előfordul
hat, hogy pusztaságok keletkeznek a ke- 
resztyénségen belül. Azokban az orszá
gokban alakul ki sivatag, amelyekben Is
ten Lelke kertet akart telepíteni.(...) tehát 
ha jó fák akarunk lenni, ne magunkat ül
tessük, s még azokra az emberekre se le
gyünk büszkék, akik megtették velünk 
azt a jót, hogy elültettek. Nehéz ezt fel
fogni? Egyáltalán nem. Az emberek min
dig lamentálnak, amikor a szentségről 
van szó, és kínjaikkal dicsekszenek. 
Helytelen! Szentnek lenni legkönnyebb, 
mert semmit nem kell tenned érte — ez 
Isten ültetése. De hagynod kell, hogy Ő 
ültessen és ne magadat ültesd. Hogy Is
ten elvégzi a jó gyümölcsterméshez szük
séges ápolási munkát, arra Jézus Krisztus 
ad garanciát (Ch. Blumhardt)

* * *

Azt gondolhatnánk, hogy Isten 
annyira kicsinyes, hogy minden szót pa
tikamérlegre tesz. Isten azonban nem a 
szavainkat, hanem a szívünket teszi pati
kamérlegre: a kimondott szó a szív álla
potának bizonyság tevője. Minden ember 
szájából a szíve válaszol, azt hozza fel
színre, ami alant rejlik. A gonosz szív kö- 
telességszerűen megakadályozza a jó szó 
kimondását. És itt van képességeink és 
akarásunk határa. Fáradozhatok, megpró
bálhatom száműzni a gonosz gondolato
kat, hogy ezáltal megtisztítsam szívemet,

de nem fog sikerülni. Milyen nehezen 
jönnek elő a jó gondolatok!!...)

Minden embert, minden szívet meg 
lehet javítani Csak a mi esetünkben is 
micsoda óriási munka ez! Isten azonban 
mindenható: nem telik sok idejébe, hogy 
megtegye. Sőt, pontosan meg tudjuk 
mondani hogy mindössze három órájába 
tellett — amíg Fia szenvedett és meghalt 
a kereszten.!...) Isten előtt állunk. Előt
tünk szavaink halmaza, melyeket egy éle
ten át bűnös szívünkből ontottunk. Van 
azonban ebben a halmazban egy rövidke 
mondat, mely nem vegyült teljesen a töb
bi közé. „Uram, irgalmazz”. (Dietrich 
Mendt)

* * *

Jézus Isten ítéletét nemcsak azok 
ellen a megmérgezett szavak ellen hirde
ti, amelyekkel az egyik ember a másik
ban akarattal le akarja rombolni a Szent
lélek művét, hanem a feleslegesen kimon
dott szavak ellen is. Jézusnak fáj, ha sza
vaink üresek, senkit nem szolgálnak, 
semmit nem teremtenek, mert só nélkül 
valók, szeretet és igazság nélküliek. Csu
pán halott hiúságunk tartalmatlan jelei. 
Azt akarja, hogy szavaink adományként 
gazdagítsák mindazokat, akikhez szó
lunk. Sohasem üres frázisok, hanem szol
gáló, jót teremtő szavak legyenek.!...) Is
ten ítélőképességét nem zavarja meg, ha 
hamis hangsúlyozással takargatjuk azt, 
ami valóban a szívünkben van, mert Ő 
átlátja, mi rejlik valójában a kimondott 
szavaink mögött. Jézus szerint szavaink a 
bizonyságai annak, hogy Isten igazságos 
ítélő. (A. Schlatter)

* * *

Az ember, minden döntésével, gon
dolatával és tettével Isten örök döntésével 
találkozik szembe. Mindaz, ami itt múlttá
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válik és amit az ember elintézett dolognak 
tart, örökké jelen marad Isten színe előtt -  
, a legszerényebb cselekedet is: egy pohár 
víz, amit a legkisebbnek nyújt az ember... 
de ugyanúgy minden haszontalan szó is, 
amit az emberek kimondták. Ez az ítélet- 
v áradatom adja meg a súlyát minden tet
tünknek, életre-halálra. (GBornkamm)

Szentháromság ünnepe 
utáni 21. vasárnap
Lukacs 22,31-34

Talán éppen napjainkban kell még 
jobban figyelnünk Jézus figyelmeztetésé
re, amikor a társadalmi, gazdasági változá
sok totális erőbevetésre szólítanak: a ke
resztyén egzisztencia sohasem, "hallelujah- 
egzisztencia”. Minden lendület, hitbeli lel
kesedés, e világ megváltoztatására irányu
ló minden aktivitás, más emberek és népek 
megsegítését célul tűző erőfeszítés a ke- 
resztyénséget nem a glória és az elismerés 
státuszába helyezi, hanem mindig újra a 
kereszt alá vezeti, a megalázás, büntetés és 
lemondás helyére. Ezt nem akarta megér
teni Péter. Keserves lelki küzdelemben, 
könnyek között kellett megtanulnia. A 
gyülekezet a kereszt alatt él igazán. Vigyá
zat! Ez nem valamiféle önsanyargató szen
vedés-keresés, vagy a szenvedésből a tö
kéletesség keresése. A kereszt az kereszt 
marad, a szenvedés szenvedés marad.

Azonban az is örökérvényűen meg
marad, amit Jézus Péternek, a hívők proto
típusának igéit: „imádkozom érted, hogy 
hited (hűséged) el ne fogyjon”. A hitnek, 
az evangéliumnak, Jézus fellépésének leg
főbb értelme nem más, mint hogy meg
győzzön: csak Egyvalaki tud segíteni. 
Nemcsak Istent képviselte közöttünk, ha
nem bennünket is képvisel Isten előtt (F. 
Hahn)

* * *

Ebből a kis beszélgetésből, ami Jé
zus és Péter közt folyik, először az döb
bent meg engem, hogy milyen kevéssé 
ismerjük mi emberek önmagunkat, — 
mennyire nincs fogalmunk róla, mi min
denre vagyunk képesek. Bizony, saját szí
vünk labirintusában sokszor magunk sem 
ismerjük ki magunkat. Ezért kerülünk 
sokszor a saját életünkben is teljesen vá
ratlan meglepetések elé. (...) Az ember 
sokkal gyengébb, mint ahogyan önmagá
ról gondolja. Ezért kell vigyázni a nagy 
szavakkal, a nagy ígéretekkel, a nagy fo
gadkozásokkal. (...) Ilyen gyenge lábon 
áll a mi hűségünk. Elég annyi, hogy úgy 
alakuljanak a körülmények, hogy nem 
elég jó üzlet Jézushoz tartozni... és már
is megbukik a nagy szavakkal fogadott 
hűség. (...) Ne ítéld el az ilyen Pétereket, 
akik elbuknak a hűség vizsgáján, mert 
holnap veled is megtörténhet ugyanez! 
Soha nem tudhatod, mi jön még elő szí
vednek misztikus rejtekeiből. (...)

De nemcsak a magunk állhatatlan 
természetével és szívünk ismeretlen rejtel
meivel nem számolunk, hanem egy másik 
tényezővel sem. Pedig Jézus erre is figyel
meztetett ,A  Sátán kikért...” Jézus itt be
pillantást enged egy titokba, abba, hogy 
életünk láthatatlan hátterében egy démoni- 
kus világ küzdelme is folyik, és mindent 
elkövet, hogy Jézus híveinek a hűségét 
megingassa Mindegy, minek nevezzük ezt 
a hatalmat Van ilyen szellemi hatás, ame
lyik tudatosan igyekszik ara, hogy Jézus 
híveinek a hűségét megingassa Mindegy, 
minek nevezzük ezt a hatalmat Van ilyen 
szellemi hatás, amelyik tudatosan igyek
szik arra, hogy Jézus hívei kompromittál
ják magukat hogy a szép és nagy ígéretek
ből ne legyen semmi. Sokkal, de sokkal ko
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moly abban kellene számolnunk ezzel a ha
talommal! (...)

Fölöttébb rosszul állna az ügyünk, ha 
még valami egyebet nem mondott volna 
Jézus Péternek: ,De én imádkoztam ér
ted...” Igaz, hogy nagy, sötét labirintus a 
szívünk, igaz, hogy démonikus világ mű
ködik a háttérben, de ugyanakkor akcióban 
van egy másik hatalom is: Jézus. Jézus nem 
azért imádkozik, hogy az ő Péterjei ne ke
rüljenek bele a sátán rostájába, hanem 
hogy a rostában a rázás következtében el 
ne fogyatkozzék a hitük. Amíg valaki a hi
tét el nem veszti, tehát amíg fájni tud a hűt
lensége... addig elbukottan is a Krisztusé, 
addig hűtlenül is Isten gyermeke! (...) A 
sátán rostálása közben is ez történik: tisz
tul az ember hite, kihull belőle a konkoly, 
a gőg, az önigazultság érzése, az önma
gunk erejében való bizalom, és megmarad 
az alázatos h it (...) Tehát nemcsak a sátán 
küzd érted, hanem valaki más is: Jézus. Ki
áll érted a mennyben. Vigyáz rád, számon 
tart, mennyei segítséggel erősít. Sohase 
bízzunk abban, hogy lesz még erőnk kitar
tani a hitben, hanem abban, hogy Jézusnak 
lesz elég ereje megtartani minket. (Joó 
Sándor)___________________________

Szentháromság ünnepe 
utáni 22. vasarnap 

Lukacs 17. 1-6

Megbotránkoztatni annyit jelent, 
mint elbuktatni valakit, oka lenni elesé
sének. A botrány konkrétan nem más, 
mint az a kelepce, amelyet az ellenség út
jába helyezünk, hogy az elbukjék. Való
jában az erkölcsi vagy a vallásos életben 
többfajta módon buktathatunk el valakit: 
botrány a Sátán vagy az emberek kísér
tése, botrány az a próbatétel is, amely elé 
Isten népét vagy gyermekét állítja. De

mindig az Istenbe vetett hitről van szó.
(...)

Az ember is botrány testvére számá
ra, amikor eltávolítani igyekszik az Isten 
iránti hűségtől. Aki visszaél testvére gyen
geségével vagy az Istentől kapott testvére 
feletti hatalommal, hogy eltávolítsa őt a 
Szövetségtől, bűnt követ el testvére és Is
ten ellen. (...) Jézus, bár ő maga az ellent
mondás jele, a Szövetség beteljesítése által 
mégis véget vet az ember és Isten közötti 
szakadás nagy botrányának. De ugyanak
kor könyörtelen a botrány okozóival szem
ben. Jézus azt is tudja, hogy a botrányok 
kikerülhetetienek: hamis tanítók vagy aré- 
gi Jezabelhez hasonló csábítók mindig mű
ködnek. (...) Ez a botrány jöhez magától a 
tanítványtól is. (Mt 5.29, 18.8.)

Annak a Jézusnak a nyomán, aki 
nem akarta megbotránkoztatni ennek a 
földnek a fiait (Ml 17.27), Pál azt akarja, 
hogy ne botránkoztassuk meg a gyenge és 
kevéssé képzett lelkiismeretűeket I.Kor. 
8.9, Róma 14.13-15.20. (Charles Augrain)

* * *

A botrány, skandalum (a görög 
szkandalon szóból: csapda, hurok) olyan 
magatartás vagy cselekedet, amely más 
bűnének az oka. Aki vagy ami így más 
botlásának oka, az megbotránkoztaL Aki 
elbotlik, az megbotránkozik. (...) Az Új
szövetség szóhasználata az ószövetségi 
gondolkodást tükrözi, a profán görögben 
hiányoznak a megfelelő kifejezések. A 
szinoptikusoknál Jézus szavai két helyen 
olyan ŐSZ—i helyekhez kapcsolódnak, 
amelyek a végső időkre vonatkoztatha
tók. (...) Már a jelenben is: Krisztus el
jövetele (Mt. 11. 2-5) magában rejti a 
megbotránkozás lehetőségét, de egyszer
smind elkerülhetetlenségét is, 18.7. De 
, jaj” azoknak, akik másokat megbotrán
koztatnak... hiszen a botránkozással maga
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az üdvösség forog kockán. Jézus a Sátán
nal azonosította Pétert, amiért botránkoz- 
tatott, tehát Jézust le akarta téríteni útjá
ról. Magán Jézuson is „megbotránkoz- 
tak”... még a tanítványok is. (...) Esz- 
hatológikus jellegű a názáretiek (Mt 
13.57) és a farizeusok (15.12) botránko- 
zása is. (...) A kicsik megbotránkoztatá- 
sától azért kell óvakodni, mert a kicsik 
vannak az eszkhatológikus üdvösségre 
hivatva. (...) A hitben és a szeretetben va
ló megmaradás megóvja a kersztyént at
tól, hogy másokat megbotránkoztasson 
(I.János 2.10) (Herbert Haag)

* * *

Jézus rámutat arra, hogy tanítvá
nyai olyan korban élnek, mely elkerülhe
tetlenül magával hozza a botránkoztatá- 
sokat A görög szkandalon szó kísértést, 
a hit akadályoztatását és megnehezítését 
jelenti: Krisztus lealacsonyodott formá
ban történt megjelenésén, keresztjének je
lén való megütközést, ami nem kis mér
tékben zavarta a tanítványokat. Gondolj 
csak a saját életed csalódásaira, azokra az 
emberekre, akiket kifogástalan hitű ke
resztyéneknek véltél, de csalódtál ben
nük. Skandalum a hit számára! Gondolj 
azokra az imádságokra, melyekről úgy tű
nik, nem találtak meghallgatásra. Gondolj 
azokra, akikről egészen nyilvánvaló,hogy 
igazságos ügyért küzdenek és eltiporják 
őket, miközben a rossz ügy egymás után 
aratja sikereit. Gondolj arra, hogy 
mennyire egyedül hagyottnak tűnik az 
egyház. Ézsaiás szavai találóak (Ézs. 
54.11)(...) A görög szöveg így mondja a 
tanítványok kérését: „tegyél hozzá hi
tünkhöz”. Az apostolok belátták, hogy 
egymaguk képtelenek erre és most arra 
tanítanak minket is, hogy ha rájöttünk 
gyengeségünkre, ne emberekhez fussunk 
erősítésért, hanem tudjuk, ki a kérésünk

címzettje: egyedül Jézus Krisztus az, aki 
képes hitet adni és hitet táplálni. (. . .)

A  tanítványok kérése m ögött azon
ban n on  biztos, hogy igazi vágyakozás 
húzódik m eg, hanem inkább egy nagyon 
is hamis felfogás a hitről. A  világ felfo
gására ugyanis a m ennyiségi gondolko
dás a jellem ző. Ettől akar óvni Jézus. Eb
ben a textusban Jézus szavaiban ott van 
az evangélium. (H .Gollwitzer)

Szentháromság ünnepe 
utáni 23. vasárnap

Male 17. 24-27

Jól m eg kell jegyeznünk e történet 
célzatát: hogy t i . Krisztus az adó m egfi
zetésével önként tesz bizonyságot aláren
deltségéről, hiszen szolgai formát öltött 
magára. Egyúttal azonban megmutatta azt 
is a szavaival és a csodáival, hogy nem  
jog szerint, vagy kényszerből, hanem sza
bad és önkéntes engedelm ességből alázta 
meg magát annyira, hogy a Világ úgy te
kinthette ő t  mint egyet a köznép tagjai 
közül. Ez az összeg, m elyet átkelés alkal
mával szoktak szedni, nem adó v o lt ha
nem a zsidóknál minden egyes szem ély 
után kivetett járulék. Ú gyhogy a fejedel
meknek fizették a zt amit hajdan egyedül 
Istennek szoktak leróni. Tudjuk ugyanis, 
hogy a törvény idején ezt az adót azért 
rendelték el, hogy évente egy fél státer 
lefizetésével tegyenek vallom ást arról, 
hogy az ő  legfőbb királyuk Isten, aki 
megszabadította ő k et Mikor ezt az ázsiai 
királyok magukra származtatták á t a pél
da a rómaiaknak is tetszett íg y  tehát 
m integy elidegenedtek a zsidók Isten 
uralmától és istentelen zsarnokoknak fi
zették a törvényben rájuk kirótt „szent” 
adót Képtelenségnek tűnhetett, hogy ma
ga Krisztus sincs ez adó alól felmentve, 
bár Ő a nép megváltójaként jelent meg.
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Hogy az efölött való botránkozásnak ele
jét vegye, azt tanította, hogy ő pusztán a 
saját akaratából van erre kötelezve s 
ugyanezt bizonyította be a csodával, mert 
a földi uralom alól 6  kivonhatta volna 
magát, aki uralkodott a tengeren és a ha
lakon.

„Mit gondolsz Simon?” Krisztus is
tenségének bizonyítékát adta akkor, ami
kor megmutatta, hogy előtte semmi nem 
marad titokban. De mire is céloz a beszé
de? (...) Mivel ugyanis veszedelmes volt, 
hogy a tanítványok azt gondolják, hiába 
jött el Krisztus, mert az adófizetéssel meg
semmisíti a szabadulásban való reményke
dést: egyszerűen arról tesz bizonyságot, 
hogy ő azért fizeti meg az adót, mert ön
ként tartózkodik a jogától és hatalmától. 
Köv étkezésképp semmi csorba nem esik 
az ő hatalmán. De miért nem követeli nyíl
tan a maga számára, ami ót megilleti? Két
ségkívül azért, mert ismeretlen volt a vég
rehajtók előtt az ő felsége. Értelme tehát az 
ennek a helynek, hogy Isten non azért ren
delte az emberi nem fölé a királyokat s nem 
azért állította föléjük az államszervezete
ket, hogy az ő fia a többi emberrel együtt 
hordja a szolgaságot, hanem azért, hogy 
amíg az ő országának dicsősége meg nem 
nyilvánul, önként szolga lesz a többiekkel 
együtt. (Kálvin János)

* * *

Az Úr, mint adófizető. Teljesen 
mindegy, hogy az Úrat milyen oldalról fi
gyeljük meg, mindig csak kedvességet, 
erényt és szépséget pillantunk meg rajta, 
ami különösen szembetűnő, midőn igaz
ságtalanságot kell elhordoznia. Aleht eset
ben oly adót követeltek tőle, melyet nem 
tartozott megfizetni, de azért nem ellenke
zett. (...) Az adószedők nem mertek egye
nesen az Úrhoz fordulni— gyávák voltak! 
— és így megkerülve Őt, kérdezősködtek.

Még ma is igen gyakran találkozunk az 
ilyesfajta mások hátrányára történő „kér- 
dezősködésekkel”.(...) Péterre a feledé- 
kenység jellemző. Mondhatta volna neki 
az Ún Nem éppen az előbb voltál szemta
núja a megdicsőülésemnek és fültanuj a an
nak, hogy én vagyok a Fiú? (...) Fizess, 
szólt az Úr Péterhez, — hogy az emberek 
meg ne botránkozzanak. (Mt 18.6-7) Jobb 
a jogtalan követelést kielégíteni, mint va
lakit megbotránkoztatni. Az Úr az élet min
den területén irányt mutatott a helyes ma
gatartásra. Mert fiák vagyunk és szabadok 
a Krisztusban, de nem vagyunk szabadok 
megtagadni a felsőbbség jogos követelése
it vagy el non ismerni alárendeltségünket 
Meg kell gondolnunk azt a körülményt, 
hogy a hatóság nem mint Isten gyeretneke
it kezel minket hanem mint adófizető pol
gárokat

Az Úr csodatevő ereje: ez az 
egyetlen eset hogy az Úr csodatevő ha
talmát a saját részére használta fel, de 
hogyan? önmagának, mint Fiúnak aláza
tos megtagadásával.!...)

Péter engedelmeskedett. Nem kétel
kedett A kételkedő semmit nem kaphat 
Péter hitt, s bár különféle gondolatai tá
madhattak, de engedelmeskedett és elin
dult Az Úrnak való engedelmesség az ál
dáshoz vezető ú t  Az Úr hű és hatalmas 
arra, hogy hathatósan segítsen az övéin. 
Már előre vázolta Péternek az eseménye
ket, melyek szószermt beteljesedtek. 6  
mindent lát és mindent tud!

Krisztus engedelmessége Pétert sza
baddá tette. De mennyivel nagyobb a ke
reszthalálig való engedelmesség, mely so
kakat szabaddá tett! Az „egyetlen szabad” 
közösséget vállalt az adósokkal és megfi
zette adósságukat. (...) Jobb áldozatot hoz
ni, vesztesnek maradni, mint botránkozás- 
ra okot adni. És így tapasztalni fogjuk, 
hogy életünk tele lesz áldásokkal. (G. R.. 
Brinke)


