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A z előadás elhangzott a pestm egyei Ev.
E H M  LM K -ülésen , 1989. X. 25. P ilis

Dr. Hafenscher Károly

A Lelkipásztor szolgálata

Bevezetés a megbeszéléshez:
Tisztelt Hallgatóim! Kedves Lelkésztestvéreim!
Köszönöm a meghívást, a megelőlegezett bizalmat... Kérem az aktív közre

működést a bevezetés után, főleg a tervezésben, ötletekben és a Lelkipásztor (ezen
túl Lp.) szerkesztésében.

Előszóként néhány információt kell adnom: hogyan kerültem erre a posztra? 
hogyan vélekedem a MEE lelkészi szolgálatáról? és kik a Lp. pillanatnyi szerkesz
tőbizottsági tagjai:

A. ) 1989. február 1-vel bekövetkezett Deák téri lelkészi szolgálatból történt 
nyugdíjbavonulásom után, először júniusban vetődött fel a gondolat, hogy a Lp. 
szerkesztését vegyem át. Június 29-én a Teológiai Akadémia évzáróján megkérdez
tem Nagy Istvánt: örömmel fogadta, ő is gondolt rá, segítséget jelent számára -  
ezt mondta... Aug. 18-án az Országos Egyházi Elnökség egyhangú döntése a la p  
ján bíztak meg szeptember 1. dátummal a szerkesztéssel. Szeptember 11-én Nagy 
Gyula püspöknek terjesztettem elő elképzeléseimet, koncepciómat elfogadta! Szep - 
tember 19-én ülésezett az új összetételű szerkesztő bizottság, ahol szerkesztői el
gondolásaimat, terveimet ismertettem. Bejelentettem egy novemberi gyenesdiási 
munkaülést, ahol megtervezzük az 1990. évi 12 havi újságot, meghallgattam a fel
vetődő ötleteket, kívánságokat és az átmeneti idő néhány közvetlen teendőjét ter
veztük meg.

B. ) Hogyan vélekedem a lelkészi szolgálatról? Teológusaimnak tanítom Ho- 
miletika órákon, hogy a lelkészi identitást tisztázni kell a jó szolgálat érdekében. 
Az igehirdetésben a lelkész szolgálata nem döntő, de fontos. ;Tudni kell mit mon
danak rólunk kívül állók -  jót, rosszat (irodalomban, közvéleményben), mi az egy
házi közvélemény, vagy gyülekezeti vélemény -  két szélsőség és ami közötte van 
(van, aki még mindig nagy tisztelettel van irántunk, s van, aki ingyenélőnek tart), 
tisztázandó, hogy a lekész tudja ki: nem óriás, de nem is törpe, nem tévedhetet
len mindenttudó és nem is kisebbrendűségre kényszerített, sarokbanálló, vagy ülő, 
mihaszna. Normális ember, aki Isten eszköze lehet, cserépedény, amiben a holtten
geri tekercsekhez hasonló érték van. A magam részéről nagy-nagy megbecsüléssel 
gondolok minden kollegára, megkockáztatom, hogy az elmúlt évtizedekben a ma
gyar ev. lelkészek és lelkészcsaládok mentették meg az ev. egyházat, egyes gyüle
kezeteket... A lelkészutánpótlást éppenúgy, mint a gyülekezeti épületeket. Ma ezt 
nem divatos kijelenteni, inkább bocsánatot kell kérni a nem lelkészi elemtől, hogy 
féslreállíttattak. Okom van rá, hgoy mégis így vélekedjek -  senki nem élte és kin- 
lódta úgy végig az évtizedeket mögöttünk, mint a lelkészek. Még a legjobban tá
jékozódott és tájékoztatott presbitérium sem ismerte úgy az egyház életét, mint
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mi... Becsüljük meg sokat szidott lelkészi karunkat, neves és még inkább névtelen 
lelkészeinket...

Dobák István: Értelmiségiek pedig vannak c. cikkének (a Hitel 1989. okt. 4. 
sz.-ban) sorai ránk is illenek:

„A magyar értelmiség -  különösen a vidéki értelmiség elvesztette azonossá
gát. Nem nagyon tudja kicsoda -  micsoda, merre jár, mi dolga volna. Ha megta
pasztalja is önmagát a szakmán túli cselekvésben, nincs kivel beszéljen róla, nem 
érkezik visszajelzés, nincs támogató környezeet, nincsen kontaktus. Az egyén csak 
véletlenül és alkalmilag, élete ritka pillanataiban, drámai pillanatokban léphet fel 
mint citoyen. Nem vagyunk polgárok, csak alattvalók. Az értelmiség is elvesztet
te önbecsülését, tartását, méltóságérzését, belső biztonságát. Bosszúsággal fertőzött 
kényszerű kapcsolatok hálójában él, szakmai és társadalmi környezetét ingerült bi
zalmatlanság, hamis ftarenizálása, újabban csinált urambátyámos modor jellemzi."

C.) A Szerkesztő Bizottság összeállításánál a kreativitás érdekében a kis lét
szám látszott ajánlatosnak. Kompromisszum született. Ez a gárda kiegészíthető, 
aki nem dolgozik lecserélhető függetlenül attól, hogy püspökeink akadályozva van
nak-e vagy sem.

Négy prof. Cserháti, Fabiny, Muntag, Reuss
Két esperes: Keveházi, Szebik
Három lelkész: Szabó Lajos, Tóth Márta (Kovácsné), Varsányi F.
Kiadóként: Nagy István. Technikai szerkesztőként: Franko Mátyás, Nagy 

Gyula és Harmati Béla püspök. Testvérlapok sz.i. behívhatok.
A szerkesztő (Hafenscher Károly) személyével kapcsolatos néhány szempont, 

ami számításba jött:
-  Szeretek olvasni és rendszeresem írtam.
-  A világ evangélikusságát és a világkeresztyénséget nemcsak olvasmánya

imból ismerem.
-  Néhány nyelvben járatosság: angol, skandináv, német.
-  Olyan helyen szolgáltam, ahol volt egy bizonyos rálátásom az egész MEE- 

ra.
-  Nyugdíjas lévén nem megy a szerkesztés a gyülekezeti szolgálat rovásá

ra!...
A szerkesztői tiszthez nem ragaszkodom mindenáron, felelős kísérletnek te

kintem, sikertelenség, vagy akadályoztatás esetén a mandátumot visszaadom...)
Mint szerkesztő, elég független ember vagyok, nyugvásként. Tekintetbe ve

szem a kontextust, de nem vagyok olyan értelemben beosztott, mint voltam, un. 
aktív koromban. Anyagilag sem függök még senkitől. Talán nem hiszik hallgató
im, de még nem kérdeztem meg és nem mondták, milyen dotációval jár ez a szer
kesztés. Minden postai és telefon, egyéb költséget magam fedeztem és elég sok 
időmet fordítottam rá már eddig is, egy szám összeállításával, két szám előkészí
tésével, munkaülés előkészítésével, különböző tárgyalásokkal... Ezt a posztot aktív 
nyugdíjasnak találták ki, főleg azért, mert nem veszem el az időt a gyülekezettől. 
Tudom ez rossz is, mert nincs hátterem, mint évtizedekig volt: a Deák tér, de ma
gam osztom be az időmet, erőmet, programomat. .
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Alapelv
A Lp. a lelkészek lapja -  ez határozza meg profilját. Nem az egyházvezető

ség lapja, nem a püspökök szócsöve, de nem is a közvéleményét, nem a presbité
riumokié, gyülekezeteké, hanem a MEE lelkészeié. A lap írói is, olvasói is lelkészek 
(püspök is irhát, ha Pastor pastorumként teszi és nem Gubernátor ecclesiae-ként. 
írói nem újságírók (néha kérhetünk fel újságírót is), olvasói lelkészek, akik szolgá
latukban akarnak erősítést nyerni. Ezért a Lp. nem ev. néplap, nem is teol. szak
lap, nem is az ev. értelmiség lapja, tehát nincs versenyhelyzetben az Ev. Élettel, a 
Diakóniával, a THSZ-val, vagy a Teológiával (legfeljebb építő dialógusban lehet 
ezekkel, de nincs konkurrencia, vagy átfedés...)

A koncepció
Minden eszközzel segíteni kell a MEE lelkészeit szolgálatukban. Alapigénk 

Ef 4,12: ... hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének 
építésére... Ezt a célt (amiben a nagykorúság és a teljesség is szerepel a későbbi
ekben) a spiritualitás gazdagításával, az információcserével és tanulmányi munká
val igyekszünk elérni, ez utóbbiba beleértem a konkrét vasárnapi igehirdetésre ké
szülést és az évi munkaterv ajánlatot.

A Lp.-t tudatosan evangélikusnak tervezem, ami nem merev 17-18 sz. ortho- 
doxia vagy konfesszionalizmus, de öntudatos evangélikus jelleg. Meg vagyok győ
ződve, hogy így van sajátos helyünk és szolgálatunk a mai pluralizmus világában 
és az ökumené nagy családjában is.

Nem tévesztem szem elől a kontinuitást, a Lp. több évtizede megjelenő lap, 
nem most kezdjük nulla pontról... ugyanakkor továbblépést is tervezek, aki egy
helyben topog, vagy csak visszatekint, az kővémerevedik. Nem a restauráció, ha
nem a reformáció lapja tehát. Nem teológiai divatlap (divatáramlatok majmolója), 
de azért friss, uptodate.

A Lp. tehát eszköz akar lenni a SZL Úristen kezében... Róla valljuk: Spiritus 
Sanctus conservat et renovat ecclesiam... Konzerválja, ami érték, anélkül, hogy kon
zervatívvá tenne, renovál anélkül, hogy átalakítaná az é pület alapvető struktúrá
ját, stílusát.

A következő állandó rovatokat tervezem:
1. Csendesedjetek el, ismerjétek el, hogy én vagyok az Úr!
2. Tanuljuk a Krisztust! A teológia mai bemutatása, részben a currens kérdé

sekről, részben a must könyvekről tájékoztatás, recenzi, ajánlás
3. Erősítjük az igehirdetést, tanítást, lp. szolgálatot, it. életet
4. Figyelünk a szomszéd tudományokra (szoc.psz), de mindig csak ancilla 

teológiaeként
5. Élünk az ET kincseiből (az egyetemes és hazai ET egyaránt)
6. Fórum: időszerű témák a lelkészi karban, nézetek ismertetése, ütköztetése 

(vitakultúrával!) különböző rétegek megszólaltatása
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7. Kapcsolattartás a világ evangélikusságával. Itt szélesíteni kell, nemcsak né

met, de skandináv és amerikai relációk és szomszédok figyelembevételével: Szlo
vákia, Jugoszlávia stb.

8. Kapcsolat az ökumené világával hazai és globális méretekben
9. Reflexió mai világunkra, hazánkra, Európára, öt világrészre
10. Modem hangvételű és ősi imádságok állandó közlése.
Ezek a rovatok nem minden számban jelennek meg, de évi átfutásban, a sor

rend és a cím nem végleges.

Munkatársi gárda
Koncentrikus körökben gondolkozom:
A) Szerkesztőbizottság..
B) Reszort felelősek...
C) LMK sajtólelkészek...
d) Önkéntjelentkezők... (nyugdíjasok, levelezők stb.)
E) Külföldön szolgáló magyar lelkészek.
A Testvérlapok szerkesztői, valamint a még élő volt szerkesztők véleménye 

bizonyos kotnrollt, tapasztalatcserét jelenthet... A tartalomért felelős én vagyok. A 
mai adott lehetőségeket maximálisan ki kell használni. Tőlünk függ emberileg mi
lyen a lap.

Gyakorlati kérdések:
Átfutási idő nagy -  csaknem két hónap. A tervezés előre, az anyag az ese

mények után ballag. Nem annyira újság jellegű, mint segítségnyújtás jellegű.
A korrekció fokozottabb lesz: helyesírás, sajtóhiba, fordítási magyartalansá

gok dolgában. Szuperrevízió kell (technikai személyzet)
Beküldési határidő fegyelem megoldása: Az illető számban közöljük a felkért 

író nevét, címét és hozzá kell fordulni az olvasóknak reklamációval
Rövidebb anyagokat kérünk, tömörebben kell fogalmazni.
Átfedést nem vállalok (püspöki körlevél, kerületi, országos jkv stb. csakúgy 

nem jöhet, mint az Ev. Életben Diakóniában közzétett anyag.
Anyagi vonatkozások. Minden kis példányszámban megjelenő lap ráfizeté

ses. Az előállítási költségek racionalizálása, külföldi segélykérés erre a célra, pa
pírkérdés megoldása egy évre előre ma már elképzelhető. Cikkírói díjak emberi 
szintre emelése.

Formailag január 1-től nagyobb formátumra térünk át, szebb papírra, leve
gősebben, több betűtípust használva, nemcsak egyfajta borítólapot (inicialék pl.)

Két és félnapos munkaülést tervezünk november 20-23 G yenesen (melléklet 
felolvasása... Egyes LMK-kat felkeresek, gyűjtöm a véleményt, ötleteket, javaslato
kat a pestmegyei LMK tagjaitól.

Köszönöm.



Szerkesztői üzenetek
Amint a Lelkipásztor szeptemberi számában már jeleztük, 

Dr. Nagy Istvántól a szerkesztés munkáját Dr. Hafenscher Károly 
vette át.

Az októberi számot a reformációi sorozat kivételével (571- 
582 lapok) már az új szerkesztő állította össze, csakúgy mint je
lenlegi számunkat. Az előzetes közléstől eltérően külön jelenik 
meg a novemberi és decemberi szám, tehát nem összevontan. A 
decemberi Lelkipásztorban fejezzük be Széli Bulcsú fordítását, az 
angol igehirdetés-tanát.

Őszintén örülünk annak, hogy időbeli lemaradásunkon túl
jutottunk és így még Advent 1. vasárnapja előtt mind az ádven
ti, mind a teljes karácsonyi igehirdetési segítség szolgatársaink 
rendelkezésére áll.

A Lelkipásztor szerkesztőségének gyenesdiási konferenciáját, 
meghívottak jelenlétével megerősítve eredményesen megtartottuk 
nov. 20 és nov. 23. között. A múlt értékelésére, a jövő közösen ki
dolgozott terveinek ismertetésére a későbbiekben visszatérünk.

Kedves olvasóink szíves megértését kérjük minden tartalmi 
és formai kérdésben ezekben a hónapokban.

Az új egyházi esztendőben békességet, sok eredményesen 
végzett szolgálatot, Urunk áldását kívánja szolgatársi köszöntés
sel:

a Szerkesztő
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Reuss András

Szent Írás
Teológiai tanári székfoglaló előadás (1989. október 16.)
Igen Tisztelt Akadémiai Ünnepi Ülés!
Szeretett Testvéreim a Jézus Krisztusban!
Amikor most, már nemcsak ténylegesen, hanem hivatalosan is, hozzálátok 

munkámhoz, tudatában vagyok annak, hogy szinte új hivatásba kezdek. Legutóbb 
az angyalföldi gyülekezet várakozásában és szeretetében igehirdetőként és pásztor
ként szolgálhattam, most pedig a Teológiai Akadémia tanáraként feladatom az ige
hirdetői és pásztori szolgálatra való felkészítés. 28 évi lelkészi szolgálattal a hátam 
mögött, tudva és tudatlanul sok mindent hozok magammal. Van olyan, amit hoznom 
kellene, de szűkölködöm benne. Van olyan, amit nem kellene hoznom, de nem tudok 
szabadulni tőle.

A magammal hozottak közül egyről szeretnék itt szólni. Ez az egy valami a Szent 
írás. Nem kiáltom, nem hangsúlyozom különösebben, csak csendesen mondom: 
Szent írás. Szeretném, ha mindenki kihallaná belőle mégis, hogy nem egy szót, egy 
névszót, egy főnevet említettem, hanem ez egy állítás. Meglehet, kissé sután hangzik, 
nem is magyarosan, mégis állítás. Szent írás. Ha azt mondom: Biblia, akkor persze 
ugyanarra a könyvre gondolunk, amely megvásárolható a templomban, könyvkeres
kedésben, antikváriumban, megtalálható könyvtárban és múzeumban, éjjeliszekré
nyen, konyhaasztalon, zsebben és polcon. Arra a könyvre, amely nyomdaipari ter
mék, melynek anyag- és munkaigénye, ára és haszonkulcsa van, és persze mindene
kelőtt, mint minden könyvnek, története van. Amikor erre a könyvre azt mondom: 
Szent írás, akkor még valami másra, ha úgy tetszik, többre is gondolok, mint a felso
roltak. A Szentírás szó használatával és a manapság sokkal általánosabb, megszokot
tabb Biblia szó elkerülésével most a keresztyénségnek, az egyháznak és keresztyén 
életünknek arra a kezdettől égető kérdésére utalok, mely abból adódik, hogy Isten 
igéje az emberi történelemben szólalt meg. 1

1. A hitoktatásban ugyan az Ószövetség történeti, tanító és prófétai könyveiről 
szoktunk beszélni, mégsem kétséges, hogy ezek mindegyike, ha eltérő módon is, az 
emberi történelem meghatározott helyének és idejének dokumentuma. Még a prófé
ciák is, melyek ugyan a jövőről szóltak, meghatározott történelmi korhoz kötődnek. 
Az Ószövetség könyvei nem is tagadják korukat: megadják vagy elárulják azt. Nem 
időfeletti iratok akarnak lenni, nem azok, hanem történelmi dokumentumok, melyek
nél lényeges kérdés, hogy valót állítanak-e?

Az Újszövetség úgy keletkezett, hogy Jézus Krisztushoz kapcsolódva hirdették: 
olyan esemény történt, ami beteljesedése az Ószövetségben adott ígéreteknek. Az Új
szövetség mindenekeldőtt nem egy könyvet, nem könyveket, hanem Augustus, Ci- 
rénius, Heródes, Pontius Pilátus idején történt eseményeket jelent. E történelmi esemé
nyekkel kapcsolatban döntő kérdés, hogy megtörténtek-e és hogyan történtek meg, s 
az is, hogy akik az első adatokat összegyűjtötték, a tanúkat számontartották, a hite-
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lesnek ítélt írásokat másolták, olvasták, és a nem hitelesnek tartottat pedig ejtették, 
helyesen jártak-e el?

Ezért a történeti kutatás szükségszerűsége a Szentírás jellegéből adódik.

2. A humanizmus elvét követve már a reformáció is történeti szempontot érvé
nyesített, amikor a Szentírás eredeti nyelveken való tanulmányozását tartotta szük
ségesnek. A felvilágosodás racionális gondolkodása nyomán a 19. század technikai 
lehetőségeinek szinte robbanásszerű bővülésével a Biblia története félé is óriási figye
lem irányult, támadó és védekező célzattal egyaránt.

A régészeti feltárások, melyek még ma is folynak, rendkívül sok esetben a Szent
írás állításaival, adataival egyező vagy azokkal egybecsengő eredményeket hoztak. 
A Szentírás leírásait így ma már sokkal kevésbé lehet légből kapott, minden történeti 
alapot nélkülöző legendáknak tartani.

A bibliai könyvek kéziratainak sora még 1948-ban és azután is páratlan leletek
kel bővült. Ezek kiadása és elemzése megtörtént, illetve még mindig folyik. Elmond
hatjuk, hogy a Szentírás szövege sokkal több és a keletkezéshez sokkal közelebb álló 
kézirattal igazolható, mint a legtöbb ókori irodalmi alkotás.1

Az ókor filozófiáinak, vallásainak és mindennapi életének szavait is sokszor 
szinte egy-egy élet munkájával vetették egybe az Újszövetség szókincsével, fogalma
ival. Megállapítottak egyezéseket és eltéréseket, így mutatva rá a bibliai íróknak egy
részt saját korukkal való szoros kapcsolatára, másrészt mondanivalójuk sajátosságá
ra is.1 2 Amikor pedig a Jézus korabeli zsidóság irodalmát vetették egybe az Újszövet
ség irataival, kitűnt, hogy ennek ismerete is sokat segíthet elsősorban az evangéliu
mok megértésében.3

A történeti kutatásoknak mindezek a -  csupán néhány ponttal érzékeltetett -  
eredményei beleépültek mai bibliafordításokba, hittankönyvekbe, igehirdetésekbe, 
mindenféle irányzatú lexikonokba, vagyis a mai keresztyénség közkincsévé lettek. 
Még olyanok is hasznosíthatják őket, akik esetleg nem sokat foglalkoznak a Szent
írással kapcsolatban történeti kérdésekkel vagy fenntartásokkal fogadják azokat.

Ezért elmondhatjuk, hogy a Szentírás történeti kutatása -  kivált az elmúlt kétszáz év so
rán -  hallatlan m értéiben bővítette, éspedig pozitív értelemben: gazdagította ismereteinket, és 
hatalmas segítséget nyújtott megértéséhez.

1 Az ókori görögök „bibliája,,, Homérosz Iliásza mintegy 650 különböző kéziratban maradt 
fenn; a legjobban tanúsított görög tragédiaíró, Euripidész, mintegy 330-ban. A skála másik 
végén Taci tusnak, a késői első század római történetírója Évkönyveinek első hat könyve 
egyetlen kéziratban maradt fenn, az is a kilencedik századból. Ezzel szemben az Újszövet
ség 5000 kézirata maradt fenn, bár ezek közül sok csak egy részét tartalmazza és koruk is 
változó. Vo. A Basio Introduction to the New Tbstament. Ed. by Rober C. Walton. SCM Press 
Ltd, London 1980. p. 20.

2 Theologisches Wörterbuch zum Neuen Tfestament, I-X/2. Híg. Gerhard Kittel, Gerhard Fri- 
edrich. Kohlhammer Stuttgart 1933-1979.
Hermann L. Starck; Paul Billerbeck: Kommentár zum NT Aus Talmud und Midrasch. 6 
Bde. Beck.

3
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3. Mindehhez hozzá kell tenni azonban azt is, hogy a történeti módszer, pl. 

Troeltsch által megfogalmazott programja szerint4, elengedhetetlen feladatának te
kintette, hogy először is megkérdőjelezzen minden nevet, eseményt, kijelentést, és 
így, bár -  mint a fentiekben is említettem - ,  nem minden bizonyult valótlannak, ha
nem éppen ellenkezőleg, sok minden igazolódott is, mégis rombolóan hatott, mert 
kötelezővé tette a tudományos kritikát, vagyis a kételkedést. Másodszor minden tör
ténés kapcsán az analógiát kereste, vagyis a hasonlóság meglétét tette a szavahihető
ség feltételévé és kizárta az isteni kinyilatkoztatás lehetőségének gondolatát is. A Re- 
ligion in Geschichte und Gegenwart lexikon e század eleji első kiadása nem is tartal
maz „Isten igéje" című szócikket. Harmadszor pedig mindennek az okát kereste, mert 
minden eseménynek előzménye van, minden válasz felelet egy kérdésre, és persze, 
messzemenően talált összefüggésskeí, összekapcsolódást, korrelációt. Mindennek 
eredményeként a Szentírás és eseményei az emberi történet, az immanens történet ré
szévé lettek, melyben nincs helye az isteni történésnek. Hamack a történetin túlme
nő, tehát a rendszeres teológiai munkát a szépirodalomhoz számította.5

Az újszövetségi iratok és szerzők sokféleségének az egyszerű felrajzolása 
ugyancsak rendkívüli mértékben segített feltárni az első keresztyén bizonyságtétel 
pontos tartalmát és apró, de tudatos hangsúlyeltolódásait, mégis azt az érzést kelti, 
hogy nem hagy helyet a Szentlélek munkájának.

Ezért a Szentírás történeti kutatása, sokszor még csak nem is eredményeivel, hanem már 
a történet-kritikai módszer alkalmazásával a kritikát és a rációt, az emberi értelm et tette az  
igazság  k izáró lag os m értékévé, így nehéz elhárítania azt a vádat, hogy ezzel megszegényí- 
tette, elfedte az evangéliumot.

4. Miért nem képes a történeti kutatás megragadni az evangéliumot? Korabeli 
dokumentumok, régészeti emlékek, egykorú feljegyzések alapján az esetek igen je
lentős részében nagy valószínűséggel vagy esetleg bizonyossággal megállapítható, 
hogy valamely történeti állítás igaz-e vagy sem, de a történettudomány lehetőségeit 
már meghaladja az eseményekben húzódó „rejtett" történelem és megszólítás meg
ragadása. A Biblia írói ugyan, és ezt éppen a történettudomány eredményei alapján 
minden okunk megvan a legkomolyabban állítani, messzemenően arra törekedtek, 
hogy történetileg is hitelesek legyenek, belső szándékuk nem történetírási dokumen
tumok előállítása volt, nem bizonyos események tényszerű megtörténtét és annak kö
rülményeit akarták megörökíteni, hanem bizonyos történeti eseményeknek olyan ér
telmezését, mellyel az élő Isten ajándéka és követelése elé állítják az embert, vagyis 
hitet ébresztenek benne. János evangéliuma (20,31) erről így ír: „Ezek pedig azért van
nak megírva, hogy higgyétek: Jézus Krisztus, az Isten Fia és e hitben életetek legyen

4 Em st lY-oeltsch: Über historische und dogmatische Methode in dér Theologie. Bemerkun- 
gen zu dem Aufeatze „Uber die Absolutheit des Christentums, von Niebergall. in: Theolo
gie als Wissenschaft. Aufeatze und Thesen. Hg. und eingeleitet von Gerhard Sauter. 
Theologische Biicherei Bd 43. Kaiser. München 1971. S. 105-127.

5 Utalás: Gerhard Ebeling: Kirchengeschichte als Geschichte dér Auslegung dér Heiligen 
Schrift. Mohr: Tübingen 1947. S. 6.
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az ő nevében." A Biblia tulajdonképpeni szerepe nem az, hogy a kritikai munka ered
ményeként ítéletet mondjon a hitről, mondja Ebeling, hanem az, hogy előhívja, létre
hozza a hitet. 1522-ben megjelent posztillás kötetének bevezetőjében Luther megle
pően éppen azt hangsúlyozza, hogy az evangéliumnak tulajdonképpen nem írásnak, 
hanem szájjal mondott szónak kellene lennie,7 mert az evangélium igazában hír, üze
net kell legyen, nem pedig törvénykönyv vagy tanítás. Az egyik apostol hosszabban, 
sok történettel írta le, a másik, mint Pál is, történetek nélkül írja le, hogy kicsoda Jé
zus Krisztus. „Tetteinek és életének ismerete még nem az igazi evangélium ismerete; 
mert ezáltal még nem tudod, hogy ő legyőzte a bűnt, halált és örödögöt. Éppenígy 
még nem ismered az igazi evangéliumot, ha ezeket a tanításokat és parancsolatokat 
ismered, hanem csak akkor, amikor a hangot hallod, mely ezt mondja: Krisztus a ti
éd életével, tanításával, működésével, halálával, feltámadásával és mindennel, ami ő, 
amije van és amire képes" -  írja az Újszövetséghez írott előszavában Luther.8 Az Ágos
tai Hitvallás Védőirata, az Apológia, és Luther is ismételten beszél az általános vagy 
történeti hitről (fides generális ill. historica),9 mely az események megtörtént voltá
ban hisz, s ez a hit Jakab levelének szavával az ördögökben is megvan, és beszél a sze
mélyes vagy különleges hitről (fides speciális), mely Krisztusban személyesen meg
szólítottnak tudja magát.

Utolérhetetlen az az egyszerűség és világosság, ahogyan Luther a Kiskátéban a 
Bibliában foglaltakat értelmezi: „Hiszem, hogy Isten teremtett engem  minden teremt
ménnyel együtt... Megoltalmaz... Megvéd és megőriz... Hiszem, hogy Jézus Krisztus... 
az én Uram, aki engem  elveszett és megítélt embert megváltott... hogy egészen az ö v é  
legyek... Hiszem, hogy... a Szentlélek hívott el engem  az evangélium által..." A teoló
gia természetes és elengedhetetlen feladata, hogy mindennek igazságát a Szentírás 
alapján megvizsgálja, de olyan vizsgálat ez, melyhez a történet-kritikai módszer ön
magában nem elegendő. Az evangéliumnak olyan tartalmáról van szó, amelynek el
fogadásához nem elég az írott betű, valóban igehirdetés, hitből elhangzó és hitet éb
resztő szó kell.hozzá. Pál apostol írja: „A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisz
tus beszéde által" (Rm 10,17). Az egyháztörténet ténye, a Biblia történetének ténye, 
hogy a Biblia mindig több volt, mint történeti dokumentum: újra és újra éhség támadt 
egyházon belül és kívül a belé rejtett Isten igéje meghallására.

Ezért a Szentírás pusztán történeti megközelítése nem kielégítő a benne levő üzenet egé
szének mai megszólaltatásához. Az egyháznak megvan tehát a joga, hogy a Bibliát Szentírásnak 
tartsa.

6  Idézi: Hornt Georg Pöhlmann: Abriss dér Dogma tik. Ein Re péti tórium. Gtttereloher Verlags- 
haus: Gütersloh 1973. S. 51.

7  Ein kleiner Unterricht, wae mán in den Evangelien suchen und erwarten aoll. 1522. In: 
Martin Luther Ausgewáhlte Schriften. Hrg. Karin Bornkamm und Gerhard Ebeling. Insel: 
Frankfurt 1983 2. Bánd II, S. 204.

8 Vorrede zum NT. Martin Luther Ausgewáhlte Werke Calwer: Stuttgart 1932. Bánd 5, S. 13.
9 Apológia XII, 45.74. Lutherre nézve: Joachim Cochlovius: Evangelische Schriftauslegung- 

Grundlage, Gefahrdung, Praxis. S. 453, Anm 6. In: Evangelische Schriftauslegung. Ein 
Quellén und Arbeitsbuch fúr Stúdium und Gemeinde. Hrg. Joachim Cochlovius, Peter Zim- 
merling. Geistl Rüstzentrum Krelingen, Brockhaus: Wuppertal 1987. S. 434-453.
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5. Mivel nem a történeti események a legfontosabbak, hanem az evangélium, 

ezért -  számunkra talán meglepő módon -  Luther az Újszövetség kiadásához írott el
őszavában a szinoptikus evangéliumoknál többre becsülte Pál leveleit, különösen is 
a Római levelet, mert „ez valamennyi könyv igaz magja és veleje"10. Éppen ezért a

Kasemann az újszövetségi kánon kialakulásával kapcsolatban arra az ered
ményre jut, hogy „az újszövetségi kánon mint olyan nem az egyház egységét,... ha
nem a felekezetek sokféleségét indokolja".11 Luther ezzel szemben ismételten arról ír, 
hogy nemcsak az evangélium, amit Máté, Márk, Lukács és János írtak, hanem az is, 
amit Pál és Péter írtak, tehát a levelek is, mégsem négy vagy több evangélium van, 
hanem „csak egyetlen egy evangélium, az Újszövetség egy könyve, és csak egy hit és 
egy Isten, aki ígéretet tesz,,.12

Luther ugyanis a Szentírást úgy szemléli, hogy Krisztusról szól, ígéretként az 
Ószövetségben, beteljesedésként az Újszövetségben. Krisztus egyrészt példakép, 
másrészt és mindenekelőtt azonban adomány, ajándék, Istentől és „neked személye
sen,, (dein eigen)13. „Lásd ez az evangélium igaz ismerete, vagyis: Isten túláradó jó
sága, amelyet egyetlen próféta, apostol, egyetlen angyal sem tudott soha teljesen ki
mondani, egyetlen szív sem tudott soha eléggé megcsodálni és felfogni".13 Ezért „ma
ga az evangélium a mutató és a kalauz az í rásba.  4

Az egyetlen dolog, amire ügyelni kell, hogy Krisztusból ne csináljunk Mózest, 
Isten ajándékát Krisztusban, melyet ingyen adott nekünk, ne akarjuk mi mégis a ma
gunk erejével megszerezni: mert nem a cselekedetek tesznek valakit keresztyénné, 
hanem a keresztyének teszik a cselekedeteket. Az evangélium meghallásából, befo
gadásából pedig jönnek, kitörnek a cselekedetek, ha mégsem, akkor még nem fogad
ták be az evangéliumot, és Krisztust még nem ismerték meg igazán.15

A Szentírás megértése és az igehirdetés Luther számára ezért Krisztus, nem pe
dig -  mint mondja- „az írásból egy rakás sebtibe való idézet, akár helyén van, akár 
nem".16 Ezért hangsúlyozza, hogy az „egyszerű" szavakhoz, vagyis a szavak valódi, 
eredeti értelméhez kell ragaszkodni, és nem valami mögöttes értelmet keresni.17 Fi
gyelemreméltó Luthernak az az érvelése is, mellyel emlékeztet, tekintettel kell lenni 
arra is, hogy amit a Szentírásban olvasunk, kinek is szól valójában. Vannak ugyanis 
az Ószövetségben olyan kijelentések, melyek kifejezetten Izrael népének szóltak és 
nem szólnak nekünk, de az ígéretek, akár a bűneset kapcsán, akár az Ábrahámnak 
mondott ígéret, minden embernek, nekünk is szólnak.1

10 Luther: Vorrede zum NT. Calwer 5, S. 14.
11 Em st Kasemann: BegrUndet dér neutestamentliche Kanon die Einheit dér Kirche? S. 221. 

In: Exegetische Verauche und Besinnungen, Vandenhoeck: Göttingen 1954.
12 Vorrede zum NT. Calwer 5, S. 9-10.
13 Ein kleiner Unterricht... Bomkamm-Ebeling II, 200.
14 Uo. 204
15 Vorrede... Calwer 5, S . 14.
16 A római pápaságról... Masznyik I, 407.
17 Idézi Hermann Kunst: Martin Luther. Ein Hausbuch. Kreuz: Stuttgart 1982. S. 429. (Nr. 

535).
18 Eine Unterrichtung, wie sich die Christen in Mose sollen schicken. 1525. Bomkamm-Ebe

ling II, 211.
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Luther fáradhatatlanul hangsúlyozza, hogy a Szentírás világos, érthető, mert 
Krisztusról szól. Élesen fordul szembe Erasmusszal ebben a kérdésben, mert úgy 
látja, hogy a Szentírás érthetetlenségére, homályosságára, bonyolultságára való hivat
kozás azt eredményezi, hogy félretolják a Szentírást és helyébe más tekintély kerül. 
Harci helyzet tette szükségessé azt is, hogy a Szentírás tartalmaként Krisztust, az 
evangéliumot helyezze előtérbe. A másik oldalon ugyanis, a Szentírás és Isten igéje 
azonosításával az a veszély fenyeget, hogy a Biblia minden szava egyaránt fontos.

A Szentírás világos, közérthető és egyértelmű, ha úgy foglalkozunk vele, mint a Jézus 
Krisztus evangéliumáról szóló igehirdetéssel, mint az evangéliummal, melyben Isten megaján
dékoz, hogy az új szövetség népe legyünk.

6. A történeti szemlélet nem állt meg természetesen a Szentírás hitbeli, hittani 
kijelentéseinél, hanem vizsgálat alá vette az erkölcsiséget is. Felderítette, hogy az 
ószövetségi és újszövetségi erkölcsi előírások és intések milyen sok szállal nemcsak 
kapcsolódnak saját korukhoz, de igen sok esetben azonosak is velük. Mindezekből 
önként adódott, adódik a következtetés: akkor a mai kor embere számára ezek a ré
gi erkölcsi törvények nem érvényesek már, hiszen egy letűnt kor letűnt erkölcsiségét 
tükrözik. A keresztyén etika kimerült morális felhívásokban.20 Érdekes módon, a bib
liai etikának ez a történeti megközelítése támogatót vélt találni magában Jézusban, 
aki -  mint tudjuk -  élesen harcolt a korabeli törvényeskedés és képmutató, külsődle
ges erkölcsiség ellen. Luther sem fáradt el ismételni: Krisztusból ne csináljunk Mó
zest.21 Az előírások lelketlen, meggyőződés nélküli megtartását Luther, 1522-es neve
zetes wittenbergi prédikációiban, üres utánzásnak, Affenspielnek, azaz majomkodás
nak nevezte.22

Ebből a szempontból megdöbbentőek a hegyi beszédben elmondott jézusi sza
vak: „hallottátok, hogy megmondatott... én pedig azt mondom nektek..." Megdöb
bentő az a jelenet is, ahol a farizeusok Mózesre hivatkoznak, aki megengedte a váló
levél írását és az elbocsátást, mire Jézus azzal válaszol, hogy ezt a szívük keménysé
ge miatt írta Mózes (Mk 10,5). Jézus mindezekben nem úgy fordul szembe Mózessel, 
az ószövetségi törvénnyel, hogy „kevesebb is elég". Luther szembeállítja Krisztust és 
Mózest abban is, ahogy a törvényüket előadják: Krisztus kedvesen és barátságosan 
tanít, csak mondja, mit kell tenni és elhagyni, hogyan lesz a sora gonoszoknak és jók
nak, senkit sem hajt vagy kényszerít, inkább ösztökél, mint parancsol, és nyomában 
az apostolok is intenek, kérlelnek, rábeszélnek... Mózes ellenben parancsol, tilt, fenye
get, rémít, iszonyatosan (greulich) nyaggat (drangt).23 Ami a kettőt azonban minde
nekelőtt megkülönbözteti, hogy Krisztus „példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdo
kait kövessétek" (lP t 2,21). Ezt a példát állítja Pál is a filippi gyülekezet elé a gyönyö
rű Krisztus-himnuszban: „azt törekedjetek megvalósítani magatokban, ami Krisztus 
Jézusban is megvolt..." (RÍ 2,5kk), őt magát is a Krisztus szorongató szeretete hajtja 
(2Kor 5,14). Az Isten irgalmára hivatkozva kéri a római gyülekezetei életáldozatra

19 Vő. Dass dér freie Wille nichts sei. Antwort D. Martin Luthere an Erasmus von Rotterdam.
20 Cochlovius, i.m. 445.
21 Ein kleiner Unterricht... Bomkamm-Ebeling II, 199.
22 Acht Sermone D. Martin Luthere, von ihm gepredigt zu Wittenberg in dér Fastenzeit 9.-16.

Márz 1522. Bomkamm-Ebeling I, 278.
23 Ein kleiner Unterricht... Bomkamm-Ebeling H, 202.
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(Rm 12,1), s amikor férjet és feleséget egymás iránti szeretetre buzdít, Krisztusnak az 
egyház iránti áldozatos szeretetére utal (Ef 5). Amikor adakozásra van szükség, nem
csak azt mondja, hogy mindenki készüljön fel, döntse el szívében, ne kedvetlenül vagy 
kényszerűségből, jókedvűen adjon (2Kor 9,7k), hanem a gazdag létére értünk szegény- 
nyé lett Krisztusra mutat (2Kor 8,9). A keresztyén etika ezzel átlépi a történeti etika 
kereteit: nem a kor a mérték, mégha a tettek maguk korba illőek is, hanem Krisztus 
példája a mérték, amely mindmáig páratlan kihívás a komfortot és a megelégedést, 
elismerést kereső embernek.

Ezért a Szentírás etikai tartalmának történet-kritikai vizsgálata jogos és szükséges, de 
csak Krisztus evangéliuma, Isten szeretetének híre mutatja meg az embernek személyes bűnét 
és az új életet is, mellyel Isten Krisztusban megajándékozta, és melyre elhívta.

7. A Szentírással kapcsolatban, elsősorban a körülötte folytatott sok vita miatt, 
közkeletűvé lett az a megállapítás, hogy belőle mindent meg lehet magyarázni. Már 
Luther is így írt a maga idejében az első századokról: „Midőn így a Szentírás annyi
ra szakadozott hálóvá lett, hogy vele senkit megtartani nem lehetett, hanem minden
ki, amerre csak tekintett, kibújhatott belőle és a maga esze után igazodott, tetszése 
szerint magyarázta és ferdítette: a keresztyének a bajon másként nem tudtak segíte
ni, mint zsinatok tartása által...".24 Ebben a helyzetben fenyegető, hogy „ráununk az 
írásra és annyira elbutulunk, hogy nem bízunk benne...".25Ezért „jaj és újra jaj mind
azon tanítómestereinknek és könyvirkászainknak, kik úgy bizakodnak és mindent 
kiköpnek, ami csak a szájukba kerül és nem vizsgálnak meg egy-egy gondolatot tíz
szer is, vajon Isten előtt is igaz-e".26

A zavarodottság a Szentírással kapcsolatban abból is adódik, hogy olyan kérdé
seket teszünk fel neki, melyre nem ad feleletet. Amikor 1938 októberében a németor
szági Hitvalló Egyház számos fiatal lelkésze a nácizmus ideológiájának a hivatalos 
egyházba való benyomulása miatt nem volt hajlandó felvenni a hivatalos egyházi 
szolgálatot, egyre szorongatóbb helyzetükben Bonhoeffert kérték, hogy igazítsa el 
őket, mutassa meg, hogy a Szentírás alapján helyesen cselekszenek. Bonhoeffer kitar
tásra bátorította őket, de elutasította, hogy a Szentírás alapján igazolja az általa is he
lyesnek ítélt döntést, mert „az írást nem érdekli az emberi utak és célok sokfélesége". 
„Aki az írásban saját útjának igazolását keresi, az a cselekedeteiből való megigazu- 
lást keres", pedig az írásból csak egy tan igazságát lehet bizonyítani, egy út helyessé
gét sohasem.27

Örvendetes, hogy az elmúlt évszázadok kutatásai, melyek sokszor tudatos tá
madásként indultak, olyan sok ponton segítettek a Biblia pontosabb, helyesebb meg
értésében. Mégis valóságos veszélynek látom a tudomány bűvöletét,28 mert a Szent

24 Hogy Krisztus ez igéi: Ez az én testem stb. még erősen állnak. A tévelygők ellen. Masznyik 
V, 65.

25 Lm. Masznyik V, 65.
26 I.m. Masznyik V, 66.
27 Dietrich Bonhoeffer: Unser Weg nach dem Zeugnis dér Schrift. S. 324.323. Gesammelte 

Schriften Bánd II, München 1959, 320-346.
28 Balicza Iván: Pszichológia, pszichoanalízis, vagy lelkigondozás? Lelkipásztor 1988 2  68- 

69.
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írás olyan üzenetet tartalmaz, mely nem szorítható a történettudomány, az irodalom, 
a nyelvészet, a pszichológia, a szociológia, a vallástörténet, a filozófia, a folklór kere
teibe: ez pedig Isten megszólítása, ajándéka és hívása emberi szón keresztül. Ezért 
nem lehet csak hideg értelemmel, vagy szennyes lábbal belehatolni, hanem félelem
mel és alázattal, szívből jövő imádsággal29 -  mondja Luther, s mintha a II. vatikáni 
zsinat erősítené meg: „A zsinat áhítattal hallgatja és bizalommal hirdeti Isten igéjét" ,30

Korunkban is, korunkban újra szükséges, hogy ismét találkozzunk közvetlenül 
a Szentírásban Isten igéjével, -  hogy legyen párbeszédben egymással az egyszerű bib
liaolvasó és a Szentírás, a teológia tudósa, és a kettő legyen ugyanakkor egyazon sze
mély is. Hiszen nemcsak teológiai és igehirdetési érdek, hanem a történeti kutatás ér
deke is arra hív, hogy a Szentíráshoz ragaszkodjunk: „így tesz minden ember. Ha a 
forrásból ihatik, nem törődik a patakkal, legfeljebb, hogy annyiban hasznát veszi, 
hogy a patak mentén a forráshoz juthat. így kell az írásnak is a mesternek és zsinór
mértéknek lennie...".31 32

Ezért mondjuk így és használjuk így: Szent írás, hogy ne „em beri sallang"f1 hanem Is
ten ajándéka Krisztusban legyen életünk alapja, tartalma, értelme, „hogy hitetek ne emberek 
böcsességén, hanem Isten erején nyugodjék" (lK or 2$ ).

Reuss András

29 Idézi Hermann Kunst, i.m. S. 428 (Nr 530).
30 Dei Veifcum 1.
31 Luther: A zsinatokról és az egyházról. 1539. Masznyik VI, 376.
32 Hogy Krisztus ez igéi... Masznyik V, 64.
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Szebik Imre

Először a zsidók...
Ezzel a témával foglalkozó norvég és magyar teológusok tartottak két napos esz

mecserét Budapesten.
Az alkalmat e konzultációra a norvég evangélikus egyház Izrael missziójának 

hazánkba látogatása biztosította. Közismert, hogy ez a Missziói Társaság a XIV. ke
rületben a Gyarmat u. 14. szám alatt végezte munkáját. Jonson Giesle, a missziói mun
ka utolsó irányítója sok zsidót mentett meg az üldözések idején.

Norvég részről dr. Oskar Skarsaune docens szolgálatuk teológiai dokumentu
mát ismertette, melyhez kellő alapossággal dr. Hafenscher Károly c. teol. tanár készí
tett hozzászólást. Az alapkérdés így nyert megfogalmazást: van-e kétféle útja, módja 
az üdvösségnek vagy csak Krisztusban adatik a megmenekülés?

A más fórumokon is sokat vitatott kérdésre a norvég válasz a Krisztusban nyert 
váltság erőteljes igenlésében adatott meg. Nyilvánvaló azonban, hogy Krisztus-hi
tünkről való tanúskodás csak a szeretet légkörében nyer legitimitást.

Donáth László lelkész a közvetlen múltbeli évtizedek történéseinek zsidó ösz- 
szefüggéseire mutatott rá. Szebik Imre esperes a zsidóság történelmi múltját ismer
tette magyar földön, mely e rövid értékelés mellékleteként olvasható.

A konferencia, Dr. Nagy Gyula püspök vezetésével előretekintett a norvég-ma
gyar egyházi kapcsolatok további kiszélesítése érdekében a jövőbe. Jelentőségét így 
látom:

1. A magyar-norvég közös szolgálat teológiai alapjainak kidolgozásában elhe
lyeztük az első téglákat.

2. Hosszú évtizedek után ez volt az első hivatalos teológiai eszmecsere norvég 
testvéreinkkel. Bizalmat ébresztő együttlét termékenyítő gazdagságát jelentette.

3. Jó kezdetnek mutatkozott a remélt folytatás ígéretében. Hangsúlyossá tette a 
választott néphez való viszonyunkat, amely gyakran feledésbe merül.

A zsidók M agyarországon
A magyar királyság megalapítása után I. László király törvénykönyvében talál

juk az első feljegyzést a zsidóságról. Ebben tilos a zsidóknak keresztyénekkel való há
zassága éppúgy, mint a vasárnapi munka. Egyéb nyomát azonban semmiféle korlá
tozásnak nem találjuk, szó sincs üldözésről, ami ebben az időben az ún. keresztyén 
Európában egyre gyakrabban fordul elő. A kereszteshadjáratok idején, amelyek min
denütt zsidóellenes programokkal párosultak, sok izraelita menekült Magyarország
ra, túlnyomórészt Ausztriából és Csehországból. Hazánkban a zsidók ezidőtájt lehet
tek földbirtokosok és paraszti tevékenységet fejthettek ki.

Az 1222-ben megjelent Aranybullában olvashatunk először a zsidók gazdasági 
tevékenységét korlátozó rendelkezésekről. 1251-ben az országot elpusztító tatárjárás 
után IV. Béla király a zsidókat közvetlenül a legfőbb hatalom oltalma és felvigyázása 
alá helyezi. Vallásszabadságukat és minden tevékenységüket törvény biztosítja. E ren
delkezés hátterében nem csupán emberséget kell keresnünk, mert a királynak szük
sége volt a zsidók munkájára és pénzére az ország újjáépítése érdekében.
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Fájdalmasan kell szólnunk arról, hogy a legtöbb pápa a magyar királyokat igye

kezett rászorítani arra, hogy a zsidókkal szemben szigorúan járjanak el, a legtöbb eset
ben azonban minden látható eredmény nélkül. Az utolsó Árpád-házi király, ül. End
re a zsidóság számára teljes jogegyenlőséget biztosított más állampolgárokkal is egy
bevetve (1291).

I. Lajos, az Anjou ház királya megpróbálta a zsidók erőszakos megtérítését, s en
nek eredménytelensége láttán kiűzte őket az országból (1361). Négy esztendő múl
tán ezt a rendelkezést érvénytelenítették. A következményeket azonban nem lehetett 
visszafordítani. A kényszerű módon távozott zsidókból csak alig néhányan tértek visz- 
sza hazánkba. A később bevándorló, részben szefárd zsidók nem tudták a hagyomá
nyosan jó kapcsolatot életrekelteni a keresztyénekkel. A legtöbben -  saját érdekükben 
is -  elkülönülten éltek. Lépésről lépésre, szinte egész Európában mindenfajta foglal
kozás gyakorlása tilos lett számukra. Csak kereskedők és bankhivatalnokok lehettek. 
Ez a tény viszont a német származású polgárság köreiben irigységet és gyűlöletet vál
tott ki. Á pápa és a hivatalos kát. egyház mellett ez a társadalmi réteg volt a zsidóság 
esküdt ellensége évszázadokon át, mivel a keresztyén kézművesek és kereskedők a 
zsidóságban alig ellensúlyozható konkurrenciát láttak.

1421-től kezdődően a zsidók Magyarországon is megkülönböztető ruhát kény
szerültek viselni (hegyes kalap, piros élőké). Mátyás király, legnagyobb királyunk ide
jén a zsidók sorsa ismét jobbra fordult. Királyi védelem alá helyezte őket, zsidó fel
ügyelőt nevezett ki, aki közvetlenül a királynak tartozott beszámolóval. A felügyelő
nek fegyverviselési joga volt és egy rendőrségi csoport a rendelkezésére állt. Amikor 
Mátyás bevonult Bécsbe, ez a zsidó-lovagcsapat is vele ment kíséretében.

Mátyás király halála után egy hamis rituális gyilkosság vádjával illették a zsi
dókat, amelyet brutális üldözés követett. 1494-ben a zsidók közül többeket máglyán 
égettek meg. Ettől az időtől kezdődően egyre több korlátozó és háttérbeszorító intéz
kedés lát napvilágot a zsidók elnyomása érdekében. Országunk nemesei és a városi 
polgárság verseng egymással azért, hogy a megfélemlített zsidókból az utolsó kraj
cárt is kipréselje. Ennek ellenére egy rendkívül tehetséges izraelita -  aki időközben 
konvertált -  Fortunatus Imre II. Lajos király kincstárnoka lett. A király Mohácsnál ele
sett, miként a magyar hadsereg is megsemmisült. 150 éves elnyomás követte e gyá
szos vereséget.

Az ezt követő időben kiszélesedő reformáció inkább zsidóbarátnak mondható. 
A reformáció nagynevű igehirdetői gyakran vontak párhuzamot a bibliai zsidóság és 
a nehézsorsú magyar nép történelme között. A nem sokkal ezután bekövetkező ellen- 
reformáció mind a protestánsokat, mind a zsidókat egyaránt üldözte. A szigorúan ka
tolikus Habsburg császárok sok zsidóellenes törvényt adtak ki. A török által megszállt 
területen ezzel szemben a zsidók és a protestánsok is viszonylagos biztonságban él
tek. A török, a vallás dolgában inkább semlegesnek volt mondható, az alattvalók loya- 
litása és az adó megfizetése érdekelte. Az ebben az időben független Erdély területén 
élő zsidók vallásszabadságot és az ott élőkkel azonos polgári jogokat élveztek. Ez 
1689-ig tartott, amikor is Erdély függetlensége megszűnt, mivel a nagy Habsburg bi
rodalomba betagolódott. Így érthető, hogy Buda felszabadításakor a zsidók a törökök 
oldalán harcoltak fegyverrel a kezükben, s nagyobb részük elesett az összecsapások 
során. A törökök kiűzése után az elnéptelenedett és kipusztult országban alig marad
tak zsidók. 1736-ban 11.621 volt a számuk.
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Az ezt követő elnyomás idején magyaroknak és zsidóknak azonos sors jutott 
osztályrészül. Ez alól II. Rákóczi Ferenc szabadságharca volt rövid ideig tartó, kivé
teles epizód.

Időközben a felvilágosodás hajnala köszöntött Európára. A felvilágosult császár, 
II. József mind a protestánsoknak, mind a zsidóknak élet jogot, vallásszabadságot biz
tosított. Ezzel indult el a zsidók elismerése, emancipálása Magyarországon, amely ak
kor a Habsburg birodalom része volt. A fejlődés nem maradt visszahatás nélkül. A 
városi polgárság tiltakozott a zsidók egyenjogúsítása ellen. 1840-ben 240 ezer zsidó 
élt hazánkban.

Teljes szabadság és egyenjogúság az 1848-as szabadságharc idején adatott a ma
gyar zsidóságnak. A habsburgok elleni felkelésben a zsidó katonák is harcoltak fegy
verrel a kezükben. A szabadságharc leverését ismét elnyomás követte minden itt la
kó életében. Az 1867-es kiegyezés után minden állampolgár egyenjogúságott kapott, 
beleértve a zsidókat is.

1882-ben fellángolt egy rejtett antiszemitizmus hamis vádakra épülő rituális 
gyilkosság bírósági eljárása nyomán. Bár az ítélet a vádlottakat felmentette, a zsidó- 
ellenes indulatok tovább erősödtek. Az első világháború kezdetén, 1914-ben 1 millió 
zsidó élt Magyarországon, a 17 milliónyi összlakosság között. Sok zsidó katona esett 
el az első világháborúban.

Az 19l8/19-es forradalomban vezető szerepet játszott sok zsidó résztvevő, akik 
tevékenységét a történészek feladata megítélni. A Horthy-korszak idején a zsidókat 
gyakran bűnbakként használták fel. Ők voltak a háború elveszítésének egyik okai, a 
trianoni tragédia okozói. Egymást követték a zsidó-ellenes, hatóság részéről történő 
kihágások. A jobboldali pártok a körülmények konszolidálódása után (1921) is, rejtett 
antiszemitizmust tartottak ébren. Ennek egyik jele volt az, hogy az egyetemi tanul
mányokat folytató zsidó hallgatók számát korlátozták, míg más magyar állampolgá
rok esetében ez nem állt fenn. A századforduló óta a zsidóság az ország gazdasági és 
kulturális életében minden korlátozás nélkül vett részt. Számos neves személyiség
gel gazdagították hazánkat a gazdasági élet, a művészet és az irodalom területén. A 
harmincas évek végén, amikor a német nemzeti szocialisták hatalma és embertelen
sége egyre növekedett, a magyar zsidóság soraiból sokan az USA-ba vándoroltak. Az 
izraeliták elleni korlátozó intézkedések német nyomásra 1939-ben látnak napvilágot. 
A zsidócsillag viselése és a tömeges deportáció a német megszállás után ment végbe 
(1944. márc. 19).

Az egyházak tiltakozása késett, hatástalan és szervezetlen volt. Egyesek mentő
akciói elismerésre méltók, köztük a Jó Pásztor és Sztehló Gábor fáradozása ezrek meg
menekülését jelentette. Mindez mégsem tudta megakadályozni a 600 ezer magyar zsi
dó elpusztítását.

Ma Magyarországon mintegy 80 000 zsidó él. Különösen a főváros zsidó hitéle
te jelentős. Mintegy 40 zsinagógában és imaházban gyülekeznek össze a mózesi tör
vény tisztelői. A rabbiképzes Kelet-Európábán egyedül Budapesten szerveződött. 
Mintegy 20 rabbi keresi fel a hívőket, 7 professzor tanít a rabbikepző intézetben, ahol 
a hallgatók száma 20 körül mozog. A zsidó gimnázium a vallási kultúra centruma. A 
hitközösség óvodát, kórházat, öregotthont, fürdőket és a rituális szokásokhoz szük
séges üzleteket tart fenn. Múzeumuk, levéltáruk és könyvtáruk igen értékes kincse
ket őriz. Ez utóbbi a legnagyobb Európában. Megfogyatkozott létszámmal hatalmas 
erőfeszítéseket tesz a magyar hívő zsidóság vallási életének fenntartására éppúgy, 
mint épületei renoválására. Sajtótermékeik a hit és a szellemi élet, valamint a zsidó 
tudat táplálói.
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Zászkaliczky Pál

Jézus ádventi nevei -  a 133. ének alapján
I . „Immánuel” (Mt 1,23)
Büszkén szoktuk emlegetni: mi az Istennel vagyunk. Az Isten pártján. Péter

rel fogadkozunk: „Ha mindenki elhagyna, megtagadna, én akkor sem...!" Nem em
berekkel tartunk, nem a világgal, mégcsak nem is szellemi áramlatokkal. Mi még 
Óvele! Akár utolsó mohikánként is. Akkor, „amikor sokan nem járnak többé Te
veled...!" Valóban nagyszerű is, hogy „Jézussal járom utamat..."

Ennél azonban sokkal fontosabb: Ő van velünk. Velünk van s nem ellenünk! 
Jaj is lenne nekünk, hiszen sokszor ellenünk vannak emberek, körülmények, a ter
mészet erői, a betegségek és a halál... Pedig ő is ellenünk fordulhatna, vagy kö
zömbös maradhatna. Velünk van!

L Velünk, tehát közöttünk
Benne az Isten járt itt emberi sorsban. Láttuk dicsőségét. Tapasztaltuk erejét 

a halál, a betegségek, a tengeri vihar felett. Szándéka szerint lerontotta az ördög 
munkáit.

Jézus ittjárta óta tudjuk, nem kívülálló az Isten. Jézus jogán nem „beleszól", 
de belülről szól dolgainkba. Igazi „emberszakértő". Ismeri gyengeségeinket. (Az 
énekben: „had' szabaduljon Izráel..., ím fogságból kél sóhaja..".) Ismer, mert kö
zöttünk lakozott, s lakva ismer.

Jézus ittjárta óta nincs jogom azt mondani: elhagyott! S vakság és értetlenség 
arra gondolni: lehetetlent követel tőlem. Ő mindent végigpróbált, az alázat, a sze
lídség és a békességre törekvés útját is.

Jézus ittjárta óta elviselhető az emberi sors. (Kaffka Margit házastársának írt 
szerelmes versében írja: „mert láttad sorsom, megszerettem...") Jézusra hivatkoz
va nem utasíthatjuk el az emberi sorsot, ha mégoly nehéz is!

Velünk az Isten! Jézusban lehet vele beszélni, vele járni, tőle erőt kapni.

2. Velünk, tehát bennünk
Itt van Egyházában, amely teste. Megjelenési formája tegnap, ma és az idők 

végezetéig. Egy-egy tagja számunkra hányszor volt Krisztus szája, keze, füle vagy 
szeme.

Egyházához tartozni azt jelenti: hozzá tartozom. Ő a fej, mi tagjai. S ő maga 
„tagosít bele" testébe. Ha egy tag szenved, vele szenvednek a tagok mind. („Idá
ig érzem, ha egy tagja fáj..". -  Turmezei). Félek, hogy éppen ezen a ponton adó
dik a legnagyobb hiányosság.

Pedig ki ne tapasztalta volna már a Krisztus-test segítségét. Hordozták ter- 
hem, észrevették gondom-bánatom, segítették pl. imádságban megfogalmazni. 
Vagy a megfogalmazott gondot egy-egy helyén mondott igével a helyére tenni.
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Sokszor ismertük fél egy-egy mozdultban Krisztus mozdulatát. Vajon felis

merjük-e, amikor mozdulatunkra, Krisztus-mozdulatra mások várnak?

3. Velünk van, amikor az oltáriszentségben értünk adja 
magát
A kenyér és bor színe alatt embersége és Istensége rejtőzik. Lehetetlen nem 

gondolni rá: megtöretett, kiontatott. (Egy alkalommal kevés volt az ostya úrvacso
raosztáskor, minden darabot 2-3 felé kellett tömi, a szükséghelyzet áldotta vált: 
ugyanabból a darabból kaptam én is, amelyikből a másik. Jézus maga osztotta szét 
köztünk önmagát!)

Velünk van, hiszen megtörténik, amit hirdet, amit megígért: „tiveletek va
gyok minden napon a világ végezetéig!" (Mt 28,20). Velünk van, semmit sem te
hetek sem nélküle, sem a háta mögött.

Velünk van, s ez előzetese annak az örök együttlétnek, amikor majd „az Is
ten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni... "(Jel 21,3-7). Hallatlan nagy 
dolog Jézus földön-járta, a Krisztus-test megragadható valósága, de a felsőfok a 
mennyei Jeruzsálem valósága, amikor „maga az Isten lesz velük!" (Jel 21,3). Az át
meneti, a részleges, a töredékes helyett örökkön-örökké a teljesség, maga az Isten.

Addig is Jézusban -  Immánuel.

II. „Jessze vesszeje” (Ézs 11,1)
Tarvágás, döbbenetes látvány. Amikor letarolják az erdőt. Arasznyi csonkok, 

összetört cserjék, letört gallyak... Az árnyékhoz szokott aljnövényzet kókad a nap
sütésben. A látvány azt kiáltja: ezt az erdőt még nem az ember ültette, de maxi
málisan learatta.

. Egyszercsak az egyik tuskón sarjhajtás jelenik meg, szinte szemlátomást nő, 
az óriási gyökérben nagy az erőtartalék. (Megtörtént eset, a vihar által letört kör
tefa sarjhajtása egy év alatt szép kis koronát nevelt, s a következő évben már ter
mett.)

1. A reménytelen helyzetben is van megoldása az Istennek!
A helyzet nem az Isten reménytelen helyzete, a miénk. Amit mi annak tar

tunk, Ő nem tartja annak. Reménytelen lenne azért, mert a Sátán támad? Ő min
dig ezt tette, minden szentegyház mellé odaépítette kocsmáját.

Reménytelen, mert Isten szándékát félreértik, követeit elzavarják. Körülbás
tyázzák magukat vélt igazukkal. Ilyenek miatt hangzik Jézus panasza (Mt 23,34- 
36). A gonosz szőlőmunkások megverik, megölik a gazda követeit.

De Isten előtt az sem reménytelen, ha farizeusként megkövesedem vélt igaz
ságomban. Sőt felé segít, ha nélküle próbált erőlködéseim sorra kudarcba fullad
nak. Ahogyan a költő írja: „Először sírsz, azután átkozódsz, azután imádkozol..., 
azután megfeszíted körömszakadtáig maradék erőd... (Reményik: A kegyelem). Is
ten előtt az sem reménytelen, ha már az állapotomat ismerem, de a kiutat még 
nem találom. Hiszen Jessze vesszeje -  Jézus. Van megoldása az Istennek!
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2. A piciny kezdetből mindnyájunk szemelá ttára
bontakozik ki Isten tette.
A mustármag és a kovász példázatok nemcsak Isten országára, de magára 

Jézusra is érvényesek. Piciny kezdet: kisded a jászolbölcsőben. S az Isten erősebb. 
„Nem ártott Sátán ereje!" Nem ártott József becsületessége, Heródes fegyvere, ké
sőbb Péter jóindulatú lebeszélése.

Piciny kezdet: Illés egy tenyérnyi felhőt lát. Jézusnak 12 tanítványa van. As
sisi Ferenc néhány mezítlábas baráttal jár a pápánál; s az előreformátorok kivága- 
tása után egy szerzetes folytatja a harcot az egyház megtisztításáért. „Egy pici csil
lag sétál szembe véled... "(Reményik) „Csendesen és váratlanul átölel az Isten..". 
(Ady).

S az Isten fegyvertelen. Még a fejsze sincs a kezében, ahogy Keresztelő hir
deti. Egy falat ostya, egy korty ital, szelíd, halk hang -  s mégis erősebb minden 
kétélű fegyvernél. A szelíd hang -  kamasznál is, házastársnál is -  mindig többet 
ér, mint a dörgedelem.

A piciny kezdetet mindig maga az Isten óvja.

3. A vessző -  mint eszköz -  Isten (Jézus) kezében
Mózes botja vizet fakaszt. (4 Móz 20,11)
A vessző -  ott van a pásztor kezében. Ha jelen van a vessző, ott van a pász

tor is, s ha jelen van a pásztor, megtartja népét. „Mentsd meg pokoltól népedet!"
Még a halál árnyékának völgyében sem félek, mert „te velem vagy, vessződ 

és botod megvigasztal engem..." (Zsolt 23,4).
Az pásztorai most, aki egyszer a népeket „vasvesszővel fogja pásztoraim, az, 

aki igazságosan ítél és harcol...," akinek neve „Hű és Igaz" (Jel 19,15).
Mindenki meg fogja ismerni vesszőjét, sőt Őt magát is, hiszen „azon a na

pon Isai gyökeréhez fognak járulni a népek, mert zászlóként magasodik ki a né
pek közül..." (Ézs 11,10).

Áldott, aki már a kezdetnél is odajárult!

III. „Naptámadat” (Lk 1,78-79)
A görög szó -  'anatolé' -  nemcsak a naptámadatot jelenti, de a napkelte, a 

reggel, a felkelő fény és a hajnalhasadás jelentését is hordozza. Beszédes szavak. 
Hajnalhasadás -  mintha valóban meghasadna a sötétséget a világosságtól elválasz
tó kárpit. Naptámadat -  a világosság megtámadja és elűzi a sötétséget. Napkelte 
-  egyszercsak -  várva vagy váratlanul -  megjelenik a nap a látóhatáron, hírnöke 
a derengés, a sejtelmes félhomály, a tárgyaknak először csak a körvonalai látszód- 
nak, aztán a színük. A napkelte nagyszerű élménye sokszor kárpótolt a korai ke
lés kellemetlenségeiért. (Teológus korom pesti kis tanítványai már magát a nap
kelte szót sem értették, számukra csak nappal vagy éjszaka létezett...)
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Áldott reggelek! Kipihenten, friss gondolatokkal és éberen odaállni az Úr elé, 

igéjéből mint bővizű forrásból áldás fakad, felemelő, megnyugtató és utat mutató 
szó!

Milyen erős ehhez képest a sötétség feketesége. A háború időszakának fény
telen estéire emlékszünk. Áramtalan és kilátástalan sötétségre. Botorkáltunk és egy
másnak ütköztünk... A bűn sötétjére... Ó  jöjj, ó jöjj Naptámadat! A világosságban 
sok minden kiderül: az, hogy hol vagyok, hogy nincs okom a félelemre, hogy mer
re vezet az út.

L ... minden kiderül, Jézus a felkelő fény
„Isten könyörülő irgalma, ezzel látogat meg minket a felkelő fény a magas

ságból" (Lk 1,78). Irgalommal jön, de mindenhova bevilágít. Semmit sem lehet e- 
lőtte eltitkolnunk. Kiderül, hova keveredtem, milyen bűn és milyen mulasztás ter
hel. Bevilágít a szív zugaiba, minden rejtett mélységbe. Nincs olyan teremtmény, 
amely nyilvánvaló ne lenne előtte.

Nincs értelme előtte titkolóznunk! S mert irgalommal közelít -  ezt velünk is 
beláttatja. Nincs értelme a mentegetőzésnek, tetteink átmázolásának, másokra há
rításának. Bűneimet el kell ismernem önmagam előtt is. S már nem is fogcsikor
gatva, megjátszva, kötelező meghajlással, de őszinte beismeréssel.

Minderre szeretettel vesz rá, nem fenyegetéssel. Nyakamba borul -  mint a té
kozló fiú atyja a kapuban -  pedig gazdagon megrakott kocsival távoztam -  s gya
logosan érkeztem, fiatalosan, élettől duzzadva fordítottam hátat az otthonnak s 
vánszorogva, sebektől bontottan tértem meg... Az a fontos, hogy mindez „önnön 
színem előtt" is kiderüljön.

2 .... nincs okom félelemre, Jézus a naptámadat
A naptámadat -  támadja a sötétet. A sötét Jézus földre érkezése óta múlan

dó, erejét vesztett, „csak alagút" (v.ö. Turmezei „Csak alagút" c. versével).
Nincs okom félni a holnaptól, a holnapnak is Ura az Úr! De emberektől sem, 

a sötétség árnyaitól sem. Jézus leleplezi az ördögöt, az ellenséget, a mindent 
összekeverő diabolost. Igaz, tudnom kell, minél közelebb van valaki Jézushoz, an
nál inkább ki van téve kísértésnek (v.ö. Pál „tövisét" -  2Kor 12,7-10).

Az is köztudott, hogy minél közelebb van a végső nap, annál jobban támad 
(„nagy haraggal, kevés ideje van" -  Jel 12,12). De csak azt győzi le, aki beleegye
zik, hogy legyőzzék! S ha alkalom szüli a tolvajt, az alkalom -  a kísértés alkalma 
-  szüli Jézus segítségével a győztest, az ellenállót, a hűségest is!

Erdélyi József „Az ökör" c. verse szól egy falusi kisfiúról, aki vásárról vezet 
hazafelé egy ökröt. Kicsi a gyermek, hatalmas és erős az állat. Az utóbbi egy rán
tással kiszabadíthatná magát a gyerek kezéből, s mehetne, amerre akar, de nem, 
engedelmesen ballag, „ezért ökör..." Íme, megkötözöttségünk átka: már eszünkbe 
sem jut, hogy Jézus által lehetne, Jézus által van szabadulásunk!
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3 .... merre vezet az út, Jézus a napkelte
Turmezei szerint Jézus egyik legszebb neve a világosság: „Hiszen az éjszaká

ban vártalak... Te lettél életem és énekem. Világosság vezet az úton, szép fényes 
hajnal Jézus Krisztusom."

Tudom és járom az utat, az Isten útját. Nem azért, mert Isten szívbe írta tör
vényét, nem azért, mert felek a felelősségrevonástól, de hálából, mert Jézustól bo
csánatot nyertem és örömmel, mert Jézus mutatja az utat, mert maga Jézus az út!

Legyetek hajnalkák, olyan virágok, melyek reggelre kinyílnak, napraforgók, 
melyek a felkelő napot várják, s virágjukkal kelet felé mutatnak. S ha leszáll a sö
tét:

„Az Isten küld testvéreim, tinéktek,
hogy sugarai eleven tüzét,
amik arcáról a szívembe égtek,
sugározzam csendesen szerteszét.
A testvéreknek, kik az éjben járnak.
Az Isten küldött Szentjánosbogárnak!"

(Sík Sándor)

IV. „Kulcs Dávid törzséből”
(Ézs 22,22; Jel 3,7)
Falusi emlék a gyermekkorból: az utcakapun csak kilincs volt, esetleg „rigli" 

(tolózár, kallantyú), a lakásajtó kulcsa pedig az oszlopon felakasztva. Ezt kölcsö
nösen minden szomszéd tudta. A kulcsnak alig volt jelentősége, az ajtónak is csak 
annyi, hogy az állatok ne kóboroljanak el, illetve idegen állat ne tévedjen be a por
tára.

Ma bezzeg az értékek megszaporodtak, a bizalom eltűnt. Lakatok, zárak, 
számkombinációs és rejtjeles biztonsági zárak légiója. S mégis több a betörés mint 
valamikor.

Az énekben Jézus -  a kulcs. Lehetne erről is beszélnünk, ő a titkok nyitja, 
igazi válasz az emberi kérdésekre, Isten „rejtjeles" üzenetének kódja, megoldási 
kulcsa. A textusokban mégsem erről van szó, inkább arról, hogy Nála vannak a 
kulcsok.

Annakidején Sebna udvarmester visszaélt hatalmával, helyette Eljákim, Hil- 
kijja fia lett a kulcsár, a királyi ház háznagya, udvarnagyi A kulcs -  hatalmának 
jelképe.

Jézus tehát a „kulcsember!" Az Atya mindent a kezébe adott. Minden hatal
mat, s köztük a mennyek országának kulcsát is. Ez a tény mutatja:

L Isten szándékát, azt akarja, hogy megteljék háza!
Sokkal több van itt esetlegességnél. Jézus nem portás, aki ott ül a portán, s 

ha jön valaki, megnyitja az ajtót, ha nem jön senki, hát nincs dolga...
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Jézus nem hivatalnok! Ő hívogat. Szavaiban mennyi a tervszerűség! „Menje

tek ki a keresztutakra, a sövényekhez!" „Vessétek ki a hálót!"
Ugyanakkor mennyi benne a rugalmasság! A hivatalosak visszautasítják? 

Odafordul a „választottakhoz." Izrael nem fogadja be, magához hívja a pogányo- 
kat. Kisázsiából áthozza evangéliumának hirdetőit Európába. S ma, amikor szinte 
megkövesedtek már hagyományokhoz ragaszkodó hívei, „új népet, másfajta rajt" 
célzott meg szeretete. Kulcsárnak lenni -  bizalmi állást betölteni. Ő ezzel nem él 
vissza, sőt maximálisan túlteljesíti hivatását. Hívogat.

Jézus -  kulcsember. Ez mutatja:

2. Isten erejét, hiszen Jézus döntése megfellebbezhetetlen
„Amit kinyit, senki be nem zárja!" Az Isten félé kinyitott ajtót sem ördögi ha

talom, sem emberi, de kísértés, üldözés vagy emberi nyomorúság sem zárhatja be.
Valamikor divatosak voltak egyházon belül a kölcsönös kiátkozások. Egykor 

a legnagyobb egyháztest vallotta magáról az igazság kizárólagosságát, ma talán 
kis felekezetek, egyházon belüli egyes irányzatok testvérietlenedtek el. Kinek van 
joga a másikat megítélni? A farizeust sem a vámszedő ítéli el Jézus példázatában, 
de maga Jézus! Ne ítéljetek, az ajtót, amit Jézus kinyitott, nem zárhatod be a má
sik ember előtt.

S Jézus kizár-e valakit? („Megtartottam őket a te nevedben, senki sem kárho
zott el közülük, csak a kárhozat fia..." Jn 17,12). De Júdásnak is megmosta a lá
bát! Judás is ott volt az úrvacsorán, az utolsó pillanatig nyitva volt az ajtó. Csak 
magam zárhatom ki magam. (Mint a haldokló, A. Goes lelkészi naplója szerint, 
aki úrvacsorát vett, de a halála előtti utolsó percekben jó közérzetében kinevette 
előző önmagát, s az úrvacsorában nyert kegyelmet...)

Jézusnál vannak az Isten kulcsai, ez mutatja:

3. Isten nyitottságát. Jézus pedig a kulcsot továbbadja 
a tanítványoknak
„Neked adom" -  mondja Péternek (Mt 16,19) -  „a mennyek országának kul

csait." Egy fejezettel később az összes tanítványnak.
Az élet és a halál (a halál és a pokol) kulcsát megtartotta (Jel 1,18), de az üd

vösségnek a kulcsát kiosztotta. Péter és utódai hirdethetjük a bűnbocsánatot. Bűn
bánónak megtérést, feloldozást, az új élet lehetőségét...

S a megkötés? Arról is szólnunk kell. Ha megmarad valaki a bűnben, ha bűn
bánat nélkül önigaz módon úrvacsorázott, ha nem vesz tudomást arról, amit Is
ten bűnnek mutatott meg az életben, ha valamit nem akar elrendezni Isten és az 
emberek előtt..., akkor nincs a bűnre bocsánat!

Jézus kezében a kulcs. Nyitva az ajtó. Menj be és hívogass be másokat is.
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Advent 1. vasárnapja
Mt 21,1-9

Exegézis helyett
Mivel erről az igéről gyakran -  néha úgy tűnik, túl gyakran -  prédikálunk, bő

séggel rendelkezésünkre áll exegetikai anyag. Ezért exegézis helyett próbáljuk inkább 
meghatározni a textus helyét ádventben, illetve ádvent első vasárnapján!

Adventus -  amikor a korai keresztyénség átvette a szót, azonnal kettős jelen
téssel használta. Ez a két rétegű karakter -  Jézus eljövetele emberként az embervilág
ba, illetve dicsőséges, második eljövetele -  azóta is közös meghatározója az ádventi 
idő tartalmi mindanivalójának. Ha ehhez a két réteghez hozzátesszük az ebben az 
időszakban előforduló textusok legfőbb irányvonalait, nevezetesen Keresztelő János 
alakját a középpontban és a vissza-visszatérő öröm-motívumot, amely majd ádvent 
4. vasárnapján csúcsosodik ki, akkor a gyülekezetre nézve egy odaadó, egyszerrre 
bűnbánattal és örömmel töltött várakozást, felkészülést és készenlétet kapunk ered
ményül. Ha az időszak énekanyagának képeire és metaforáira is vetünk egy pillan
tást, azt találjuk, hogy a gyülekezet tud az eljövetelnek egy harmadik lehetőségéről, 
illetve idejéről is. Ez a harmadik sík tiszta jelenidő. Jézusnak az ünneplő gyülekezet
be, a szívekbe való megérkezése, amelyet az ádventi idő kedvelt képe, az ajtót, kaput 
megrajzoló, minden bizonnyal a 24. zsoltáron alapuló kép is megerősít.

Egy igen korai, római „perikóparend,, font egybe először három szálat az ád
venti textusokból: a Jézus visszajövetelét meghirdető s a Keresztelő János alakját és 
szolgálatát megrajzoló textusok mellett a Jeruzsálembe való bevonulás történetét. Az 
evangélikus rend köti utóbbit ádvent első vasárnapjához. Ezzel a mozdulattal ennek 
a vasárnapnak különleges jelleget ad, egy fenséges, ünnepi jelleget. Kiemeli ádvent 
első vasárnapját a többiek sorából egy olyan liturgikai rend is, amely -  ragaszkodva 
az ádventi idő bűnbánati jellegéhez (hisz először mint 40 napos böjtre való felhívás 
bukkan fel a távoli múltban) -  elhagyja a liturgiából a Glória in excelsis elemet. Meg
szólaltatja azonban ádvent első vasárnapján, épp textusunk miatt, illetve a textus ál
tal a vasárnapnak kölcsönzött kifejezetten ünnepi jelleg miatt. Történelmileg és litur- 
gikailag is jó úton járunk tehát, ha ezt a vasárnapot kiemeljük a vasárnapok sorából, 
és formájában, tartalmában egyaránt ünnepi istentiszteletként éljük át.

A szószék felé
1. Fontosnak tartom, hogy ne tévesszük szem elől a történet esemény-jellegét. Ne 

bánjunk úgy vele, mintha statikus tanítás volna. Gondolatban huzzuk alá az ádvent 
szavában rejlő mozgást, a Jézust köszöntő mondat -  „Áldott, aki jön...,, -  igéjét, s ma
gának a címnek dinamizmusát: bevonulás. Ha így járunk el, sajátos ádventi üzenetet 
érünk tetten: az ünnep mozgását felénk, az ünnepet hozó személy mozgását felénk. 
Azt a ritka, lelket újító és gyógyító varázst, hogy valami már elindult felénk, még nem
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érkezett meg ugyan, de úton van, semmi fel nem tartóztathatja. Megérkezése pedig 
alapjaiban fogja megváltoztatni életünket. Eljövetele hozza el nekünk azt, amire vá
gyódunk, de magunktól elérni nem tudjuk.

Talán a szövegkritikában legbátrabbak sem vonják kétségbe, hogy amiről mind 
a négy evangélium sajátos szemszögből bár, de egyöntetűen hírt ad, megtörtént. Nem 
a gyülekezeti jószándék építette Zak 9,9, illetve Ezs 62,11 köré az eseményt. Inkább a 
prófécia kerül az esemény tengelyébe. Az viszont nem zárható ki, hogy Jézus szán
dékosan rendezte bevonulását úgy, hogy az megfeleljen a Messiást váró, köszöntő, 
eljövetelét üdvözlő próféciáknak. Hogy közeledik Jeruzsálem felé, hogy az Olajfák 
hegyének lejtőjén mindjárt eléri a szent várost, azt mindenképpen szokatlanul, ünne
pélyes formában akarja Jeruzsálem tudtára adni.

Ha valaha, most érzékenyek vagyunk arra, hogy elfogjuk ennek a felénk irányu
ló mozgásnak, ennek a megérkezés előtti, örömteli állapotnak a hullámait. Jön, hogy 
mindenestül vállalja az embert. Jön, hogy legyőzöttként győzzön a Golgotán. Jön, 
hogy magához vegye övéit. Az örömteli várakozás ideje köszöntött ránk. „Jer, tárjunk 
ajtót még ma mind,, -  szól és szóljon valóban ádventi énekünk.

2. Lássa Jeruzsálem, hogy királya érkezik hozzá. Az esemény kinyiltkoztatás értékű, 
szándéka is a kinyilatkoztatás. Figyelemreméltó az üzenet, amellyel tanítványait kül
di, az indoklás, amely a szamár gazdájának esetleges ellenállását hivatott leküzdeni: 
„Az Úrnak van szüksége rá.„ Az „Úr„ Jézus ajkán annyira nem szürke szó, hogy az 
ÓT görög fordítása a szent tetragrammát adta vissza ezzel a szóval. Az esemény te
hát abszolút módon reveláció igényű és erejű.

A kinyilatkoztatás, illetve az elfogadtatás igénye egyébként is átüt a sorokon. 
Olyannyira, hogy párhuzamként a Pilátus előtti kihallgatást juttatja eszünkbe (Jn 18). 
Annak tipikus jézusi megjegyzését: „Te mondád". Ott meghallani kell, itt meglátni. 
Ott a szavak beszélnek, itt az esemény. Pilátusnak hallania kell, ki az, akit faggat, Je
ruzsálemnek látnia és meglátnia kell (kellene), hogy az jön hozzá, akit Isten ígért. Az 
a Jézus, aki számos csodatétel után tiltja a híradást, Pilátusnak beszél, Jeruzsálemnek 
pedig megmutatja önmagát.

Jóllehet amilyen kétértelmű a Pilátusnak szánt mondat, olyan kettős a Jeruzsá
lemnek szánt tett. Király -  furcsa, szegényes körülmények között. Reveláció -  önma
gát megmutatva és elrejtve. Isten -  embertestbe öltözve és dicstelen halál felé sietve. 
Ür -  dicsőséges visszajövetelt ígérve, amelyet azonban nem tud megerősíteni döntő 
érv vagy bizonyíték. Csak a hit ragadhatja meg. Jeruzsálem vonakodik felismerik. A 
keresztyéneket pedig már nagyon korai időben büszke rómaiak fricskázzák e kettős 
arcú, királyi bevonulás eseményével. Nekünk pedig el kell fogadnunk, hogy ugyan
úgy állunk a kinyilatkoztatás eseménye előtt, mint ahogy mindig is állt az ember: ki
szolgáltatottan. Nem köthetjük ki a módját, nem szabhatjuk meg a kinyilatkoztatás 
és elrejtőzés arányait, és egészen sohasem birtokolhatjuk. Csak hitért imádkozhatunk, 
amely felismeri: „Az irgalmas Király, a Megváltó jön el.„ (132. ének).

3. A „sokaság,, felism eri és köszönti Jézust. Akkor is így van ez, ha a kommentárok 
óvatosságra intenek: nagy a valószínűsége, hogy csak egy parányi csapat, a zarándo
kok serege énekelt és kiáltott Jézus üdvözlésére. De ők mégiscsak kiáltoztak, kiáltá
suk pedig felismerésük megvallása volt. A kommentárok rendben elemzik a zsoltár
idézeteket, a hozsannát és minden szót, ami az úton elhangzik. E szavak közös, egy
ben legfontosabb vonása az, hogy mind olyan ÓT-beli citátumok, amelyek a Messi
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ásra vonatkoznak. A zarándokcsoport tehát kiáltásával Messiásnak vallja Jézust. Itt 
újra azonnal bekapcsol az óvatosságunk: nagy a valószínűsége, hogy ók egész más
képp gondolták ezt, mint ahogy Jézusban megvalósult. A neheze pedig majd csak ez
után jön, sóhajtjuk mi, akik már tudunk Nagypéntek nagy megbotránkozásáról és 
összeomlásáról.

Bármennyi azonban a „de", bármilyen óvatosak vagyunk is, és bármi követke
zik is holnap, az a hajdani zarándoksereg megtette azt, amit teljesítenie kellett. „Meg
mondta Sión leányának", hogy királya érkezik hozzá. Ahogyan Kamer Károly Máté- 
kommentárjának szép mondatában olvassuk: „az Eljövendő említésével... a messiási 
királyra gondol, s a magasságban lakozó Istentől kér kegyelmet Reá, aki ilyen szelí
den, alacsony sorban jön." (139.1p.) Mi mást tehetnénk mi? Biztosan nekünk is van
nak hamis elképzeléseink Jézusról. Hiú remények, amelyek nem fognak valóra válni 
soha. Előttünk sem kristálytiszta személye és műve. S talán még ránk is vár az ösz- 
szeomlás és a kételkedés éjszakája. Nagy baj lenne azonban, ha emiatt hallgatnánk. 
Hitvallásra, köszöntésre, örömre szólít ez az ünnep. A Krisztussal való találkozás örö
mét ígéri. A Királyt ígéri, aki azért jön, hogy tanítson, tisztítson és gyógyítson. Készen
létünk nem a perfekt hitet, nem a hiánytalan tisztánlátást jelenti és feltételezi. Hanam 
az arra való készséget, hogy az Érkező felkészíthessen, formálhasson és meggyógyít
hasson. Hogy erre lehetőséget kapunk, az maga ádvent öröme és az eljövetel ünne
pe. Ez a vasárnap jelzi és jelezze is életünkben a folyamatot, a mozgást, az eseményt. 
Nem a megérkezést, hanem az elindulást. Legyen a felénk közeledő, a mindent tisz
tázó, a gyógyító, a megújító, az életet adó, érkező Jézus ünnepe. Legyen részünk a za
rándokcsapat örömében: a Szabadító közeledik hozzánk. „Még ma is jön hozzánk, 
Ma is áldást hoz ránk, Tanít kegyelméből, Hogy megtérjünk bűnből. Tévelygést el
hagyjunk, Igazságban járjunk.,, (136. ének)

Szabóné M átrai M arianna

Gondolatok
Jézus a jeruzsálemi bevonuláskor sem viselkedett másként, mint egész addigi működése, 

szolgálata során. Nem kiáltatta ki királlyá magát és semmit nem tett azért, hogy hatalomra ke
rüljön. De nem is mondott le királyi jogáról! Elvárta, hogy fennhangon hirdessék, mit készített 
Isten a szent város számára az ő  megérkezése által. Messiás voltát akkor fedte fel és akkor osz
latta el a félreértéseket, amikor már közvetlenül a kereszt előtt állt. A kereszt minden emberi ál
mot eltemetett és egyedül azt tette világossá, hogy megjelent Isten segítsége. Jézus engedte ma
gát királyként ünnepelni, mert tudta, hogy ettől az ünnepléstől egyenes ut vezet a megfeszíté
séig. Királyi bevonulásával megmutatta egyértelmű döntését: kész vállani a keresztet. (Adolf 
Schlatter)

***

Sion leánya, királyod érkezik hozzád, de hogyan? Először is követeket küld maga előtt. 
Akkoriban két tanítványt, akiket Betfagéba küldött. Ma pedig szolgáit és munkásait, akik készí
tik útját a keresztyén gyülekezetben és a világban. Sokfele küldöttel fogunk találkozni ebben az 
új egyházi esztendőben: a világ hangos hírnökeivel éppúgy, mint a mennyei király csendes, tit
kos követeivel. Jól figyelj, milyen üzenettel érkeznek hozzád, ne engedd elsiklani figyelmedet 
fölöttünk! Két küldött mindenképpen végig fogja iámi az országot és sok ajtón kopogtatnak 
majd: az egyik fekete öltözetben, a másik vakítóan fenér ruhában, mindketten az Ő követei. Szen
vedés és öröm, ez a két isteni küldött. Nem ellenségei egymásnak, hanem mindketten ugyanan
nak az ádventnak békeangyalai ezzel a királyi üzenettel: „Íme, ajtód előtt állok és kopogtatok".
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Sőt még ennél is többet hirdetnek: a mennyei király téged személy szerint akar követévé tenni, 
hogy másokat Hozzá vezess, lámpás legyél számukra és az ő  békéjét hirdesd. (Oskar Pank)

* * *

Mindabból, ami itt lejátszódik, az tűnik ki, hogy Jézus inkább szemlélője az események
nek, semmint cselekvő alanya. Nem Ő cselekszik, hanem átéli mindazt, ami vele történik. Ő csu
pán igent mond minderre, persze nagyon egyértelműen és határozottan. Azonban nem várja el 
és nem követeli senkitől sem, hogy Ót elismerje, neki hódoljon vagy vele egyetértsen és neki se
gítséget nyújtson. Amikor tanítványai felültetik a szamárra és amikor az őt kísérő galileai zarán
dokok -  nem Jeruzsálem népe! -  az ágakat levagdalják a fákról, a gyermekek pedig együtt ki
áltják: „Hozsánna a Dávid fiának", akkor Jézus engedi, hogy mindez megtörténjen. Ez minden, 
amit tesz.

Miért kell ennek így történnie? Azért, mert aki itt Jeruzsálembe bevonul, az a halál felé ve
zetőt vrtat járja. Az ő útja Isten Fiának útja, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem 
hogy Ő szolgáljon. Mégpedig azzal, hogy Isten ránk áradó haragját, ítéletét és büntetését saját 
életének odaadásával elvegye rólunk.

Éppen ezért nem szabad csodálkoznunk azon az árnyékon, mely mindenütt jelen van, ahol 
Jézus jön és ahol Jézus van, s amely árnyék ráborul az emberi nagyságra, erőre és hatalomra. 
Nem szabad csodálkoznunk, ha ott, ahol Jézus jön és ahol Jézus van és ahol Őt felismerik, egyút
tal a lemondás is jelen van. Nem viselhetem a dicsőség koronáját ott, ahol az én Uram tövisko
ronát hord.

A másik, amit ebből a történetből meg kell látnunk és hallanunk, az az, hogy aki itt Jeru
zsálembe érkezik, mégis Úrként érkezik. Ő az urak Ura és mindenek Ura. Félreérti Jézus szelíd
ségét, aki nem veszi észre: itt uralkodás van, itt a tiszteletnek és engedelmességnek a helyén va
gyunk, mert a király van itt. És még ennél is több: itt a hatalmas, mindenható Isten cselekszik, 
itt az imádásnak helyén vagyunk, mert maga Isten van itt az ó  szeretett Fiában. (Kari Barth)

»»»

Az Úr az Ő magatartásával személyének bizonyos elismerését kívánta meg, mintegy ál
lásfoglalást vele kapcsolatosan. Azért ment Jeruzsálembe, hogy népe mint Királyt vesse el ma
gától. (...) Mert mindannak be kell teljesedni, amit a próféták megjövendöltek. Az Úrra vontko- 
zó nagy jövendölések között ott van az Ő bevonulásának megjövendölése is! (G. R. Brinke)

Advent 2. vasárnapja
Lk 21,25-36
(Korábbi feldolgozások: LP 50/395kk lp; 55/691; 73/672kk; 83/611kk) 
Textusunk világosan három részre tagolódik:
25-28.V . Az emberfiának eljöveteléről,
29-33.v. Példázat az évszakok felismeréséről,
34-36.V . Intés éberségre
Hasonlóan alakulnak a szinoptikusokban a párhuzamos megfelelők (Mt 24,29- 

36; Mk 13,24-32). Azokhoz képest azonban Lukács sajátosságát abban fedezhetjük fel, 
hogy mindhárom szakasz belsőleg, tartalmilag két ellentétes igére épül fel: intő, fe
nyegető szóra és valami biztatásra. Észre kell vennünk, hogy ennek felel meg a va
sárnap jellegét megfogalmazó mondat az Ágendában: Két ádvent között-ítélet előtt, 
kegyelem alatt.

Talán azt is megállapíthatjuk, hogy Lukács már egy eléggé precízen megfogal
mazott, később kialakult hagyományt foglalt írásba, ezzel magyarázható minden el
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térés a másik két evangéliumtól. Az világos, hogy itt olyan Jézus-mondásokról van 
szó, amelyeknek súlyát már akkor nagyon érezték a tanítványok, amikor Jézustól hal
lották. Az ószövetségi igékből vett kifejezések (pl. Zsolt 65,8 Ézs 34,4 Dán 7,13), azok
nak Jézusra, Jézus visszajövetelére való vonatkoztatása minden kétséget kizáróan 
nem a tanítványoktól, hanem Jézustól magától ered. Ezt Lukács, evangéliuma végén, 
külön is szükségesnek tartja bizonyítani (vö. 24,27,44-45). Textusunk így azt a belső 
feszültséget tükrözi, amely minden bizonnyal már az első tanítványokban megvolt: 
Jézus visszajövetele, Isten országának eljövetele í t é l e t  lesz, amely mindenkit meg
ráz, sőt a világmindenség megrendülését is jelenti, ugyanakkor azonban kell, hogy 
legyen valami r e m é n y - s é g  is, amely túlmutat ezen a katasztrófán, amely erőt 
ad a tanítványoknak az addigi helytállásra, amely értelmet ad életüknek.

1. Az első szakasz arról szól, hogy Jézus visszajövetele kozmikus katasztrófával 
jár. Ennek a szakasznak egyik jellemző kifejezése az, hogy az emberek megdermednek a 
féletemtől. Az ószövetségi hagyomány képei itt nyilván találkoznak a későbbi apoka- 
liptika képeivel és az ókori filozófia világvégére vonatkozó elképzeléseivel. A döntő 
ebben a leírásban az, hogy Jézus visszajövetele „ennek" a világkorszaknak mindenes
től a végét jelenti. Amit az ember eddig szilárdnak, biztosnak tartott, az „megrendül". 
Jézus szavai arra mutatnak, hogy az apokaliptika nem egyszerűen a mindent kiszí
nező fantázia műve, hanem annak az igazságnak kifejezése, hogy Isten ítéletet tart 
minden fölött, ami „ehhez" a világhoz, ehhez a világkorszakhoz tartozik. Mindazzal 
szemben pedig, ami ezzel az ítélettel együttjár, az emberek tehetetlenül, tanácstala
nul állnak.

A tanítványoknak azonban Jézus biztató szót mond: „emeljétek fel a fejeteket". 
Igaz, hogy az ítélet az egész világ számára katasztrófát jelent, de a tanítványoknak 
nem kell tehetetlenül, tanácstalanul, reménytvesztetten állniuk a közelgő ítélettel 
szemben. A biztató szó ebben a szakaszban így hangzik: közeledik megváltásotok ideje. 
Már Dániel könyvében (7. rész) is volt valami Izráel számára abban, hogy az ég fel
hőin valami „emberfia,, jön el. Jézus megerősíti: ez az igazi értelme a próféciának. Az 
Emberfia, ő maga azért jön el, hogy „megváltást,,, szabadulást, üdvösséget hozzon. 
A közelgő ítéletre a tanítványoknak szabad úgy is tekinteni, hogy az a közelgő meg
váltás ideje. Ez nem veszi el az ítélet komolyságát! A tanítványnak hinnie kell, hogy 
közeledik a megváltás ideje. Ez a hit az a merészség, amely komolyan veszi az ítéle
tet, érzi a félémét is, mégis hiszi, hogy az az Emberfia, aki megjelenik, ugyanaz a Jé
zus, aki bűnbocsánatot, örök életet, üdvösséget ígért.

2. A második szakasz példázat formájában szól arról, hogy időszakok elmúlnak 
és újak jönnek, és hogy ennek a változásnak előjelei vannak. Megállapítható, hogy az 
elmúlás és az új eljövetele közel van. A példázatban mindkettőre hangsúly esik: az el
múlásra is, és a közelségre is.

Ezért ennek a szakasznak egyik hangsúlyos kijelentése az, hogy az ég  és a föld  el
múlik. Ez egy kicsit tovább viszi az előző szakasz gondolatát. Nemcsak arról van szó, 
hogy amit az ember biztosnak, szilárdnak hisz, az bizonytalanná válik, megrendül, 
hanem arról, hogy az, ami most van, elmúlik, nem lesz többé. A „megrendülés", ami 
félelmet kelt az emberben, így csak előjele lesz a végleges elmúlásnak. Az „ég és a 
föld" mindent jelent, mindent, ami van, ami az életet most meghatározza.

Ugyanakkor itt is van egy kijelentés, amely túlutal ezen az elmúláson: az én be
szédeim nem múlnak él. Régi hit volt Izraelben, hogy „a mi Istenünk beszéde megma-
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rád örökké". (Ézs 40,8). Ezt elsősorban a prófétai ígéretekre értették, bár természetes 
volt, hogy a Tóra is örökkévaló. Most, hogy Jézus mondja, mégis valamire külön hang
súly esik: az ő „beszédei" (logoj) azok az igék, amelyeket „evangéliuminak nevez
tek el: jó hímek arról, hogy van bűnbocsánat, örökélet, üdvösség. Erre az igére lehet 
építeni: ez nem tartozik bele abba a „minden"-be, ami elmúlik. Talán így is fogalmaz
hatunk: ezek a beszédek azok, amelyek összekapcsolják a két ajón-t, s így akik ezek
hez a beszédekhez ragaszkodnak, azoknak már most valami részük van abból a má
sik világból, amelyről itt is szó esik.

Van ennek a szakasznak egy problematikus mondata: nem múlik el ez a nem
zedék, amíg mindez végbe nem megy. Mit jelenthet ez? Azt, hogy az első keresztyé
nek a maguk idejére várták Jézus visszajövetelét? Vagy csak a „jelek"-re vonatkozik, 
hogy bizonyos előjeleket már a Jézus korabeli emberek is megérnek? Vagy talán arra 
utal, hogy a „nemzedék" Izrael népe? Vagy azoknak van igazuk, akik azt mondják, 
hogy a halállal minden ember kiesik az időből, és így mindenki egyszerre éri meg a 
parúziát? Azt hiszem, becsületesen be kell vallanunk, hogy a pontos értelmét nem 
tudjuk. Csak annyi világos, hogy ez a mondat is a „közel"-ségre utal.

3. A harmadik szakasz tartalma intés. Első hangsúlyos mondat ez: Vigyázzatok 
magatokra. Bizonyára a közelség miatt mondja Jézus. Az a veszély fenyeget, hogy az 
ember elmerül a mindennapi élet gondjaiban, és elfeledkezik arról, hogy egy múlan
dó világban él, amely az ítélet előtt áll. Az evangélisták tanúsága szerint Jézus gyak
ran intett ilyen vigyázásra, éberségre, sokszor emlegette, hogy az ítélet napja váratla
nul fog eljönni, azt nem lehet előre kiszámítani. Úgy látszik, a keresztyénségnek elég 
sok problémája volt ezzel, mikor „kitolódott,, a parúzia, a legtöbben el is feledkeztek 
róla, vagy elkezdték másképpen értelmezni az erre vonatkozó igéket. Bizonyos, hogy 
emiatt jöttek létre az ádventista és hasonló jellegű csoportosulások és mozgalmak is.

Ebben a szakaszban is van biztató szó. Jézus arról beszél, hogy akik vigyáznak, 
akik szüntelenül készen vannak, azok megmenekülhetnek mindazoktól, amik történni 
fognak, és megállhatnak az Emberfia előtt. Igaz, azt is hozzáteszi, hogy „könyörögje
tek,, -  alighanem azért, mert senki nem tud mindig vigyázni, éber maradni.

4. Még egy gondolat. Ez a kettősség, a fenyegetettség és a reménység Jézus eljö
veteléig lesz meg. Akkor végleg eldől minden. Vagy rettegés lesz, vagy megváltás; 
vagy elmúlás, vagy megmaradás; vagy csapdábaesés (35.v.), vagy megmenekülés.

*

A textus vizsgálata közben magától adódnak a prédikáció gondolatai, azokat 
szükségtelen ismételni. A textus felépítése még egy klasszikus háromtételes prédiká
cióra is lehetőséget nyújt. A hozzávaló epistola (Róm 15,4-14) inkább a reménység tar
talmát részletezi, ez az evangéliumi textus -  mint láttuk -  lehetőséget ad az ítélet és 
kegyelem összefüggéseinek, az egyház és az egyes keresztyének életére való kihatá
sainak megmutatására. Bár inkább olyan prédikációt kellene mondani ennek a tex
tusnak alapján, hogy a hallgatók nagyon komolyan vegyék az ítélet közeledtét és mer
jenek hinni Jézus kegyelmének szabadító erejében.

Dr. Muntag Andor
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Gondolatok
Nem határozza meg Jézus előre, hogy mi fog történni, hanem azt mondja: jelek lesznek, 

bizonyos eseményeket jelekként kell értelmeznünk. Mely eseményeket? A világban zajló esemé
nyeket, melyekkel minden időben tele vannak az újságok és amelyeknek szemtanúi voltunk, va
gyunk és leszünk. Jézus nem egyébről beszél, mint azokról a dolgokról, amelyek a természetben 
és a történelemben mindenki szeme láttára történnek, amíg világ a világ. Tanítványai figyelmét 
arra hívta fel, hogy pontosan ezek az események lesznek a jelek. Ha tehát itt kíváncsi füllel hall
gatózunk, semmit sem hallunk. Nem ránk tartozik, hogy kiderítsük, mely múltbeli vagy jövő
beni eseményekre gondol Jézus: egyikre sem és mindegyikre. A mi dolgunk, hogy megértsük: a 
világ szemünk előtt játszódó eseményei: jelek!

Annak felismerése, hogy a világ dolgai jelek, a jelek karakterének ismerete, és végül an
nak megértése, hogy ezek a jelek mire mutatnak, -  mindez nem természetes. Ehhez Jézusra van 
szükségünk. És éppen itt oszlanak meg a lelkek, keményen és kérlelhetetlenül és teljesen. Még 
a mi körünkben, az egyházban is elkülönülnek a tudók a tudatlanoktól, a látók a vakoktól, a hal
lók a süketektől. Eszünk ágában sincs eleve és végérvényesen az egyik vagy a másik oldalra áll
ni, megvárjuk, míg ide vagy oda állítanak. Jézus Pétert sem tartotta olyan tudónak, hogy ne kel
lett volna beszélnie, és Júaást sem tartotta olyan tudatlannak, hogy ne akart volna beszélni ne
ki a jelekről. Péterhez is szólni kellett, és Júdáshoz is akart szólni. De miközben ezt tette -  és ez 
éppúgy érvényes a mai egyházra is -  megosztódtak a lelkek és mindenkor, amikor csak szóra 
nyitja ajkát, meg fognak osztódni, amíg világ a világ. (...) Hogy is lehetne másképp? Hiszen őne
ki, aki minket a jelek látójává és értőjévé tehet. Neki kell elmúlhatatlan szavaival hozzánk for
dulnia: „az ég és föld elmúlnak". A jelek az ő jelei, az ő jövőjének jelei, az ő eljövetelének jelei. 
(Kari Bárt -  Eduard Thumeysen)

Kezdettől fogva észre kell vennünk egyet: itt nem emberi gondolatokról és ismeretekről 
van szó. Magának Jézusnak az Igéje tárja fel előttünk ezt az utolsó perspektívát is. Ő maga en
gedi meg nekünk, hogy pillantást vessünk azokra az eljövendő eseményekre, amelyek világtör
ténelmünk folyását lezárják, Ő  maga húzza el kissé a függönyt, amely egyébként eltakarja el
őlünk a jövőt Ő maga előlegezi Igéjében a világdráma utolsó felvonását. Mégis az üzenet egész 
feszültsége mellett végighúzódik az örömnek, a bizalomnak, a reménynek és a megnyugvásnak 
az alaphangja is. Mert hogyan hirdethetné meg nekünk Jézus az egészet, ha nem Ő lenne, mint 
az Első és Utolsó, aki ezt az egész eseményt átfogja és meghatározza. Még ez a végső dráma is, 
mely világunkat és életünket érinti, nem onélküle, nem karja és ereje hatótávolságán kívül tör
ténik meg. E végső dolgot is az ő tudása és terve fogja át és tartja össze.

Ez tehát az a cél, ami felé haladunk: „mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, 
hogy közel van az Isten Országa." Ez Jézus perspektívája: van még jövőnk, amelynek az egész 
világtörténelem elébe megy. És ez a jövő nem a világ elpusztulása, nem a sötétség hatalmának 
diadala, nem is egy értelmetlen üresség semmijébe való elsüllyedés. Ez a jövő: a megváltás, az 
Isten Országa. Ez az Isten útjának célja egész világunkkal és életünkkel. Ezért: emeljetek fel fe
jeteket! (...)

Tulajdonképpen bámulatos az, amit Jézus az övéitől elvár, hogy nem titkolja el előttünk 
ezt az egész komor jövendőt. (...) Nekem úgy tűnik, mintha itt a közösség nagykorúsításának 
egyik fajtája történnék, mikor Jézus oly nyíltan beszél velünk ezekről a súlyos dolgokról. Nyil
vánvaló, hogy ez a világ nem alakítha tó át egyenes vonalúan és közvetlenül Isten Országává (...)

Mindnyájan jól érezzük, hogy Jézus itt megkísérli kimondani a tulajdonképpeni kimond
hatatlant. Egyvalami világos előttünk: olyan nagy Jézus szeretete a világ és az emberiség iránt, 
hogy sohasem szolgáltatja ki azt. Ami akkoriban Betlehemben és a Golgotán történt, ez az iste
ni küzdelem az Ő emberiségéért, az most ér majd célhoz. Most már az egész emberiség előtt az 
egész földkerekségen nyilvánvaló lesz: Ő jelen van nagy hatalommal és dicsőséggel! (Wemer 
Pfendsack)
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Ad v e n t  3. v a s á r n a p
Máté 11,2-10.
„Az ádventi perikópák középpontjában az Eljövendő áll. Az első vasárnap a Jeru

zsálembe, az eszkatológikusan és liturgikusán Eljövendő, a második vasárnap kizá
rólag a végső Eljövendő, a harmadik vasárnap pedig az Eljövendő, mint Messiás" -  
az óegyházi evangéliumok bizonyságtételének lényege, írja Leonhard Fendt: Die al
tén Perikopen c. könyvében. Hadd tegyük hozzá az utolsó vasárnaphoz írt bevezető 
mondatát: „János csak előfutár, a Krisztus azonban a Jézus, senki más, csak Jézus." 
M ostani szakaszunk középpontja sem Keresztelő János, hanem az Eljövendő, János kér
dése inkább csak a keretet adja a tartalomhoz.

„így a 3. vasárnap előterében a Krisztus-tisztelet meleg fuvallatát, de a háttérben 
hideg szelet is érzünk" -  írja Fendt és ezzel a vitatott kortörténeti lehetőségekre céloz. 
Azt írja, három lehetőségre gondolhatunk:

a) János és Jézus „rivalizáltak", bizonyos (későbbi!) mandeista iratok utalnak is
erre.

b) Nem János és Jézus, hanem a tanítványok vitatkoztak azon, hogy ki a Krisz
tus, erre is van későbbi dokumentum (Ps. Kelemen).

c) Jézus beállt a jánosi sorba, de János felismerte benne a nagyobbat, bizonysá
got is tett róla, csak más volt az elképzelése a messiási műről. Magam a harmadik 
megoldási lehetőséget látom elfogadhatónak, bár van utalás a másodikra is.

Igénk mindezekből következően két kérdést vet fel. „Kicsoda Jézus" -  az égjük, 
és „kicsoda János" -  a másik. Az alapvető kérdés azonban az első, a második is 
visszautal Jézusra. Alapvetően tehát nekünk is ezzel a két kérdéssel kell szembenéz
ni, s döntő módon ezeket kell megszólaltam is.

A Krisztus-kérdésre pedig magának Jézusnak a felelete döntő számunkra. A fele
let alapvető tartalma két ószövetségi idézet. Ézsaiás 35,5-6 az egyik ige: „Akkor ki
nyílnak a vakok szemei és megnyílnak a süketek fülei. Szökellni fog a sánta, mint a 
szarvas és ujjong a néma nyelve." Másrészt Ézsaiás 61,1-ből hallunk idézetet: „Elkül
dött, hogy örömhírt vigyek az alázatosoknak,, -  ezt halljuk így itt: „a szegényeknek 
hirdettetik az evangélium." Az idézethez Jézus maga két tényt tesz hozzá: a leprások 
tisztulását és halottak feltámadását. Arra is figyelhetünk, hogy a felelet mindenkép
pen arra utal, amit látni és hallani lehet, olyan tények, amik szem előtt játszódnak le és 
amiknek terjed a híre. S ha Jézus nem olyan költőien idéz is, mint az eredeti szöve
gek, de tényekre hivatkozik. A hit a Jézussal vagy méginkább Jézustól való tapasz
talatokból születik. A feleletben azt sem szabad szem elől téveszteni, hogy ami az 
ószövetségben ígéretként hangzik fel, azt Jézus már megvalósulásként hirdeti meg, 
vagyis: itt az idő, eljött a Messiás. Végül a feleletben egy heljreigazítás is van, ha sze
líden is: János, te mást vársz valóban, valami megrázót, valami félelmetest, valami 
ítéletet. Pedig az igazi messiási cselekedetek az irgalmas szeretet cselekedetei, az ed
dig észre nem vett emberek, a lebecsültek, kitaszítottak komolyanvétele. Isten az újat 
nem baltával, hanem irgalmas és gyógyító cselekedetekkel végzi.
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De a János-kérdést sem mellőzhetjük el, hiszen erről maga Jézus hangsúlyosan 

beszél, s nem véletlenül. Szép az a jellemzés, amit Jézus -  éppen János kérdése után! 
-  ad róla: nem ingatag nádszál, s nem udvari luxus-ember. Keresztelő János próféta. 
De a próféták sorában is kiemelkedő. S ezt megint egy ószövetségi (Malakiás) idézet
tel mondja el Jézus: János a követ, sőt „követem,,, szolgálatának jelentősége is súlya 
abban van, hogy közvetlen Jézus előtt jött, útjának előkészítője, a szó legszorosabb ér
telmében rámutathatott Jézusra, a Messiásra. Szépen írja ezt le Gottfried Voigt („Der 
schmale Weg„) éppen erről a textusról írt magyarázatában. így ír róla: Isten szemé
ben János az emberek között a legnagyobb, a történelem legnagyobb szolgálata ada
tott meg neki. Ha az emberiség felépítését piramisnak képzeljük el, akkor a piramis 
csúcsán János áll. Mi talán nála nagyobbakat is vélünk látnia történelemben és a má
ban is, Isten azonban másként látja. Isten másként ítél, lát, mint mi emberek. -  De most 
egy óriási fordulat következett be. Ha már a piramisnál tartunk, ez a fordulat talán 
úgy „rajzolható,, meg, hogy az új piramis bázisa, talpa Istennél van, csúcsa lefelé irá
nyul az emberek felé, s ebben a csúcsban pedig Jézus áll (Voigt ezt a gondolatot Barth 
Károlytól veszi). Én azt hiszem, hogy a felülről lefelé irányuló piramiscsúcs be is tört 
a másikba Isten országa eljövetelével. De aki az újhoz tartozik, az Országhoz, abban 
a legkisebb (tanítvány), az is nagyobb az emberiség legnagyobbjánál is. Ehhez még 
annyit szeretnék hozzátenni, hogy félreértéseket elkerüljek: az újhoz tartozás nem va
lami tökéletesség és így „csúcsra-kerülés", hanem Jézushoz tartozni annyi, mint újjá
születni -  felülről!

Textusunk harmadik kérdése a kétség, illetve a hit kérdése. Mert a követ is kétség
be juthat. A nem nádszál ember is megtévedhet Jézuson. Idetartozik szorosan az, amit 
Agendánk ádvent harmadik vasárnapjának összefoglalásául ad: két ádvent között -  
senki meg ne tévesszen titeket! Mert van, aki meg akar téveszteni, sőt el akar téríteni 
a hittől. Környezetünk is, ma is tele van ilyen emberrel, sőt magunk is tapasztalatból 
ismerjük ezt a szomorú tényt. Sőt: nincs kétség feletti, kísértésen egyszer s minden
korra túljutott ember. Még tovább: a hit és a kísértés, támadás összetartoznak szoro
san. Nem úgy van, hogy a kétségek kora lezárul az életünkben. Mindehhez még hoz
zájárul bizonyos fokig a szenvedés miértje, kérdése is. Keresztelőnél talán így: miért 
nem nyitja ki börtönömet, miért nem csap le fejszéjével? Nálunk: miért engedi ezt Is
ten?

De nem a kétség a baj, hanem az, ha kétségünkben elszakadunk Jézustól, hátat 
fordítunk neki a szenvedésünkben. Keresztelő kérdésével Jézust keresi és ezzel is „út
készítő,, a kétségeskedő ember, vagy kétségbeesett ember számára. Mert ez lenne a 
mi utunk is: kétségeinkkel hozzámenni. És Jézus elfogadja a kétségeskedőt. Ahogyan 
a kétségeskedő, kérdésekkel küzdő Jánosról szól, abban benne van elfogadó szere- 
tete, sőt elfedező irgalma is. Végül pedig János bizonyosan megkapta Jézus válaszát. 
Nemcsak a tényeket, az ószövetségi idézetekre alapítva, erről már volt szó. De meg
kaphatta a komoly, védő, óvó figyelmeztetést is: „Boldog, aki nem botránkozik meg 
énbennem.,, Ebben a mondatban sem a kétséget, hanem az elbotlást, elszakadást em
líti Jézus. A kételkedő ember menekülhet hozzá, megmaradhat nála, sőt hitében meg
erősödve boldog lehet a szó legmélyebb és legnemesebb értelmében. Ez a mondat egy 
a boldog-mondások sorában. Ne szégyelljük kimondani, hogy a Jézusban hívő a bol
dog ember, ez az igazi boldogság.
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S ha most megkísérlem az eddig leírtakat a szószék fe lé  közelíteni, átgondolni, 

hogyan mondjam el a gyülekezetnek, akkor úgy gondolom, egy rövid vázlatra van 
szükség, amire mindaz felfűzhető, és belefoglalható (ha elfogadható), amit eddig le
írtam a három kérdés felvetésénél. Az ajánlott vázlatom így alakulhat:

„Elkészíti elótted az utat"
Az útkészítés, utak elkészítése komoly, nehéz és fontos feladat ma is. Akár au

tópályákra gondolunk, akár utakra „lélektől lélekig,,. Ádvent az útkészítés ideje kü
lönösen is. Mai igénk erről szól, sőt ezt az utat munkálja. Szól arról:

1. Aki jön, Eljövendő az úton. Minden út hozzá torkollik, nem egyszerűen a halál
ba. Éppen ezért életünk, minden életút legdöntőbb kérdése: kicsoda Krisztus? Akkor 
is, ha tudunk erről, akkor is, ha nem. Pontosabban úgy, ahogy az elmúlt évek egyik 
katolikus kiadású könyvének címe kérdezte: Ki neked Jézus? Vele ugyanis valami hal
latlanul új kezdődött el a világban, és kezdődhet mindnyájunk életében, de ma még 
gyógyít, megbocsát és újít. -  Igénk szól arról is,

2. Aki készíti az utat. Ez az útkészítés régen kezdődött, voltaképpen erről szól az 
egész Ószövetség. Mózestől -  Illésig, Keresztelő Jánosig tartott a sor, aki azonban eb
ben a munkában kiemelkedő szolgálatot kapott. Hozzá nem hasonlíthatjuk magun
kat, mégis az útkészítő szolgálatnak folytatódnia kell a világban, ma is fontos. A szol
gától nem különleges dolgokat kell várni, ez ma is fontos és megtévesztő is. A szol
gától azt kell várni, hogy Jézusra mutasson. Szolgálatunk annyiban „érdekes", 
amennyiben ez történik, csak ennyiben. Önmagában nem, ez megint megtévesztő tud 
lenni. És mások csak úgy juthatnak el Jézus titkához, ha akad egy követ, útkészítő, 
aki ennyit mond: ő erősebb nálam. Ez az egyház feladata, ez minden tanítvány hiva
tása is. Ilyen útkészítőkre van szükség ma is családokban, társadalmunkban, és gyü
lekezeteinkben is. De igénk szól arról is,

3. Akihez vezet az út. Mert céltalan út nincsen. Isten útja sem céltalan, a cél az em
ber. Ezt az utat Isten készítette, szolgái is munkások voltak ebben, Fia pedig törte a 
szó legmélyebb értelmében az utat. Mert Isten meg akar érkezni az emberhez. A ké
telkedő, hitét vesztő, elbukó, megbotránkozó emberhez. Minden ezért történt. Mai 
igénk is út, célja a szívünk, életünk. Akkor éri el célját, ha igazán megérkezik hozzánk, 
megerősít hitünkben. Mert a végső cél minket boldoggá tenni, üdvösségre segíteni.

Ez a mondat így: „elkészíti előtted az utat" önmagában félreérthető. Mintha ró
lunk volna szó. Kétségtelen, hogy bizonyos értelemben Jézus előttünk jár, úttörő szá
munkra. De itt az előtte, Jézus előtti útról van szó. Út kell készüljön hozzánk előtte, 
mielőtt még megjön. S út kell készüljön hozzánk, világunkhoz, hogy amikor az Eljö
vendő megjön, ne elküldjön, hanem az általa elkészített úton hozzá térhessünk, s ná
la maradhassunk.

Keveházi László

Gondolatok
Keresztelő János kérdése a kételkedés kérdése A bizonyosságra való törekvés kérdése. A 

kételkedés azonban különféle lehet. Van olyan kételkedés, mely magában hordozza a hit pusz
tulását, de van olyan kételkedés is, mely jó táptalaj a csírázó hit számára. Az egyik kételkedés 
gyűlöli az igazságot és menekül előle. A másikban ébredezik a hitre való hajlandóság. Az első 
csoporthoz Jézus karának főpapjai, az írástudók tartoznak, akik nem hagyták megzavarni ke
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gyességük és igazságuk nyugalmát A másik a nemes kételkedők csoportja, akik vágyakozással 
közelítettek Jézushoz és így kiáltottak: „Hiszek Uram, segíts az én hitetlenségemen." (...) E ké
telkedők közé tartozik Keresztelő János is. Ezt, a bizonyosságra vágyó kételkedést semmiképp 
nem vethetjük el, sokkal inkább azt kell vallanunk, hogy ez a hitre vezető egyik ú t  A hit meg
szerezhető -  ez a kételkedés a megszerzésre irányuló tevékenység. (Paul Kirms)

* * »

A hit számára Jézus ma sem puszta „idea", hanem a test és lélek üdvözítője Fontos ebben 
a perikópában, hogy a krisztusi bizonyságtétel párbeszédbe ágyazódik. A textusban vázolt szi- 
tuáaó minden jó prédikáció alaphelyzete, amikoris nem egyszerűen valaminek a hangsúlyozá
sáról vagy mások „elhívásáról" van szó, hanem a kételkedés és kérdésfeltevés kereszttüzében 
fogalmazódik meg a válasz, melyet megkoronáz a felhívás, ld. 6. vers. (...) A Krisztus-kérdés ma 
sem oldható meg spekulatív úton, hanem egyedül azzal a hajlandósággal, hogy engedjük ma
gunkban érvényre jutni Jézus cselekvését. Itt János nagyértékű szolgálatot tesz a hit küszöbén 
álló embernek. Megoldatlan kérdésével egyenesen Jézushoz fordul és így példájává válik annak, 
aki nem öncélúan keres, hanem találni akar. A textus segít annak megértésében, hogy a kételke
dés nem csupán az „elidegenedettek" kísértése, hanem az igazi hitnek is keresztül kell magát 
törnie a kételkedés akadályain. (...) Mert Isten éppen azért enged mindig új ádventet és azért 
hangzik nekünk az eljövendő Krisztus üzenete, mert hitünk még korántsem szilárd és tökéletes. 
(Martin Doeme)

* * *

Jézus nem marad adós a válasszal: „Mondjátok meg Jánosnak, amit hallotok és láttok." 
Vajon mit lehet látni Jézus közelében? Azt, hogy ahol Jézus van, ott mindig történik valami. Nem 
különlegesen nagy dolgok, amelyekről a rádió és az újságok számolnak be. Nem olyan dolgok, 
amelyek egyszeriben megváltoztatják a világ arculatát. Mindez rejtetten és névtelenül történik 
ma is. De történik valami! (...) Jelek adatnak, jelzések az éjszakában, villámok a sötétségben, egy 
új világ felvillanó előjelei. Ezek a jelek, melyeket mi is megláthatunk, egy üzenetet közvetítenek: 
ne féljetek! Jövök. A segítség már az ajtó előtt áll. Isten Országa elérkezett hozzátok!

Jézus másik válasza ez: halljátok! A szegényeknek az evangélium hirdettetik. Csodálatos, 
hogy Jézus Krisztus akként kezel minket, akik valójában vagyunk. Pontosan oda lép, ahol mi 
vagyunk, a szegények közé. Tegyetek le minden álarcot! Mindegyikünknek megvannak a sötét 
foltjai az életben, mindenkinek megvan a maga bűntörténete Isten előtt. Nem azokkal foglalko
zik, akik hamisított erkölcsi bizonyítványt lengetnek előtte. A szegényeket keresi. Akik Oelőtte 
szegények, mert már nincs mivel dicsekedniük Nekik szól az evangélium!

Az evangéliumnak két hangszíne van: egy mély és egy magas. A mély hang ez: Gyere, 
megbocsáttatnak a bűneid. íme magamra vettem és a keresztre vittem bűneidet, hogy békét 
nyerj. A magas hang pedig ez: íme, mindent újjá teremtek. Mert Jézus Krisztus feltámadott a ha
lottak közül. E kettős hang szól a szegényekhez a bűnök bocsánatáról és Isten eljövendő ország
áról. Ezt halljátok! (Kari Hartenstein)

* * *

Azt szokták mondani, hogy János a tanítványai miatt tett így, hogy azok az általa meghir
detett Messiáshoz menjenek és saját szájából hallják a megerősítést. Ez nyilván így is van, de ta
lán János mégis a maga kedvéért is tette, amit tett. És ez egyáltalán nem állt ellentétben külde
tésével. (...) A valóságban a próféta életét is mindenféle vihar rázza és meg van terhelve minden
féle nyomorúsággal. (...) Néha sötétségbe és tehetetlenségbe zuhan. Borzasztó óráknak kellett 
eltelniök, amíg a követséget Jézushoz küldte. (Romano Guardini)
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Ád v e n t  4. v a s á r n a p ja
Jn 1,19-28.
I. Az elmúlt vasárnapi igében is Keresztelő Jánosról volt szó, aki kétségek kö

zött vergődve várta a választ gyötrő kérdésére: Kicsoda Jézus? Ő a megígért Megvál
tó, vagy tovább kell még várni az igazira? A mai igében egy másik döntő kérdéssel 
szembesül: kicsoda ő maga valójában? Ez a kérdés nem csupán a zsidó papok és lé
viták kíváncsiskodása. „Ki vagyok én?" Ez a kérdés embervoltunk privilégiuma és 
terhe egyszerre. Mindnyájunknak válaszolni kell rá. Krisztus tanítványainak nem
csak az önismeret immanens síkján (ehhez is bátorság kell!), hanem a hit ötödik di
menziójában. Ki vagyok én? Mi Istentől kapott feladatom a világban? Mi életem alap
ja és célja? S ha igyekeznénk kibújni a kérdés alól, felteszik mások: szekularizáltak és 
más vallások követői. A válaszadást nem kerülhetjük el. Ebben legyen segítőnk Ke
resztelő János, akinek felelete ma is modell-értékű az egyes keresztyén ember életére 
és az egyházra nézve is.

„Nem én vagyok!" -  mondja János háromszoros hangsúlyozással. Ez a vissza
térő negatív megfogalmazás az ellenpólusa annak, amit Jézus mondott: „Én vagyok!" 
önmagára egyedül Jézus mutathat. A tanítvány önvallomása csak így kezdődhet: 
nem én vagyok. Nem én vagyok, akinek a megoldás a kezében van. Nem én vagyok, 
aki segíteni tud. Nem én vagyok, akire támaszkodni lehet. Nem én vagyok. A tanít
ványnak ezzel a vallomásával szemben az utolsó idők hitetői mondják: én vagyok a 
Krisztus, én hozom a megoldást. És sokakat elhitetnek. Aki önmgára mutat, aki ma
gát propagálja tudva vagy tudatlanul, az antikrisztus után jár. A tanítvány bizony
ságtétele csak így kezdődhet: nem én vagyok. S csak azzal folytatódhat, hogy arról 
szól, aki a nagyobb, akinek saruja szíját megoldani sem méltó, és aki jelen van („köz
ietek áll" 26.vers). Ki vagyok én? Hírnök, áld a jó hírt továbbadja arról, aki eljött, hogy 
segítsen rajtunk. A hírnök hasonlata mellett Keresztelő János önértelmezésében sze
repel az útépítő munkás képe is. Az ézsaiási idézet szerint nehéz, hegyes-völgyes te
repen, kietlen tájon kell az Érkező számára az utat építeni. Van ebben egy nagyszerű 
bizonyosság: Jézus jön!

Es van benne józanság is: érkezését rossz terepviszonyok nehezítik. Bizony sok 
minden torlaszolja el Jézus útját. Sokszor mi magunk. Szolgálatunk pedig az, hogy 
elhárítsuk az akadályokat. Krisztus tanítványainak bizonyságtevő szava és élete épít
heti a pusztában az utat, hogy ádvent ne csak a várakozás, de a boldog találkozás ide
je legyen.

Bonhoeffer: Ki vagyok? (részlet)

Az vagyok-e valóban, aminek mások mondanak?
Vagy csupán az, akinek magam ismerem?

Ki vagyok? Ez, vagy amaz?
Ma ez, s holnap más?

Ki vagyok? Magányom kérdése gúnyolódik velem.
Legyek akárki, Te ismersz, a Tiéd vagyok, Istenem!
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Igehirdetésünk feladata, hogy Keresztelő János módján magunkat háttérbeszo

rítva és semminek tudva Krisztusra mutassunk, aki a nagyobb, aki a minden. Ez az 
egyoldalúság az egyház bizonyságtételének nélkülözhetetlen feltétele. „Omnia se 
amolitur, ut Christus confiteatur et ad Christum redigat quaerentes" (Bengel).

II. „Ez (Keresztelő) János (martyriája) bizonyságtétele" (19. vers). „Ez Bétámé
ban történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt" (28. vers). Ez a kezdő és befejező 
mondat nemcsak történeti tudósítás. A zsidó papok és léviták pattanásig feszített in
terjújának higgadt, objektív keretezése valójában provokáló kérdés: és vajon hogy 
hangzik a te bizonyságtételed a 20. század végén, itt a Duna-Tisza tájon?

Az evangélistának ez a két mondata háromszorosan is hangsúlyos: aláhúzza a 
bizonyságtétel személyességét, egyediségét és történetiségét.

Tanúskodni csak személyes tapasztalat alapján lehet. Csak az lehet tanú, aki az 
események résztvevője volt, aki nem hallomásból ismeri a történteket. Krisztusról is 
csak az tanúskodhat hitelesen, aki tanítványa lett, akinek szava és élete „martyria". 
Már az evangélium első olvasói is tudták, hogy mi történt Heródes börtönében azon 
a tivomyás éjszakán.

A bizonyságtétel nem lehet cenzúrázott, átfésült, előre egyeztetett és egybehan
golt, uniformizált sablon-szöveg, csak egyedi vallomás. Lehet benne tévedni, de ha
zudni, a magam vagy mások szócsövévé válni nem szabad. Az egyedi, egymástól kü
lönböző bizonyságtételek mondanivalója gyönyörködtet, mint a virágos tarka rét. Az 
előregyártott típuselemekből összeállított prédikáció unalmas, semmitmondó és élet
telen, mint a lakótelepi panelházak látványa.

A bizonyságtétel korhoz és helyhez kötött. Nem lehet reprodukálni Keresztelő 
János válaszait, de produkálni kell a magamét. Az interjú kérdései is mások. Egyedül 
Jézus a constans, aki tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Míg személyes, egyedi 
és mai hangvételre törekszünk, nehogy éppen Róla feledkezzünk meg, hiszen Érte 
van minden.

Keresztelő János bizonyságtételének alapja az a meggyőződés, hogy Jézus Krisz
tus az Úr. Ez azonban nem a protekció-tudat visszataszító gőgös pózába merevíti, ha
nem meghajtó alázatra indítja.

Az igehirdetést valóságos vagy képzeletbeli interjú formájában is elmondhat
juk. A kérdések és válaszok feszültsége a gyülekezetét is felbátoríthatja szembesülés
re a kérdésekkel és személyes vallomásra is.

M adocsai Miklós

Gondolatok
A zsidók számára a Messiás-kérdés probléma volt csupán, de nem létkérdés. Mert elkép

zelhetőnek tartották ugyan, hogy János a régóta várt Messiás, mégsem maguk siettek hozzá, ha
nem követeket küldtek. Ezeknek a követeknek semmivel sem volt több és komolyabb megbíza
tásuk, minthogy választ vigyenek megbízóiknak. (...) Jánosnak feltett kérdéseik világosan tanús
kodnak arról, hogy gondolatban sokat foglalkoztak népük reménységével. Szavaik azonban azt 
is elárulták, hogy a Messiás utáni kutatásukat nem szívük, hanem az értelmük vezérelte. Keresz
telő János válaszából ez világosan kiderül. Válaszának lényege, hogy feltárja gondolkodásuk 
helytelen irányát. (...) Kérdéseikkel nem jutottak messzire. Hallhatták Keresztelő János tagadá
sát, hogy ugyanis nem ő a Messiás. Ebből a tagadásból azonban egy következő kérdés anyagát 
alakftottákki: „akkor miért keresztelsz...?" A keresztelés ugyanis a messiási idő elérkezésének
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egyik jele volt Hogyan keresztelhet hát János, ha nyíltan kimondja, hogy nem Ő a Messiás? Já
nos második válasza még egyértelműbb, mint az előző. Most már világosan megmondja kérde
zőinek, hogy minden tudásuk ellenére sem ismerik az Üdvözítőt. Mert a Messiás dicsősége nem 
külsődleges, látható dicsőség, hanem rejtett dicsőség. Nem ismerték fed, pedig közöttük állt. (Cári 
Stange)

***

Krisztus útját egy olyan prédikáció készíti, amely a világot és minden emberi gondolko
dást elfordít önmagától és teljesen másfelé irányítja: „akit ti nem ismertek." (...) Az a megdöb
bentő ridegség, amellyel Keresztelő a kérdezői felé fordul, nemcsak saját személye, hanem az 
egész világ elé új előjelet állít. Az Eljövendő szemében nemcsak Keresztelő János, hanem az egész 
világ a semmivel egyenlő. Mi semmik vagyunk, Ő minden -  ennek bemutatására tanúsít Ke
resztelő János ilyen szigorú szembenállást mindenfajta messiási okoskodással és várakozással 
szemben.

Krisztus mindig beteljesítőként jelenik meg. Úgy válik azonban beteljesítővé, hogy köz
ben a mi elvárásainkat érvényteleníti. Mindazok a nevek és képek, amelyek a korabeli nép vá
rakozásaiban a Messiás napját jellemezték, az igaz Messiás elérkezésekor füstté váltak. Ezért vi
selkedik Keresztelő János ilyen elutasító módon. És ezért ismerjük félre az igazi Krisztust, ha föl
di nagyságáról és dicsőségéről alkotott elképzeléseink alapján kívánjuk megragadni. Az embert 
állandóan fenyegeti az a veszély, hogy egy elgondolt üdvözítővel helyettesíti Isten igazi Üdvö
zítőjét. És ezáltal elveszti Isten üvösségét is.
, Luther szava világít rá legjobban igehirdetésünk tartalmára: „Ebben az evangéliumban az

Ujtestamentum igehirdetői hivatalát látjuk megfestve." Megmutathatjuk, miként képviseli Ke
resztelő azt az egyházi hivatalt, amelynek az „Eljövendőrőr való bizonyságtétel a feladata. Az 
egyház annál igazabb, minél hangosabban követi Keresztelőt a Jézusra való rámutatás kizáró
lagosságában. Luther: „nem tudjátok magatok letenni bűnötöket, sem a cselekedeteitek nem 
tesznek titeket igazzá. Másvalakire van szükség. Én magam sem tudom letenni bűneimet, de 
meg tudom mutatni, ki veszi le rólam. Jézus Krisztus az!" Ez az igazi lutheri ádventi prédiká
ció. (Martin Doeme)

***

Mit jelent a gyakorlatban a kiáltó felhívása a pusztában: hordjátok el a halmokat és töltsé
tek fel a völgyeket? Az önhittség és a csüggedés legyőzését jelenti életünkben. Vannak magabiz
tos és büszke emberek, akik éppen a büszkeségük miatt rendkívül könnyen sebezhetők. A leg- 
jámborabb kritikát sem képesek elviselni, hanem hirtelen kitöréssel reagálnak. Amíg az önbiza
lom olyan nagy hegyhez vagy halomhoz hasonlít, amelyből egyetlen követ sem szabad odább- 
mozdítani, addig Krisztus sem közelíthet el hozzám és nem találhat nálam otthonra. (...) Van
nak olyanok is, akik az előbbinek éppen ellentétei: nemhogy gőgös büszkeségük, de még ele
gendő önbizalmuk sincs. Ezt mondják: senki vagyok, nekem úgysem sikerülhet semmi. Szomo
rúságba kergetik önmagukat és ez még jobban megbénítja őket. Ez a lelkület sem jelent helyes 
készülődést karácsonyra. Isten nemcsak a gőgösöknek áll ellen, de a félénkségben sem leli ked
vét. Azt akarja, hogy a völgyeket felöltsük dicsérettel, örömmel, hálaadással mindazért, amit a 
terem te ttségben és a megváltásban kaptunk. (Adolf Köberle)
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KARÁCSONY ESTE
Zsid. 1,1-6
Egy versében Várnai Zseni a mindent megoldó Szó után kérdez. Iramló napja

ink már „egyre gyorsuló röptét" érzi, s ez a kérlelhetetlenül elfutó idő nyugtalanítja, 
amíg „hosszú" álmatlan éjszakákon / Lekottázom a szívverésem". Ráijed, „mily sem
mi ez az emberélet", s nem hagyja nyugodni a kérdés: „Ki tudja, én is meddig élek?!" 
Pedig szeretne sokat tenni még. Tudja, félbemaradt versei zenéjét helyette senki nem 
fogja rímbe szedni. „Ó, mennyi minden megíratlan / Marad itt, ha majd el kell men
ned... / Siess, siess, szorítsd a tollat, / Hogy ezt a dalt még befejezzed, / Amíg életed 
mécse serceg!" Az Időt kéri, hogy ne lökje még a mélybe, „hol a semmi sustorog sü
ket, vak homályban..." -  A nyugtalanság nem oldódik, választ keres. A Szó után kér
dez, amely feloldást hozna: „Hol van a Szó, mindent megoldó, / Amely létünk lénye
gét rejti..."

A költő bizonytalanul válaszol: „Talán szeretni... talán csak ennyi!" S ezt a vá
laszt akár el is fogadhatnánk, a szeretet ünnepén különösen. Maga a vers is kará
csonyra íródott s jelent meg (Várnai Zseni: Nagy álmodás ez... Népszabadság, 1960. 
december 25.). Magatartásunk, lényünk lényege valóban a szeretet a nagy parancso
lat szerint is. S erre igazolás lehet a karácsonyi ünnep minden szeretetből fakadó igye
kezete, a mások örömét célzó ajándékozási vágy. Az ünnepre való tekintettel javul tű
rőképességünk, ellentéteket simítunk, kifakadások helyett nyelünk. „Hiszen kará
csony van", érezzük, vagy ki is mondjuk, elfojtva önmagunkban is máskor szabadjá
ra engedett indulati reakciókat is.

Ugyanakkor az ember a karácsonyi lázas igyekezet mögött kiáltó hiányt is érez, 
egy állandósult szeretetéhség legalább időleges csillapításának vágyát, amelyik leg
többször csak az ünnepre sikerül, olykor csak a csúcspontjára, a szentestére. Többre 
tőlünk, belőlünk nem telik. S talán már annyi sem csupán belőlünk. Mint ahogyan 
nem telik megoldás tőlünk félelmeinkre, keserű gyászainkra, az elmúlás szorongása
ira sem. A „mindent megoldó Szó" csak kívülről, kis önmagunkon túlról, felülről jö
het. Olyan szót csak Isten mondhat, amely mindenre felelet, ami „lényünk lényegét 
rejti", ami akkor is segít, ha ráijedünk, hogy „semmi ez az emberélet,,, s nyugtalanít: 
„Ki tudja, én is meddig élek..."

Ezt a Szót Isten Jézusban mondta el. Benne Isten szólalt meg embervilágunkban, s 
Jézus Isten szavát engedelmesen továbbadta. Nem egyszerűen külső közvetítője volt 
Isten szavának, hanem Isten benne lakozott, s így szólt rajta keresztül (Jn 14,10). Sza
vainak isteni többletét még ellenségei is elismerték (Jn 8,28), ezért álmélkodtak taní
tásán (Mk 1,22).

Szólt Isten régen is (l.v). De a közvetítők emberek voltak, még ha próféták is. A 
karácsonyi örömünknek hordoznia kell a Fiú többletét, akinek szavában Istenünk ke
res.

Ne „Jézuskának" emlegessük, aki sokszor meg is marad karácsony ajándékosz
tó mesealakjaként. „Ha nem a Jézuska hozza, akkor nincs is?!" -  vallatta csalódottan 
szüleit egy kiábrándulttá lett felvilágosult gyerek. A Jézus nevéhez karácsonykor oda
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tett kicsinyítő képző persze kedvességet is jelent. A mi nevünknél sincs joga hozzá 
mindenkinek, csak barátnak, családtagnak. Jézuska karácsonykor családtaggá lesz, 
aki meglepetést készít, ünnepi hangulatot őriz, gyerekkort varázsol vissza. Aztán, 
mert csupán „Jézuska" ő, nem hallgatunk és figyelünk rá, mint ahogyan a gyereket 
sem kell komolyan venni felnőttek döntéseiben. De Jézus rangja független tőlünk, hi
szen azt Isten adja, aki „a Fiú által szólt hozzánk".

Szava hordozza a M indenséget (3.v.) Jézus rangja túlnő emberi létünk képzeleté
nek korlátain. A jászolbölcső gyermeke „örökös,,, a mindenség örököse. Dicsősége, 
tehát valóságos értéke Isten kisugárzása. Lénye Isten képmása, azaz Istent képviseli. 
Szava elég ahhoz is, hogy a mindenséget hordozza, vagyis megőrizze, megóvja, meg
védje azt. Szárnyaló himnusszal érzékelteti igénk, hogy szava a világmindenségnek 
ad célt, harmóniát.

Steven Weinberg Nobel díjas amerikai fizikus könyvében (Az első három perc, 
Gondolat 1982) a világegyetem kezdeti szakaszáról ír. A nagy kezdet, az ősrobbanás 
utáni első percek fizikailag ma már megközelíthetők. Számításokkal igazolja, milyen 
volt a világegyetem az első századmásodperc után, az első másodpercben vagy az el
ső év végén. Szól az Universum jövőjéről is. Fizikailag két út nyitott. A Világegyetem 
tágulása vagy a végtelenségig fog folytatódni, miközben az Universum egyre hide
gebbé, üresebbé és kihaltabbá válik, az élet feltételei megszűnnek. Vagy a tágulás egy 
idő után abbamarad és ellenkezőjére fordul, a Világegyetem újra összehúzódik, szét
rombolva a galaxisokat és a csillagokat, az atomokat és atommagokat, a kezdeti hoz
závetőleg 100 milliárd Celsius fokig. A világegyetemnek vagy dermesztő hideg vagy 
elképesztő forróság vet véget. Mi az értelme akkor? A tudós eljut a következtetésig: 
„Minél inkább megértjük az Universum történetét, annál értelmetlenebbnek és célta
lanabbnak találhatjuk."

Karácsonyi textusunk arra is válaszol, amire nem felelhetnek a termé
szettudományok. Jézusban Isten Fia jött közénk, aki a kezdet, s egyszer Ő lesz a vég, 
„aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható" (Jel 1,8). Nemcsak a világ kez
deténél volt jelen, hanem szava a mindenséget azóta is hordozó. Ő ad értelmet létünk
nek, és ő adja a célt, az örökkévalóságot. Nélküle „Isten dicsőségének a kisugárzása" 
nélkül, tehát sötétben élünk, nem tudva, honnan jövünk és hova megyünk, nem ért
ve, honnan jött, miért van, s hova tart a világ. Emberi létünk korlátai közé egykor te
hát a Mindenség Ura költözött, s ma megint sokkal több annál, mint ahogyan kis ön
magunk elképzelheti. Karácsony bölcsőjénél halljuk meg Jézusban Istennek a min
denséget hordozó szavát.

Szava rendezi életünket is.
Jézus szava bűnöktől tisztító szó (Jn 15,3). Az ünnep nem szabadít meg a bűn

től, minden jóra való igyekezetünk ellenére sem, sőt olykor még fokozza azt. Kará
csonyi újságcikk címe volt: Boksz a match-box körül. Akkor karácsony előtt megint 
szállítmány érkezett belőlük. Az áruházban többszázas tömeg, tülekedés majd közel
harc: az eladóleányt a mentők vitték el, mert rányomták a pultot. Halál is lehetett vol
na, ha egy munkatárs lélekjelenléte meg nem menti, aki szétszórt egy csomó autót a 
tömeg közé... A tanúk idézték egy asszony véleményét is, aki a sorbanállás közben 
szomszédainak nyilatkozott: Ölni lennék képes a gyerekemért... Az ünnep nem tud
ja megváltoztatni a világot. „Jézuska" helyett Jézus kell, aki bűneinktől megtisztít
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(3.V.), rendezi életünket Istennel és egymással is. Hiszen szava nemcsak bűnbocsátó 
szó (Mt 9,2), hanem megtérésre hív (Mt 4,17).

Jézus szava magányosságot is oldó szó. Finn lelkésznő számolt be az otthoni 
gyülekezetről, ahol mintegy 50 km átmérőjű körben él több tízezer egyháztag. Egy 
központi településen túl tavak és erdők között házcsoportok és tanyák, a település jel
legéből fakadóan is egymástól elszigetelődő emberek. A postahivatalban felfigyeltek 
egy idős asszonyra, áld karácsony előtt üdvözlő lapot adott fel -  magának... Hogy ő 
is kapjon. Hogy legalább a postás beszóljon az ünnepekben. Karácsonykor a társta- 
lanság, egyedüllét még fájóbb, mint máskor. De annál fontosabbá válhat Jézus szava: 
Nem hagylak titeket árván (Jn 14,18).

Az ünnepre a betegségek sincsenek tekintettel. De itt is erőforrás Jézus szava. A 
gyülekezetben egyik asszonytestvér már gyógyszerek sokaságán él. Orvosa nemcsak 
receptekkel látja el, hanem tanácsokkal is. A változó tanácsok között a receptek írása 
közben egy mindig azonos: „Ne felejtse, első a Deák tér!" Jézus gyógyító szavával so
kan találkoztak annak idején (Mt 8,8; Mt 8,16; Jn 4,50), de szavának ma is gyógyító 
erőtere van.

Jézus szava küldő szó is (Mt 28,19-20), amelyik a karácsonyi hír továbbadására 
is kötelez. Évek óta szolgálata a bakonycsernyei ifjúságnak, hogy karácsony délután
ján a móri kórházat látogatják. Ilyenkor a kórház elfekvővé válik. Akit lehet, hazakül- 
denek. De nemcsak azok maradnak, akiket a betegség tart ott. Hanem, akik otthon 
útban vannak. Vannak, akiket az ünnepekre tesznek be, mert könnyebb otthon nél
küle. S a fiatalok mindenkit megszólítanak, a szeretet kis csomagjait az éjjeliszekrény
re téve éneklik szobánként az angyalok énekét: A Megtartó ma született... A járóbete
gek szobáról szobára kísérik a fiatalokat, s isszák a gitáros ének vigasztalását: „Ne 
félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj, Ha tiéd Isten, tiéd már minden..." Volt beteg, aki 
csodálkozott: „Nem is tudtam, hogy karácsony van!" Betegeknek, akiknek már egy
befolynak napok és hetek, akiknek nehéz tudni: nem kellek otthon, akik a halál szom
szédságában élnek, szól nekik is Isten a földre született Fia által: Jöjjetek hozzám mind
nyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve... (Mt 11,28).

Jézus szava örök életet is ígér (Jn 5 ,2 8 ). Ő  mindennek örököse (2.V.), s általa mi 
is azok, „örököstársai Krisztusnak" (Rm 8 ,1 7 ; Gál 4 ,6 -7 ). Félelemben élünk a kérlel
hetetlenül elfutó idő miatt? Hol van a Szó, ami akkor segít, ha ráijedünk: „Ki tudja, 
én is meddig élek?!" Örökké -  mondja Jézus (Jn 5 ,2 4 ). Nekünk nem a „semmi susto- 
rog süket, vak homályban", ha túlnézünk az életen. Hiszen Jézus szava „mindent 
megoldó, amely létünk lényegét rejti..."

Zászkaliczky P éter

Gondolatok
Az Úr Jézus nem csupán különleges megbízatást teljesítő ember. Ez természetesen nem je

lenti azt, hogy nincs megbízatása. Ugyanis Ő a Fiú. Többé nem érvényes ez a kijelentés: „ott fenn 
van az Isten láthatatlanul, megközelíthetetlenül, de megengedi, hogy hírt kapjunk róla." Helyet
te ez a kijelentés bizonyul igaznak: „Ő maga jött el közénk és nem csupán közöl valamit, hanem 
önmagát adja."

A levélbarátság lényegéhez tartozik, hogy végül találkozhassunk azzal, akinek addig csak 
a leveleit olvastuk-, a szóhoz ugyanis hozzátartozik az is, aki mondja. Amikor Isten próféták ál
tal szólt, akkor az valóban az Ő Igéje volt és áradt belőle az erő. A prófétai szó azonban éppen
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az által az {géret által válik érvényessé, hogy aki szól, az egykor meg is fog jelenni. Fordítva is 
igaz ez: a mai gyülekezetben hirdetett Ige realitása és hitele abban van, hogy aki szól, az egykor 
közöttünk volt (Jn 1,14). Őnélküle minden Ige a levegőben lógna. A Fiú eljövetele Isten kinyilat
koztatásában minőségi változást jelentett. (GottfriedVoigt)

»»»
1. Isten szól. Isten nem néma. Nem is magában beszél. Az egész Újszövetség ennek a be

szédnek okmánya. Van okunk megköszönni Istennek ezt a beszédét, ugyanis hozzánk is szólt. 
Végül és végérvényesen azonban az ő Fiában szólt hozzánk. Jászolbölcsője és keresztje által szó
lít meg Isten. Nézd a bölcsőt, hallod, mit mond Isten? Itt fekszik a gyermek, Istentől érkező fény
sugár. Ebben a gyermekben megláthatjuk az Ő dicsőségét. Istent még senkisem látta. Aki Jézus
ra néz. Istent látja. Aki hallgatja Őt, Istent hallja. Ilyen az Isten, ilyen szegény..., ennyire ember
ként, ahogy mi csecsemőként kezdtük, kezdte az életet.

2. Nézz a keresztre. Ilyen kigúnyolva és megalázóttan szenved. Így is szól az Isten. Ez a 
másik összefüggés: így tisztította meg Isten a világot. Krisztus nemcsak a keresztyénséget tisz
títja meg, hanem mint Isten Báránya, az egész világ bűnét hordozza. (...) Istentelen: ezt a kifeje
zést el kell felejtenünk. Ahol mégis ezt hangsúlyozzák, ott ne higgyünk neki. Senki nem lehet is
tentelen! Isten senkit sem hagy el és senki sem hagyhatja el Istent. Ezt nagyon nehéz elhinni és 
felfogni, mit is jelent. (...) Minden egyes ember arcáról -  sokszor láthatatlanul, de mégis -  ez a 
fény árad. Jézus meghalt érte  Isten még őt sem hagyta eL

3. Isten kormányozza a világot Jézus Krisztus által. Textusunkból leginkább ezért árad az 
öröm. Tudjuk, hogy karácsonykor, Jézus születésekor angyalok kórusa zengett magasztaló éne
k e t Ez azonban nem válogatott angyalokból álló kórus, nem valamiféle külön delegáció volt 
Betlehemben. Ott az összes angyal énekelt. Egyetlenegy sem bújt meg valami félreeső sarokban. 
Isten nagy tettei során, a teremtéskor, Jézus születésekor, dicsőséges visszatérésekor különleges 
szerepet kapnak az angyalok a dicsőítés szolgálatában. Ekkor még az örödögök sem tudják el
nyomni az angyalok dalát. Karácsonykor azok az emberek, akik hallani sem akarnak Jézus Krisz
tus születéséről, szintén nem tehetnek mást, mint dicsőítik Istent Akár akarják, akár nem. (Ger- 
hard Bassarak)

* * *

Immár mindent átadott neki az Atya. Mennyet és földet, ennek a világnak összes halott és 
élő dolgait. Mint ahogy jelképesen már földi életének ideje alatt is kezében tartotta a teremtés 
erőit, amikor betegeket gyógyított, halottakat hívott vissza és parancsolni tudott a tenger hullá
mainak, úgy adatott át neki most az egész teremtő mindenhatóság. Ő az, aki hatalma szavával 
fenntartja a teremtett mindenséget. Igen, a trónt is átengedte neki az Atya az uralkodásra. Aho
gyan ez a fejezet mondja: „Ül a felségnek jobbjára a magasságban". Azt a felséget és dicsőséget 
kapta örökségbe az Atyától, ami különben senkinek nincs meg az Atyán kívül Még a nevet is 
örökségül kapta az Atyától. Azt a nevet, amely minden név fölött van és amelyet különben egye
dül csak az Atya visel. De mindezeken kívül a világ terheit, a bűnöket is örökségül kapta, ezért 
beszél Róla az Ige: „minket bűneinktől megtisztított." (...) Valóban, mindent örökségül nyert, 
egyetlen örökössé tett. (Walter Lüthi)

Karácsony 1. ünnepe
Titusz 2,11-15
Textusunk etikai intések összefüggésébe ágyazódott. Mégis az első mondat ve

retesen karácsonyivá teszi. Megjelent Isten üdvözítő kegyelme -  ez a karácsonyi ese
mény tituszi meghirdetése, örömhír, minden embernek. Istennek ez az üdvösséget- 
hozó cselekvése átformálja az ember életét s gondolkodásmódját. Nem önmagáért 
cselekedett Isten, hanem az emberért, hogy megmentse már a földön a hitetlenség ör
vényéből, a világi kívánságok hínárjából józan (mértékletes), igazságos és istenfélő
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(kegyes) életre. Ez utóbbi erkölcsi kívánalmak a görög morális gondolkodás részei is. 
Amikor Pál átveszi e pogány fogalmakat, „etikai értékeket" két álláspontot kíván 
hangsúlyossá tenni:

a) a keresztyén ember ebben a világban, az idő és tér mai adottságai között gya
korolja hitét, amelynek etikai döntései, hitének cselekedetei környezetének morális 
szintjét is emelik. A keresztyén ember pozitív hatással van az őt körülvevő társada
lomra.

b) hit és erkölcs elválaszthatatlan. Más szóval nincs általános morál Istenhit nél
kül. Aki elfogadja életében azt, hogy Isten érette cselekedett, amikor Fiát e világba 
küldte, hogy e világ -  azaz mi -  éljünk Őáltala, az vallja, hogy minden döntéséért Is
ten előtt is felelősséggel tartozik. Ezért az erkölcs mindig a hit függvénye. A keresz
tyén erkölcs a Krisztushit következménye. A karácsonykor elkezdődött megváltás 
Krisztus másodszori megjelenésével jut teljességre. Ezért a keresztyén exisztencia 
mindig a „még nem" és a „már most" feszültségében él. Textusunk alapgondolatait 
három ismert képpel lehet visszaadni:

-  megjelent Isten kegyelme a „jászolban" -  önmagát adta értünk a „kereszten" 
-  várjuk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, a „koronát".

Miről prédikáljunk?
Nehéz a kérdést megválaszolni. Amikor ez a textusfeldolgozás készül, meleg 

októberi napok fénysugara ragyog ránk. Két hónap választ el karácsonytól. A gyor
san változó világ, a hazai események sietős meglepetései aligha adnak lehetőséget ar
ra, hogy kidolgozott prédikációt írjunk ilyen idői messzeségből.

A karácsonyi evangéliumot meg kell hirdetnünk. Megjelent a kegyelem a gyer
mek Jézus alakjában. Isten odafordult ehhez a világhoz, hozzánk, hogy lássuk „jobb 
kezének munkáját" (Luther). Nem haragja és büntetése, de kegyelmének kiárasztása 
igazi lényege. „Ha valaki bűn nélkül való lenne, akkor nem lett volna szükség a ke
gyelem megjelenítésére" (Luther). Ezzel új korszak kezdődött az emberiség törté
netében. Krisztus a kegyelem testbeöltött megjelenése az idő közepén.

Ez a kegyelem képes megváltoztatni, megújítani életünket s gondolkodásunkat. 
„A saját énünkre nézve ez fegyelmezett életet, a másik emberre nézve igazságos ma
gatartást, Istenre nézve istenfélő (kegyes) életet jelent". (J. Jeremias)

A fegyelmezettség, józanság, mértékletesség mai körülmények között való app
likálása minden igehirdető sajátos feladata. Nem kevésbé jelentős, hogy az igazságos
ságról szóljunk (dikaioszüné) annak minden aspektusa szerint.

Végül a kegyes, istenfélő élet kifejtése módot ad arra, hogy a karácsonyi hangu
lat váljék híveink és a magunk életében az imádság és ének, a bibliaolvasás és igehall
gatás mindennapos gyakorlatává. Nem hallgathatjuk el azonban azt sem, hogy a vá
rakozás reménységében élünk. Ez a várakozás nem történelmi, nem is evilági esemé
nyek bekövetkeztére vonatkozik, nem földi életünket érinti. Krisztus újra megjelené
sének reménységét hordozzuk szívünkben.

A textus feldolgozásának múltbeli kísérletei:
M artin D oem e igehirdetésének bevezetésében szól az Isten emberré létéről. Jé

zus az igazi ember-isten (Pascal). Majd a kegyelem megjelenésének szükségességét
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az ember bűnösségének realitásában látja. Ez a kegyelem hatni akar életünkben há
rom vonatkozásban:

1. Megtérést munkál, (megtagadva a hitetlenséget) 2. Fegyelmez (hogy józan, 
igazságos és kegyes életet éljünk) 3. Reménységet ébreszt, (várjuk Jézus Krisztus di
csőségének megjelenését)

Gottfired Voigt feldolgozása:
Téma: Isten látható kegyelme: Jézus.
1. Jézus a nehezet vállalta, csak hogy minket magának megnyerjen.
2. Jézus türelmesen dolgozik bennünk, hogy megváltoztasson minket.
3. Jézus visszajön végül, hogy teljességre vigye sorsunkat.
Peter Brunner: A kegyelem elfogadása annyi, mint a kegyelem nevelésében részt 

venni.
1. Megjelent a kegyelem. Ez hatalom megmentésünkre.
2. A kegyelem minden embernek szól.
3. A kegyelem új életet teremt.
4. A kegyelem személyes felelősséget munkál, mert döntésre szólít.
5. A kegyelem „nem" a hitetlen életre, „igen" a hívő életfolytatásra.
M editáció
Leértékelt árukat reklámoznak a televízióban. Szerényebb anyagi viszonyok kö

zött készül majd az ország népe a karácsonyra. Évtizedeken át sokaknak aligha jelen
tett többet Jézus születése, mint vásárlási láz beteges rohanásában egyik üzletből a 
másikba sietni. Leértékelődött maga az ember. Leértékelődtek lelki-szellemi igényei 
is.

Vigyáznunk kell, nehogy prédikációnk is leértékelt legyen. Leértékelt, mert szín
vonalában igénytelen, aktualitásában célttévesztett, hangnemében dörgedelmes. So
kan jönnek ezen a karácsonyon, akik évek, évtizedek óta nem voltak a gyülekezetben. 
Sokan jönnek, akik először lépik át a templom küszöbét. Isten ébreszti bennük a vá
gyat. Igénk méltán hangsúlyozza: a megjelent kegyelem m i n d e n  e m b e r n e k  
s z ó l ó  ü z e n e t .  Itt nem különülnek el a csoportérdekek, ködbevesznek a véle
ménykülönbségek, félretétetnek a nem- és kor szerinti adottságok. Ahogy egyik ifjú
sági énekünk szerzője írja: nem kérdezzük, hogy honnan jössz, mért vagy más -  mert 
mindenkié a karácsonyi kegyelem. Ez egy közösséggé, Isten népévé alakít távolról jö
vő, más-más múlttal megterhelt, de immár Vele élni akaró embereket. Sokan jönnek, 
akiknek be kell vallaniok tévedésüket és megtévesztettségüket. Pásztori és testvéri 
módon segíteni kell ebben őket. Merjünk bizalmat ajándékozni a csalódottaknak s a 
kétségbeesetteknek. A bűnét megváltó, a kegyelmet elfogadó és újat kereső embernek 
szabad Istenhez tartoznia.

Három illusztráció a prédikációhoz:
Juhász Gyula: Betlehem c. versének egyik szakasza:
Ó, emberek, gondoljatok ma rá,
Augusztus Caesar birodalma elmúlt,
Az ég és föld elmúlnak, de a jászol 
Szelíd világa mindent túlragyog.
-Változások sűrű egymásutánjában az örök kegyelem érkezik hozzánk 1989 ka

rácsonyán.
Stefan Zweig: Csillagórák c. könyvéből:
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A világon milliónyi értelmetlen órának kell leperegnie, mielőtt egy valóban tör

ténelmi óra, az emberiség egyetlen csillagórája elkövetkeznék. -  Jézus születése csil
lagéra volt. Tényleg csillag jelezte. Azóta hozzá igazítjuk az időt, Tőle számláljuk a 
történelmet, Hozzá mérjük életünket.

C. F. von Weiszácker:
A modem ember civilizációja hasonlít egy acélból készült hajóhoz. Erős, bizton

ságos. De ez megzavarja az iránytűt. A kapitány nem képes a műszerekkel tájékozód
ni. Kénytelen felnézni a csillagos égre, ahogy ősei, a napkeleti bölcsek tették.

Vázlat
Bevezetés: 1989 karácsonyáig hosszú út vezetett. Még egy évvel ezelőtt is más 

körülmények között ünnepeltünk. E változások sűrű eseménysorában az örök kegye
lem érkezik hozzánk. (Juhász Gy. verse) Azt hirdetjük, aki Betlehem éjszakáján érke
zett e földi világba, akiben megtestesült a kegyelem.

I. A kegyelem mindenkinek szól. -  Isten nem személyválogató. Nem néz múltunk
ra, nem kérdez tévedéseink, s megtévesztettségünk után. ő  csak azt várja, hogy hoz
zá menjünk, nála legyünk, Vele éljünk. A kegyelem mindenkinek szól, mert mindnyá
junknak szüksége van rá. Itt nincs kivétel. Isten felmentő kegyelmét mindnyájunk
nak igényelni kell. Igaza van Luthernak: Nem jelent volna meg a kegyelem azon a sö
tét éjszakán, ha egyikünk is tudna bűn nélkül élni.

II. A kegyelmet ezért mindnyájunknak el lehet fogadni. Amint egy személy alakjá
ban, Jézus Krisztusban jelent meg a kegyelem, akként személyesen kell állást foglal
nunk hozzá való viszonyunkban is. Lehet nagy történelmi személyiségnek tartani, az 
emberiség páratlan tanítójának, felülmúlhatatlan bölcsességű rabbinak. Mégis az ér
ti meg személye titkát, tapasztalja meg a kegyelmet, aki igent mond Reá, s ajándékai
ra.

III. A kegyelem új gondolkodást és életstílust munkál bennünk. Karácsony nem egy
szerűen ünnepi hangulat, vagy rokoni találkozó alkalma. Életet és gondolkodást for
máló órává, csillagórává akarja tenni életünkben Isten (Stefan Zweig: Csillagórák).

Józanság az élet dolgainak megítélésében, igazságosság gyakorlása környeze
tünkben, istenfélő kegyes élet gyakorlása a gyülekezetben az, amit a kegyelem for
mál s munkál bennünk (C. F. von Weiszácker).

IV. A kegyelem szüntelen előre néz. Minél idősebb az ember, annál többet tekint 
vissza. Minél kevésbé remél a jövőben, annál erősebb benne a nosztalgikus sóvárgás 
a múltba. Jogos a múltunkkal való szembenézés, annak átfogó értékelése, de csak a 
jövő felől nézve. Ami épít, s reménységet ébreszt, azt hirdessük. Aki jön, Jézus, Ót 
szóljuk. Ő a reménységünk. Életünk végső célja, teljességrevivője. Reá nézünk előre 
-  szüntelen.

Befejezés:
Környezetünkben átértékelődtek események, történések. Hisztorikus nagyságú 

személyek életműve más megvilágítást nyert. Öröknek vélt értékek eltűntek, biztos
nak vélt értékek leértékelődtek. Jézus Krisztus személye nem értékelődött le, amit ho
zott az első karácsony éjszakán, örök érték. Örök, mert Istentől való. Ragaszkodjunk 
hozzá mi is mindörökké.

Szebik Imre
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Gondolatok
Ha valaki megkérdezné, miként fér össze világunk rendetlensége és sötétsége az Istentől 

megjelent karácsonyi evangéliummal, talán bizonyos esetekben meg tudnám adni a választ -  
négyszemközt azoknak, akiknél a rendetlenséget saját nemtörődömségük és hanyagságukokoz- 
za. Jócskán akadnak ilyenek közöttünk, akik panaszkodnak, mennyire nehéz hinni a mi Üdvö
zítőnk, Jézus Krisztus örömüzenetében. Mindenkire érvényes választ azonban nem tudok adni 
és nagyon csodálkoznék azon az igehirdetőn, aki úgy véli, birtokában van ennek az általánosan 
érvényes válasznak. Segít nekem azonban a karácsonyi epistolánk figyelemre méltó folytatása, 
melyben ezt olvassuk: „Isten kegyelme arra nevel minket, hogy várjuk és reménykedjünk Isten 
dicsőségének megjelenésében." A „megjelenés" görög kifejezése, az „epiphaneia" ebben a szö
vegben kettős jelentéssel bír: ami már megjelent és ami meg fog jelenni. (!..) Az epifániának ép
pen olyan kettős jelentése van, mint az ádventnek.

Isten megjelent -  éppen ezért várhatja és kell várnia a keresztyénségnek állandóan Isten 
megjelenését. Ez nem zavaros szóhasználat, nem is ellentmondásos valami, hanem a keresztyén- 
ség jelen állapotának pontos meghatározása. A két nagy idő között élünk, az első és az utolsó 
epifánia szorításában. (Martin Doeme)

* * *

A karácsony előtti hetekben egy alkalommal végigjártam egyik bétheli házunkat. Felfi
gyeltem egy beteg kislányra, aki örömteli kipirult arccal ült az ágya szélén. Már messziről oda
kiáltott: „Lelkész bácsi, tudok egy titkot". „Nocsak" -  mondtam - ,  „és miféle titkot tudsz?" „E- 
lőbb adj öt pfenninget, akkor megmondom" -  mosolygott huncutul. Odatettem hát eléje a taka
róra a pénzdarabot. „Na most már elárulhatod a titkodat." Ekkor összetette kezét és csak eny- 
nyit mondott: „Ádvent-ádvent-ádvent-ádvent-karácsony!" Először mosolyognom kellett és azt 
gondoltam: ejnye, gyermek, ezért igazán nem kellett volna kiadnom öt pfenninget -  ezt magam 
is tudtam. Négy ádventi vasárnap után következik karácsony. A gyermekhang mégis hosszú 
ideig a fülemben csengett és szívemig hatott Olyan volt ez, mint a harangszó, mely egyre ün
nepélyesebben bong, míg végül felcsendül az orgonán a boldog dicséret. Olyan volt ez, mint 
amikor valaki a sötétben botorkál felfelé a lépcsőn és a legfelső fokot elérve feltárul előtte egy 
nagy kapu és fényárban úszik minden. Ez a ldslány tudta, mi az ádvent titka: várni és menni, 
menni és várni, míg végre elérkezik a fényes karácsony boldog kiteljesedése. (F. von Bodelsch- 
wing)

* * *

A kegyelem nem engedi meg a henyélést a semlegességet, a félrehúzódást. Nem engedi, 
hogy mentegetőzzünk tudatlanságunkkal, méltatlanságunkkal, bűnünkkel, állítólagos csalódá
sainkkal embertársainkban, vagy a mégoly megalapozott megkeseredéssel egyházi és világi kör
nyezetünk miatt. A kegyelem mindezt már régóta számításba vette: egyéni képességeinket és 
tagadásainkat éppúgy, mint embertársaink indulatainak kérdésességét. (Kari Barth)

* * *

A görög kharisz szó nagyon gyakran szerepel Pál és Péter apostoloknál, de elég gyakran 
él vele a Zsid. szerzője és Lukacs is, egyébként azonban csak elvétve találkozunk vele (6-szor Já
nosnál, egy ízben Judásnál). Mint a klasszikus görögben, úgy az ÚSZ-ben is többféle jelentést 
hordoz. Eredetileg arra utalt, ami örömöt szerzett, fizikai vagy erkölcsi értelemben, pL szépsé
get, bájt, kedvességet jelölt. (...) A keresztyén levelekben az üdvözítő formula általában a kegyel
met és békességet, más szóval Isten vagy Krisztusjóindulatát és az üdvösség Krisztustól hozott 
javainak békés birtoklását kívánták egymásnak. Gyakran vonatkozik a jóakarat megnyilvánu
lására, a tetszés kifejezésére, valamint a jóakaratból, jóindulatból fakadó tettekre is, de minde
nekelőtt Isten vagy Krisztus kegyelmére, tettekben, segítésben megnyilvánuló jóakaratára. Vo
natkozhat Isten kegyelmi művére is, azaz az üdvösségnek Krisztus által létrehozott új rendjére, 
sőt magára az üdvösség örömhíréle is. (...) Végül a kharisz-nak lehet hála, köszönet vagy juta
lom jelentése is. A kegyelem tanát elsősorban Pál és János fejlesztette ki. (Herbert Haag)
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Karácsony 2. ünnepe
Tit 3,4-8

Megjegyzések
A Tituszhoz írt levél, mint a pásztorlevelek általában a praktikus kegyességre 

helyezi a hangsúlyt. Nem nagyon találkozunk lélegzetelállító teológiai fölfedezések
kel, helyettük ott vannak a mindennapi élet keresztyén szabályai, útmutatásai. A Ti
tusz levél teológiai vonulata a 2,11-ben kezdődik, „Megjelent az Isten kegyelme...". 
Nyilvánvaló, hogy ez a hír a Karácsony első napi igehirdetésének a centruma.

A 3. fejezet 3. verse mintegy fölvezeti a perikópánkat. A Krisztus előtti, nélküli 
élet analízise ez. A bűnkatalógus sajnos fájdalmasan mai is. A 4. vers hivatkozása, „de 
amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága...", megóv a sebnyalogatástól. Az ok
fejtés ízig-vérig páli, nem az általunk véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem irgal
mából üdvözített minket. Újjászületés, megújulás, Szentlélek, kegyelméből megiga- 
zulva, örök élet,... ezek a kulcsszavai a mai igének.

Meditáció
Karácsony 2. napja, mintegy köztes állapot. Még tart az ünnep, de a holnap már 

hétköznapot hoz. A nagy kérdés pedig, megint volt egy ünnep, ünnepi hangulat, fe
nyőfa, ajándék. És történt még valami! Az igehirdető-lelkigondozó szíve elszorul. Mit 
mondtam, mit nem mondtam el? Hány embernek változott meg a gondolkodásmód
ja, belső világa, egyáltalán az élete? Mit kell még ma elmondanom az ünnep második 
napján? Az egyik hangsúlyos pont legyen a világos helyzetfelmérés. Pál tudja milyen 
volt Karácsony előtt, tkp. Krisztus előtt. Ez a Jézus előtti állapot aligha szűkíthető le 
csuán a naptári időpontra. Amíg Krisztust meg nem ismerték, élték a „homo naturá
lis" életét. Ebbe nyugodtan belefért az esztelenség, a tévelygés, a különféle élvezetek, 
gonoszság, irigység, gyűlölködés. Szinte ez volt a természetes. Szinte ez a természetes, 
de legalábbis megszokott. A „homo naturális,,, a világ észjárása szerint élő ember ma 
is így gondolkodik, így tesz, így él. Ez lenne tehát a sokat emlegetett modem, tehát 
korszerű élet? Ennyi negatívummal, ennyi antihumánus jelzővel? Aligha! Karácsony 
második napján megint szembesülünk önmagunkkal is és Isten üzenetével is. Az ér
tékvesztések zűrzavarában megszólal egy hiteles, tiszta hang: „de amikor megjelent 
a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete..." A kegyelem epifániája a kará
csonyi Krisztus, hogy ti. az Isten emberré lett. Nem távoli idegen, hanem mennyei 
Atya. És amikor Ő toppan be a Gyermekben, akkor a Mindenség jön el, akkor új vi
lág kezdődik bennünk és velünk.

Az új világ nem a régi „nagyjavítása" révén születik, hanem Jézus eljöttével.
A Karácsony így az Atya ünnepe, Aki eljött a Fiúban, hogy teljesen szolidáris le

gyen az emberrel. Iyenkor kérdezi az ember, hogy mivel érdemelte ezt ki, vagy mit 
tett érte? Nyilván semmi emberi nem befolyásolja Isten döntését. „Irgalmából üdvö
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zített minket" -  nem lelhető rá emberi magyarázat, causa sui, egyszerűen önmaga 
oka, mert Ő ilyen. A kegyelmes, irgalmas Isten ünnepe tehát a Karácsony, mert Ő így 
látta jónak.

Hol találok irgalmas Istent? Ez volt valamikor a reformátori kérdés. Hol találok 
emberséges embert? Kérdezik a kortársaink, akik talán éppen nálunk, tőlünk várnak 
segítséget. Hol van az emberséges ember? Ott, ahol végbement a nagy honfoglalás, 
ahol Isten szeretete beköltözött az emberszívekbe! Ilyenformán a Karácsony nem a 
naptár megszabta ünnep csupán, hanem spirituálisán az Isten szeretetével való töl- 
tődés ünnepe is. Aki megtelt „Isten szerelemmel", túl van a Karácsonyon, övé Krisz
tus, övé az Atya, a teljesség. Az ilyenek tudnak a jó cselekedetekben elől járni. Ez nem 
üres szófordulat, hanem a találékony szeretet életmódja. Akinek a szívében „megfo
gan" Krisztus, új emberré lesz. Nem szuggesztió, nem relaxálás, nem pszichés tréning 
által, hanem egyedül Isten ajándékozó szeretete által. Ez az ajándék túlmutat az im
manens világon, kaput nyit a transzcendensre, az örök életre. Kegyelemből megiga- 
zulva, új távlatokat nyerve, ez a karácsony nagy-nagy ajándék, amivel Isten lép az 
életünkbe.

Az igehirdetés vázlata
1. Kié a karácsonyi örömhír?
A templomos gyülekezeté? A vallásosaké? A kiváltságosaké?
Nem lehet pozitív megkülönböztetést tenni. Nincs, aki megérdemelné, de nincs, 

aki meg ne kaphatná. Az örömhír címzettje az ember, aki mindig vergődik a sorsá
ban, keresi a helyét, sokszor, sokat téveszt, egyszerűen Isten előtt bűnös. Nem a bű
nei miatt, egészen másért, mégis „szerencsés" ember.

2. Ki az AJÁNDÉKOZÓ?
Az Isten, aki a történelem adott koordinátáiban úgy látta jónak, hogy belépjen 

a saját, Tőle mégis elidegenedett világába. „Mátyáskirályosan" jött, mint gyermek, 
szinte észrevétlen.

3. Mi az ajándék?
Isten újat kínál kinek-kinek. Nem a régiben erősít meg, mintegy konzerválva, 

hanem új perspektívát nyit. Isten jósága és emberszeretete (a kifejezés így csak itt for
dul elő az Újszövetségben!) a világ és a világban élő sokféle ember számára megje
lent. A keresztség a pecsét, a jel a Szentlélek által. Amit Isten kínál Krisztusban nem 
„szerviz", hanem a teljes élet. Kegyelem minden embernek, megigazulás, ahogyan Ő 
adja, hogy megszülessen az új ember, a homo christianus.

Varsányi Ferenc

Gondolatok
A keresztyénség e nagy ünnepén nem valamilyen fantasztikus álomról vagy mesebeli szín

játékról van szó, hanem egy közöttünk történt nagy eseményről: „megjelent a mi üdvözítő Iste
nünk jósága és emberszeretete." Az előző versekben azt olvashatjuk egészen röviden, milyen is 
a világ valójában. Vajon ki merné ma azt állítani, hogy Isten a felhők mögül, jóságos nagypapa 
módjára, féltő és aggódó szeretettel igazgatja a földi élet rendjét? Ki csodálkoznék ma azon, hogy 
oly sokan eltávolodtak a Jóistenről szóló unalmas szónoklatoktól, mert életükben súlyos csapá
sokat kellett elszenvedniük?
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Azonban éppen nem erről van szó, amikor a Biblia Isten jóságáról beszél. A világ olyan, 

amilyen. Nem lehet a Jóistenről szóló kegyes szólamokkal megszelídíteni és ártalmatlanná ten
n i  A Biblia üzenete és az egyház igehirdetése azonban egészen más! A világban és a benne élő 
emberek között, vagyis a legkeményebb valóságban jelent meg Isten jósága és emberszeretete! 
(...) Csupán egyetlen úton tapasztalhatjuk meg Isten emberszeretetét: ez az ú t a betlehemi foga
dó istállójába vezet Születésének története, ha a későbbi idillikus átfestésektől megszabadítjuk, 
bemutatja Máriát és Józsefet, mint az országút ide-oda vetődő otthontalan vándorait, akik min
denütt zárt ajtókra találtak. így jelent meg az élő Isten, mint aki a legsötétebb helyre is elmegy, 
hogy bizonyítsa szeretetét. (Martin Doeme)

* * *

Egy gyermek születésekor valami elkezdődik. Ezt a megkezdett életet azonban még na
gyon sok minden veszélyezteti. Ám megvan a lehetősége annak is, hogy jó körülmények között 
egészséges, erős élet fejlődjék belőle. Ha valaki a keresztségben újjászületett, annál valami új 
kezdődött. Azonban ez az új élet is számtalan veszélynek van kitéve. A kezdetet azonban nem 
lehet érvényteleníteni és mindig megvan a lehetősége annak is, hogy ahol új kezdődött, ott egész
séges, erőteljes és boldog krisztusi elet fejlődjék. (Róbert Frick)

* * *

Újjászületés fürdőjéről és a Szentlélek megújításáról beszél az apostol, hogy minél telje
sebben fejezze ki a kegyelem nagyságát és erejét. Valóban oly nagy dolog ez a fürdő, hogy azt 
semmiféle teremtmény, hanem csak a Szentlélek készítheti el. Lám, hogy elveti Pál apostol a sza
bad akaratot, a jócselekedetet s a gőgös szentek minden nagyságos érdemét! Mily magasra eme
li s mégis milyen közel hozza -  egyenesen belénk helyezi az üdvösséget! Milyen hamisítatlan 
tisztasággal hirdeti a kegyelmet! Azért akár ide, akár oda, az embert megújítani, valakit megvál
toztatni csak az újjáteremtő Szentlélek fürdője képes egyedül.

Lásd, ez a szabad és teljes evangélium! Ez nem cselekedetekből való toldás-foldás, hanem 
az emberi természet teljes megváltoztatzása. Ezért az igazi hívőknek szenvedniük is kell sokat, 
hogy meglássák rajtuk a kegyelem.

Bizony hatalmas és hathatós dolog az Isten kegyelme! Hordoz, vezet bíztat, nevet meg
változtat. Munkálja bennünk a jót s megbizonyítja magát tapasztalatunkban. El van rejtve, de 
munkája nyilvánvaló. A cselekedet és beszéd megmutatja, hogy hol van jelen, mint ahogy a gyü
mölcs és levél elárulja a fának fajtáját és természetét. (Luther Márton)

* * *

„Boldog karácsonyt" -  m o n d o ttju k  ezekben a napokban még az istentiszteleteken is. Va
jon valóban elhozzák-e a napok a jókívánság beteljesülesét? Minden attól függ, megtanuljuk-e 
helyesen érteni textusunk e rövidke, egyetlen szavát: „de". Jól ismerjük már ennek a szónalsorsz- 
szerű tartalmát, amint csendes reménységeinket durva fekete vonással keresztülhúzza és ezzel 
talán egész életünket a kiúttalanság és elmúlás felé sodorja. Van azonban egy teljesen másfajta, 
boldogító „de" is, és amelyet ma is bele akar kiáltani mindannyiunk életébe. Ahol a jászol fölött 
sziporkázó isteni „de" nyitott szívekre talál  ott nem maradhat más, csak öröm és imádás. (Lud- 
wig Ihmels)

Ó-év este
Lukács 12,35-40.
Szilveszter este -  voltaképpen csak az új-év, Jézus névadása ünnepének vigíliá

ja. Sokan megkönnyebbülve, felszabadultan gondolnak az elmúlt évre, mások nehéz 
kolonccal, bánattal-gyásszal lépik át a küszöböt, de mindenki várakozással, „jobb idő
ket" remélve. Egészséget, boldogságot, szerencsét kívánva köszöntjük egymást -
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igénk azonban nagyobb távlatot nyit: készenlétről, vigyázásról és igaz boldogságról 
beszél.

Feldolgozását találjuk a Lp.l973/nov. Garami Lajos és Reuss András, valamint 
Lp.1981 /nov. Bárány Gyula: „Örvendező várakozás" címen közölt írásában. A német 
perikóparendszerekben az egyházi év utolsó vasárnapjára (Ewigkeitsonntag) kijelölt 
igék között szerepel. így G.Voigt: Der rechte Weinstock, Berlin 1969 II., valamint az 
„Evangelische Predigtmeditationen" 1974/75 II. kötetben.

35-36 v. A páska estre emlékeztet, amikor Izráel népe minden pillanatban készen 
kellett, hogy álljon az indulásra. Lukács sajátja ez az ige. Valószínűleg ebből alakult 
ki Máté 25 példázatsora, de mégsem tekinthető párhuzamos helyének. Ex. 12,11-ből 
származik a felhívás: „legyen derekatok felövezve, ennek görög fordítása ugyaneze
ket a szavakat használja. Innét vette át I Péter 1,13 és Efez. 6,14 is és allegorizálta. Az 
átvitt értelmezést már Ézs. 11,5 is gyakorolja, amikor Isai törzsének vesszejéről álla
pítja meg: „Igazság lesz derekának öve". Igénk azonban egyszerűen a gazda várásá- 
ra való készenlétre biztat, anélkül, hogy részletezné, miben is áll ez a készenlét.

Az égő lámpás ugyancsak a készenlétet jelenti. A menyegző képével együtt Mt. 
25 azonban másképpen használja, mint Lukács. Ott az Úr a vőlegény, mint máskor is 
(Mt 22,2 Jel. 19,7), textusunkban pedig ő a vendég, akinek visszatérte, hazatérése bi
zonytalan. A hangsúly voltaképpen nem is a menyegzőn van, hanem a zörgetésen. A 
zörgetés az ÚT-ban két összefüggésben is szerepel: egyrészt úgy, hogy a hívők kopog
nak bebocsáttatásért, másrészt az érkező Krisztus. Itt egyértelműen az utóbbiról van 
szó. És éppen ez késztet ébrenlétre, virrasztásra.

37. v. A virrasztók és várakozók jutalmáról beszél. Boldogoknak mondja őket 
igénk, mert a megérkező uruk szolgál nékik. Erre pedig semmiféle igényük nem le
hetne (v.ö. Lk. 17,7. s köv. ahol szolgálatuk a legtermészetesebb dologként szerepel), 
de ugyanazt élik át, amit Jézus is tett tanítványaival azon az éjszakán, amelyen elárul- 
tatott (Jn. 13,4). A „felövezettek" előtt most ő övezi fel magát, s akik virrasztottak, részt 
vesznek a közös vacsorán (Jel. 3,20.). Virrasztásra, ébrenlétre, vigyázásra való figyel
meztetés gyakran előfordul az ÚT-ban (Mt 24,42 Mk 13,251 Thess 5,6 Jel 3,2). Legtöbb
ször átvitt értelemben szerepel. Itt konkrétan arra vonatkozik, hogy legyünk készen, 
felkészülten, amikor a gazda jön. Aki mennyegzőn vett részt, az felkészülhetett a kés
lekedésre is. Számolhattak ezzel a példázatbeli szolgák. Nyűt kérdés azonban, hogy 
az evangélista gondolt-e a paruzia késésre is.

39. v. A hasonlat világos. Ez is az úr visszajövetelére figyelmeztető intés. Jézus 
azonban nem a tolvajjal azonosítja magát, hanem azt akarja mondani, hogy eljövete
le oly váratlan és meglepő, mint a betörés. Jövetele bizonyos, de idejét senki sem tud
hatja, s így felesleges minden találgatás. Mindig készen kell lennünk!

Néhány meditációs gondolat
A szilveszter-hangulat nagy kísértés. De talán ez az ige megőriz a szentimenta- 

lizmustól. Nincs szó benne az elmúló év örömeiről és bánatairól, de nem is tekint az 
új évre úgy, mint valami bizonytalan jövendőre. Nincs benne szó ijedtségről, félelem
ről -  csak arról az egyről és nem beszél reménységről sem, csak az egyetlen igaz re
ménységről: az ÚR JÖN! Nem az első hitágazat hangulata, Jézus visszajövetele do
minál benne, s az a gondolat, hogy a gyülekezetnek fel kell készülnie fogadására.
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Igehirdetésünkben mégis van mód a visszatekintésre egy olyan kérdés nyomán: 

Vajon hogyan talált volna minket Krisztus, ha az elmúlt időben jött volna vissza di
csőségesen? A múlt minden eseménye a parúzia fényébe kerülhet így. Bizony, hálát 
kell adnunk, hogy tart még a kegyelem ideje. Mindaz, ami „nehéz" volt az elmúlt év
ben meggondolkoztatott-e? Meghallottuk-e benne Isten bűnbánatra, megtérésre hívó 
szavát?

És az új esztendő, a jövendő minden napja Istentől ajándékozott lehetőség a meg
térésre. Az Úr kedves esztendeje a ránkkövetkező új év is, mert Ő igéjével közeledik 
hozzánk. Várjunk hát eljövendő Urunkra. Józanul, vigyázva, éberen. Ma is még so
kakat megkísért hamis gondolat (késik az érkezés), még többeket cinikus közöny. De 
a legtöbbünket szenvedélyeink rablánca tart vissza a készüléstől. Felkészülni az Úr 
fogadására azt jelenti: szabdulni mindettől, Jézusra figyelni, szavára hallgatni. És ter
mészetesen mindennapi életünk beszélhet erről.

Jézus nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon és vált- 
ságul adja életét érettünk. Áldozatának gyümölcse a bűneink bocsánata. Így hív ő asz
talához: az ige közösségébe, de az úrvacsorái koinoniába is. „Körülövezi magát" -  
úgy szolgál nekünk. Tehát Ő maga készít fel minket bocsánatával, irgalmával -  a fel
készült várakozásra!

Néhány gondolat az igehirdetéshez
Elszállt az év... Vissza nem tér soha. Egyszeri alkalom minden esztendő. De ma

ga az élet is. Csak egyszer élünk. De az a kérdés: hogyan? Jézus erre figyelmeztet. A 
képek, hasonlatok, amiket ő használ, mind erre akarnak figyelmeztetni. Élj készen
létben -  felelősen!

Hiába mondjuk: egész életünk csupa felelősség. Házastársunkkal, gyermek
einkkel szemben, munkahelyen, vezetőinkkel, vagy beosztottainkkal szemben. A mi 
felelősségünk Isten előtti felelősség! Vagyis annak tudata, hogy van itt Valaki, akkor 
is -  ha üres a szoba. Ha ketten vagyunk együtt valahol, s azt gondoljuk, senki sem lát 
minket. Ha nem vagyunk szolgálatban, akkor is kötelez a felelősség. Hiszen tudjuk: 
„Itt van Isten köztünk!" A Láthatatlan Bíró színe előtt állunk szüntelen. Amit senki 
emberfia nem tud, nem lát -  azt Ő tudja, látja és megítéli.

Ez a felelősség meghatározza a sorrendet, a fontosságot dolgainkban. Hogy mit 
teszek és mit hagyok el -  azt az szabja meg, hogy Istennél mi a fontosabb.

Legyen rend a házban -  szívedben!
Váratlanul jön vissza Jézus, kiszámíthatatlanul. Váratlan látogatások kellemet

lenek lehetnek. Pl. egy dolgozó család számára, ahol férj és feleség is munkában töl
ti a napot, s tán úgy maradt minden a lakásban, ahogyan reggel kapkodva elszalad
tak.

Hogyan találna minket Jézus, ha most toppanna be? Mit találna bennünk és eb
ben a világban? Zűrzavar a fejekben, a gazdasági és politikai színtéren. Erkölcsi meg- 
üresedés. És mindenütt nyitott kérdések, fájó sebek. A fiatalság problémái, lakáské - 
dés, alkoholizmus terjedése, aztán nemzetiségi feszültségek forognak napirenden, 
megoldatlanul. Nemcsak politikusok, szociológusok, közgazdászok, hanem az egyes 
ember tiszta fejére és még tisztább szívére volna szükség. Hol a vigyázó figyelem? És 
mikro-világunkban: otthonodban, családodban és igen, a szívedben? Bűneid káoszá-
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bán ki teremt rendet? Várni az Urat -  azt jelenti, hogy „lámpást gyújtunk", vagyis 
nem engedjük eluralkodni a sötétséget.

Jézus nemcsak int-figyelmeztet. Ő hallatlan nagy meglepetésről szól. Arról, 
hogy a vissztérő Úr -  szolgái övéinek. Több ez, mint meglepő. Ez hihetetlen! Ilyen a 
földi valóságban nem fordul elő. Ám, aki ezt mondta, az meg is tette tanítványai meg
rökönyödésére, ámulatára. Az Úr érkezésekor -  odamegy. Megérkezett Ő a karácsonyi 
kisdedben. Vagyis idejött, ebbe a világba. Félövezi magát -  kötényt kötve elvégezte a 
rabszolga tennivalóját, felfrissítette tanítványait. Asztalhoz ülteti őket -  vagyis Ő fogad 
vendégségébe. Közösséget vállalva táplálja tanítványait, miként az emmausiakat is. 
Mi lehetünk a vendégei. Stereotip imádságunk; „Jövel, Jézus légy vendégünk!" 
visszájára fordul: mi vagyunk az Ő vendégei. Ő szolgál minekünk. Bizony ez nem az 
életből vett kép. Ez szétfeszíti elképzeléseinket. Ez a beteljesedés. Ezt hozza az  Eljö
vendő!

A visszatérő Úrral való közösség; meg nem érdemelt ajándék. Így nézz vissza 
az elmúlt évre, meg nem érdemelt ajándék volt ez is. Benne is Jézus szolgált neked. 
Boldog, szép esztendőt kívánsz most magadnak és másoknak. De nem az esztendő -  
te leszel boldog, mert a készen lévő szolgáknak Urunk szolgál örömest. Ygy hát az új 
évben is Jézust várjad!

Bencze Imre

Gondolatok
Ha a világ éjszakai házában élő mai éber szolgák vagyunk, ha ó  valóban oly közel van 

hozzánk, mintha csak az imént hagyta volna el a házat rövid időre, és ha komolyan vesszük ígé
retét, hogy a világ házába való visszatérésének órája bizton bekövetkezik, akkor nem szabad en
gednünk, hogy a világ házában időközben zajló események megtévesszenek és levegyenek lá
bunkról! (Günter Jacob)

* * *

Az eszchatológiai összetevő keresztyén exisztendánk kérdőjele. Akiben nincs meg ez a 
kérdőjel, az biztosra veheti, hogy a hitetlenek közé fogják sorolni. Keresztyén módon élni, azt je
lenti, hogy az eljövendő Úr várakozásában élni.

Aki eljött, az az Eljövendő. A kettő egymásba fonódik. Jézust nem úgy kell felfognunk, 
mint aki egyszer eljött, aztán elment, majd újra visszatér, mint valaki, aki kimegy a szobából, 
majd megfordul és ismét bejön. Jézus csak példázatban beszél elmeneteléről, maja újbóli elérke- 
zéseről. Szavai ezt fejezik ki: mint eljövendő vagyok köztetek most! És úgy jövök el hozzátok, 
ahogyan elmentem. Úgy fogja felövezni magát, ahogy a tanítványaitól vaíó búcsúzáskor tette 
(Jn 13) és úgy fog szolgálni, amiként az első eljövetelekor szolgált. Az első ádvent Jézusa ugyan
az, mint a második ádvent Jézusa. (Hans Iwand)

* * *

Mint az Úr ádventi emberei, éberek maradhatunk, nem kell félnünk, a házat körülvevő 
megtévesztő sötétségtől. A házban együtt vagyunk. Éjszaka van és az éj sötétjében megborzad 
az ember, minden ajtón és minden résen át a félelem lopakodik elő, aggódunk, hogy elhagyot
tak és elveszettek maradunk. Az éjszakában szemünk cserbenhagy minket. A különbségtétel ké
pessége teljesen megszűnik. Melyik irányba menjünk? Melyik a helyes út? Mi a jó és mi a rossz? 
Mi az igazság és mi a hazugság? Ebben az éjszakai órában, amelyben élünk, talán az a legfélel
metesebb, hogy elveszítettük tájékozódó képességünket

Ha pedig az éjszaka hosszú, ha a második vagy harmadik őrváltás elejéig sem történik 
semmi, ha az egyház történelmében az egyik évezred követi a másikat, lassan a fáradtság vesz
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erőt rajtunk és egyre jobban elnyom az álom. A bénító álom pedig reális veszélyt jelent: az apá
tiáig fokozódó közömbösséget, mintha Isten sohasem jönne már, sőt egyáltalán nem is létezne 
már. A bűnnek sokféle elnevezése van: hitetlenség, engedetlenség, önzés, gőg, háládatlanság. 
Egyik legveszedelmesebb és mégis legkevésbé számon tartott fajtája azonban minden bizonnyal 
a lélek restsége

Textusunk ugyan nem beszél közvetlenül erről, de gondoljátok el, amint az Úr, aki ajtón
kon kopogtat, a végső ítélet alkalmával meg fogja kérdezni, mit tettünk és mit nem tettünk leg
kisebb testvéreinkkel. Ne gondoljátok, hogy készek lehetünk Isten számára, amikor testvéreink 
elől elzárkózunk. Nem ámíthatjuk magunkat azzal, hogy meg tudjuk különböztetni az Ő kopog
tatását felebarátunk kopogtatásától. Az Ő eljövetele és kopogtatása nem jelenthet örömöt és vi
gasztalást számunkra, ha ajtónkon nem halljuk meg a tőlünk vigasztalást és segítséget várók 
zörgetését. A reménység és a szeretet gyakorlása elválaszthatatlanul összetartozik. (Heinrich Vo-
gel)

* * »

Éberség és hűség! Jézus tanítványa Ura érkezését várja. Abban az időben, amikor Lukács 
evangéliumát úja, a keresztyének már nem a legközelebbi jövőre várták Jézus eljövetelét, hanem 
nagyobb időközökkel számoltak. Jézus üdvözítő működésének kora és dicsőséges második el
jövetele közé esik az egyház kora. Az egyház korában élő keresztyének visszatekintenek Jézus 
földi életére és előre is, eljövetelére is. Belőlük sem szabad hiányoznia annak a végső időkre jel
lemző keresztyén magatartásnak, amely a legközelebbi jövőben várja Krisztus eljövetelét, hiszen 
senki nem tudja, mikor jön el az Úr. (...) Jézus boldognak mondja a készen váró tanítványt. Ezt 
kétszer is megismétli és közben arról beszél, milyen jutalom várja a fáradhatatlan hűséggel, ál
landóan virrasztó szolgát Az Úr az asztalnál fog szolgálni nekik! (...) Hűség és okosságkíván- 
tatik a szolgától. (Alois Stöger)


