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Szenteld meg az ünnepnapot!
Reggeli áhítat a Teológiai Akadémián 1989. okt. 20-án
Hadd legyen a bűnbánat szava az első, amikor megállunk ma reggel előtted, 

Urunk! Szeretnénk eléd hozni mindazt, ami elronthatja és ünneptelenné teheti a hol
napi ünnepet.

-  Megvalljuk előtted, hogy gyakran úgy érezzük, ebben az országban és ebben 
az egyházban túlságosan sok, gyakran indokolatlan az ünnep. Ezért az igazi ünne
pen is megtörik, elhomályosul a fény. Ha a holnapi napra gondolunk, kérünk, taníts 
örülni minket!

-  Megvalljuk előtted, hogy nem nagyon könnyű a holnapi napot ennyire kö
zelről látni. Tisztában lenni hibákkal, kompromisszumokkal és befejezetlenséggel. 
Nem könnyű ott lakni, ahol lakunk, és mégis tiszta szívvel örülni. Szeretnénk most 
színed előtt letenni mindazt, ami jogos vagy jogtalan keserűség bennünk. Szeretnénk 
megszabadulni tőle. Szeretnénk igazi békét és tiszta örömöt találni. Ha a holnapi 
napra gondolunk, kérünk, taníts örülni minket!

-  Társainkra gondolunk. Közülük is azokra, akik sosem érezték magukénak 
ezt a munkát, emiatt nagy az esélye, hogy az ünnepet sem fogják magukénak érez
ni. Kérünk, légy irgalmas hozzájuk. Szembesítsd őket mindazzal, ami gondolkodá
sukban, magatartásukban Ellenedre van. Mindannyiunkat szabadíts meg az önzés
től és a beszűkűltségtől. Taníts kilépni zárt világunkból, hiszen egész lelkészi életünk 
ennek a kilépésnek, ügyek és emberek felé fordulásnak leckéje lesz. Tégy hát tanít
ványaiddá! Ha a holnapi napra gondolunk, kérünk, taníts örülni minket!!

Szeretnénk hálát adni neked, Urunk. Ezért kérünk, győzz le minket, mert úgy 
érezzük, a hálaadás nem igazán sajátunk. Követelőzők vagyunk, keserűek és hálát
lanok. Ébreszd föl bennünk a hála érzését és a köszönet szavát, ha új épületünkre 
tekintünk. S ha a holnapi napra gondolunk, kérünk, taníts örülni minket!

-  Ha erre az új házra nézek, nekem a hajdani, Üllői úti nyomorúságos máso
dik emelet jut az eszembe. A papírvékony, piszkos, sebtében felhúzott falak, az olaj
kályhák füstölgő bűze, a másodrendű polgárság a megtűrtség szívszorító érzése. 
Köszönöm, hogy Te teremtő és hatalmas Isten vagy, aki alkotni tudsz a semmiből, 
meg tudsz fordítani megfördíthatatlannak látszó folyamatokat. Jelét tudod adni ha
talmadnak és szeretetednek. Hadd legyen számunkra ez a ház kegyelmed, hatalmad 
és szereteted jele. Jel, amely hálaadásra hív és köszönő szóra ösztönöz. Ha a holna
pi napra gondolunk, kérünk, taníts örülni minket.

-  Megköszönjük neked az embereket, akik itt dolgoznak. Oltalmazó kezedet 
köszönjük, hogy ennyi munkát elvéghettünk és ennyi idő eltelt baleset és minden 
nagyobb baj nélkül. Köszönjük azokat: az embereket, lelkészeket és tanárokat, akik
nek nagyon sok munkája van ezekben a falakban, s akik túl sok köszönetet tőlünk 
sose kaptak, bántást és felelősségre vonást annál többet. Éreztesd velük, hogy mun
kájuk nem volt hiábavaló. Megköszönjük neked azokat az embereket, akik anyagi
lag támogatták ezt az építkezést. Akik forintot, márkát vagy koronát dobtak külön
böző perselyekbe. Akik reszkető kézzel vagy nagyvonalú nyugalommal postai
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utalványokat állítottak ki. Azokat, akik imádságukba foglalták ezt az ügyet. S akik 
úgy gondolnak ide, mint a te műhelyedre. Szeretni szeretnénk őket, s megköszönni 
őket neked. És hozzád fordulni: ha a holnapi napra gondolunk, kérünk, taníts örül
ni minket!

Végül kérni szeretnénk téged a holnapi napért.
-  Önző módon hadd gondoljunk először magunkra. Egy ilyen méretű ünnep

nek mindig vannak protokolláris formaságai. Ezek idegenek tőlünk. Segíts nekünk, 
hogy ne rekedjünk meg a formaságoknál és mélyebbre lássunk. Mert tudjuk, meg 
vagyunk győződve róla, hogy elsősorban nekünk készíted ezt az ünnepet, hogy tar
togatsz valamit számunkra, ami szép, amiből feltöltekezhetünk. Segíts megtalál
nunk szavadat és ajándékodat. Ha a holnapi napra gondolunk, kérünk, taníts örül
ni minket!

-  Mindazokért könyörgünk, akik jelen lesznek ezen az ünnepen. Nagynevű 
vendégekért s a legkisebbekért, a legjelentéktelenebbekért, a legszürkébbekért. Óvj 
meg minket attól, hogy hagyjuk eltűnni őket a nagyok árnyékában. Hadd érezze a 
legkisebb is megbecsült vendégnek magát. Gondtalan és felelőtlen diákseregből tégy 
minket igazi házigazdákká, hogy szavunk legyen, szeretetünk legyen, figyelmesek 
legyünk. Tudjuk, hogy használni akarsz minket, hogy jelei, eszközei és munkatársai 
legyünk annak a csak előtted érvényes igazságnak, hogy egyformán fontos a nagy 
ember és az észrevétlen kicsi. Tégy minket késszé arra, hogy házigazdaként hasz
nálhass. Ha a holnapi napra gondolunk, kérünk, taníts örülni minket!

-  Végül kérünk vedd kezedbe a holnapi napot. Óvd meg azokat, akik utazni 
fognak. Adj jó időt. S adj olyan ünnepet, amelyet nem keserít, nem ront meg sem
mi. Ami formájában szép, tartalmában pedig nem elégszik meg kevesebbel a Veled 
való találkozásnál és a színed előtti együttörvendezésnél. Ha a holnapi napra gon
dolunk, kérünk, taníts örülni minket! Ámen.

Szabóné Mátrai Mariann

Újuljatok meg lelketekben és elmétekben!
Ef 4,17-24
Sokat hallunk napjainkban a megújulásról, a megváltozás és megújulás szük

ségességéről. Van, aki divatból mondja, mert ma ez a „módi". Hiszem és remélem 
azonban, hogy egyházunkban ezt sokan komolyan gondolják is. Sok mindenen át
mentünk, amiről fiatalabb szolgatársainknak fogalmuk sem lehet, mert más valami
ről hallani és olvasni, és megint más valamit átélni, valamit végigélni. Nem lehet 
nem észrevenni, hogy az egyházunkban történő megújulás hangoztatása összefügg 
a társadalomban és népgazdaságunkban szükséges megújulás követelésével.

Számunkra azonban nem ez a döntő a megújulás szükségességének komolyan 
vételénél. Mostanában többen párhuzamot vonnak és összehasonlítgatják a társa
dalmi és egyházi megújulásban történő előrehaladást, vagy olykor annak csak hang
erejét. Nekünk nem azért kell megújulnunk, mert a reformgondolatok és az alterna
tív mozgalmak döngetik egyházunk kapuját is. Nekünk nagyobb ÚR mondja
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„újuljatok meg lelketekben és elmétekben!" Maga az Isten szólít fel erre bennünket 
igéjében.

De miért kell megújulnunk?
Mert nem élhetünk úgy, ahogyan a pogányok élnek hiábavaló gondolkodásuk 

szerint. Pedig sok mindenben úgy élünk és úgy gondolkodunk, mint azok, akik nem 
törődnek Istennel és akiknek semmit sem jelent Isten akarata. Szándékosan nem 
használom most a „pogány" kifejezést. Mert öntudatlanul is a pogányoknál felsőbb- 
rendűeknek gondolhatjuk magunkat. Pedig Pál itt nem pejoratív értelemben hasz
nálja a pogányok kifejezést. Hanem egyszerűen azt mutatja meg, hogy milyen az 
ember, ha nem figyel Krisztusra. Milyen sötétség borulhat elméjére, mennyire nem 
látja tisztán a dolgokat, mennyire elidegenedhet az Istennek tetsző élettől, milyen té- 
vutakra tévedhet, mennyire megkeményedhet a szíve, és az erkölcsi érzéke meny
nyire labilissá válhat.

Voltak és vannak ma is, akik úgy szeretnék elfogadhatóvá tenni az evangéliu
mot és népszerűsíteni a keresztyénséget, hogy modemkednek. Ennek egyik szélső
sége, amikor pongyola, nagyképű stílussal akarják bizonyítani, hogy ők a „mai kor" 
gyermekei. És el kell gondolkodnunk azon is, hogy mennyire „természetessé" lett 
mai keresztyén gondolkodásunkban és életfolytatásunkban, ami nem Istennek tet
sző. A gyermekek kiszolgálására és magukra hagyására a negyedik parancsolat szü
lőket és felnőtteket érintő megtartása helyett. Mennyire nem bűn még keresztyén 
családokban sem a születés előtti gyermekgyilkosság és a meggondolatlan és korlá
tok nélküli nemi élet. S mennyit vétkezünk mi is a nyelvünkkel egymás ellen!

S mennyire beleivódott az úgynevezett keresztyén közgondolkodásba, hogy a 
körülményeinkkel mentegetjük és igazoljuk szívünk hitetlenségét. Szomorú illuszt
ráció ehhez az, hogy most már nem a párt és az iskola, hanem a szülői nemtörődöm
ség az akadálya annak, hogy a gyermekek hitben nevelődjenek, hittanra járjanak és 
konfirmációban részesüljenek.

És mi lelkészek? Hányszor nem tudunk és nem merünk a reánkbízottak „elöl
járói" és pásztorai tenni, mert hiányzik ajkunkról az ítélkezés nélküli pásztori eliga
zító szó.

Hány és hány olyan lelkészcsalád van, amelyik sem gondolkodásában, sem 
életfolytatásában nem különbözik a nem keresztyén családoktól. Nem azért, mert 
annyira mai és modem, hanem azért, mert annyira pogány.

És hol van a lelkészi hivatástudat? A mélyresüllyedt munkamorál sajnos nem 
idegen a lelkészi munkában sem. A mi munkánkat nem tehet úgy mérni és ellenő
rizni, mint a munkapad mellett normára megcsinálható munkadarabokat. De ledol
gozzuk-e becsületesen legalább a napi nyolc órát -  nem a kertben, a gazdaságban, 
a háztáji földön, a családban és a mellékesben - , hanem a kimondottan lelkészi mun
kában? Fogynak a gyülekezeteink. Emögött és a terjedő szekularizáció hátterében 
nincs-e ott a hanyagul végzett lelkészi munka, a tartalom és létek nélküli prédikáció 
és az el nem végzett telkipásztori szolgálat? És hány el nem imádkozott könyörgés, 
hány hiányzó csendesóra terheli lelkiismeretünket? Bizony, nekünk szól: újuljatok 
meg telketekben és elmétekben! Meg kell újulnunk elménkben! A gondolkodásunk
ban. Joggal mondja egy írásmagyarázó: „Nagyon kevéssé vesszük figyelembe, hogy 
a bűneset által az embernek a gondolkodási ereje is meggyengült és megzavarodott.
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Mi mindig azt feltételezzük, hogy az intellektus, az embernek a gondolkodása in
takt, érintetlen, normális maradt, minden ismeretre képes. Együtt szenvedünk a lel
kibetegekkel, akiknek a gondolkodása bolond vagyis eltorzult és azt gondoljuk, 
hogy nekünk „egészségeseknek" ép a gondolkodásunk. Micsoda tévedés! Istent 
megismerni, isteni gondolatokat gondolni az óembemek, a mi természetes, elbukott 
bűnös életünknek lehetetlen."

Hogyan újulhatunk meg elménkben, gondolkodásunkban? Úgy, ha újra meg 
újra „tamiljuk a Krisztust". Ez pedig azt jelenti, hogy nemcsak tanulunk valamit Tő
le és Róla, mint ahogyan például a tanuló a földrajzórán tanul valamit az idegen or
szágokról és népekről, hanem magát Krisztust kell tanulni, megismerni vagyis a hit
ben Őt megragadni és megtapasztalni, mint a lényeges valóságot, mint isteni erőt és 
bölcsességet, mint a bűntől, haláltól és ördögtől megmentő hatalmas Urat. Jézus ma
ga nemcsak a tanulásunk tárgya, tanításunk és igehirdetésünsk témája, hanem Ő 
maga a cselekvő alanya, a példa, és a mérték abban, hogy megszülessen bennünk 
az újember. Felöltözni az újembert: nem más, mint Jézus követőjeként, tanítványa
ként és megváltott gyermekeként élni.

És ehhez meg kell újulnunk a lelkűnkben is! Mert beteg a hitéletünk. Sok min
denre törekszik a mai ember, de szent életre, megszentelődésre nem. Az életszent
ség nem modem életideál! Olykor gúny tárgya, vagy jobbik esetben tréfák célpont
ja. Pedig erre van szüksége legjobban a mai embernek, beleértve önmagunkat is. 
Igazi, józan, derűs, Isten szerinti életszentségre. Nem képmutató, nem álszent, nem 
kegyeskedő, hanem Isten Lelke által formált praxis pietatis-ra.

Teológus koromban három professzorom volt rám nagy hatással. Az egyik ala
pos, tudományos, de szívén átszűrt Krisztus-tanításával. Általa ajándékozott meg az 
Isten a teológia szeretetével. A másik az alázatos praxis pietatis-ával, a szíve mélyé
ből fakadó éltszentségével. A harmadik merőben különbözött az előbbi kettőtől, de 
megvolt benne az előbbi kettő tulajdonsága, akiben példát lehetett látni az apostoli 
bizonyságtételre: többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem... Rendkívüli embe
rek voltak? Igen. Persze nem úgy, hogy nagyok akartak lenni. Úgysem, hogy a kör
nyezetük által látott életformához igazodtak. Hanem abban, hogy felöltötték az új 
embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. 
Erre hívatott el minket is az Isten!

Szükség van megújulásra? Igen. De nem úgy, hogy azt csupán másoktól várom 
el, hanem úgy, hogy önmagámra vonatkoztatom. Nekem kell megújulnom lelkem
ben és elmémben.

Erre segíts most is megváltó Uram! Ámen.
(Elhangzott Miskolcon, 1989. október hó 10-én, a Borsod-Hevesi Ev. Egyház

megye Lelkészi Munkaközösségi ülését megelőző úrvacsorai istentiszteleten.)

Sárkány Tibor
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Dr. Hecker Frigyes
A kereszt teológiája 
-  ökumenikus szempontból
A téma megfogalmazóitól mindjárt elöljáróban bocsánatot kell kémem amiatt, 

hogy az „ökumenikus" jelző gondos meghatározásától eltekintenek. Az előadás szá
mára talán elegendő, ha most egyszerűen arra a helyzetre tekintünk, amelyik a ma
gyar egyházak ökumenikus közösségében kialakult: ahogyan megtanultunk együtt 
gondolkodni, szólni és cselekedni és ahogyan megformálódik közöttünk az Isten íté- 
letes és kegyelmes üzenetéért viselt felelősség közössége is e nép közepette, e mai 
korban. Ebbe a keretbe szeretném ezt a néhány mondatot elhelyezni.

Ha ehhez még hozzáfűzzük, hogy a „keresztyénség a hívőknek egy közössé
ge a földön. Aképpen tehát, hogy a keresztyénség lénye, élete és természete szerint 
nem valami testi összegyülekezés, hanem a szívnek egy hitben való közössége" (Lut
her) -  akkor mindnyájunkat egy sorba vesz a kereszt teológiája, akik Jézust egyet
len Urunknak nevezzük. Az itt kifejtett igazságok igeszerű tisztasága egyformán 
szólít meg és állít mindnyájunkat kikerülhetetlen kérdések elé.

Három gondolatot szeretnék kiragadni, amelyik a Jézus Krisztus keresztjének 
lutheri megvilágításában számomra különösen szembetűnő volt:

1) ahogy a  Krisztus keresztje minden önhatalm ú istenism eretet és  em beri 
önigazolást megsem m isít;
2) ahogyan teljes üdvösségünk Jézu s Krisztus szem élyére értünk helytálló 
áldozatára épül fö l;
3) ahogyan a  kegyelem  a  legalisztikus gondolkodást lehetetlenné teszi.

És végül: hadd szóljak néhány szót a megszentelődésről.

1) Hogyan semmisíti meg a Krisztus keresztje az önhatalmú 
istenismeretet és az emberi önigazolást?

„Mert az emberek visszaéltek Istennek műveiből látható felismerésével, ezért 
akarta az Isten, hogy őt szenvedéseiből ismerjék meg... olyannyira, hogy senkinek 
sincs hasznára, ha Istent dicsőségében és fennségében felismeri, hacsak a kereszt 
megalázottságában és gyalázatában meg nem ismeri őt." (Luther)

Az egyetlen és örökérvényű kérdésről van tehát szó: az Isten-kérdésről. Ennek 
megválaszolásától függ az emberi lét értelme és értéke, ennek fényében ismerjük fel 
hogy honnan jövünk és hová megyünk, ez tölti meg ürességünket maradandó tar
talommal.

Luthert és Wesleyt is ugyanez a kérdés nyugtalanítja és tulajdonképpen ugyan
azt az utat is járják végig (csak éppen 200 év különbséggel): Luther a kolostorba 
megy, Wesley a keresztyén-szociális munkába veti bele magát, de mindketten azért,
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hogy megmentsék lelküket. És ugyanarra a tapasztalatra tesznek szert: erre a kér
désre nem érkezik válasz sehonnan!

Alig ismerünk hasonlót az emberiség történetében, hogy valaki ilyen alapos
sággal leásna az emberi szellem felépítményeinek fundamentumáig, hogy annak te
herbírását megvizsgálja. Az eredményt Luther kereszt-teológiájában találjuk meg -  
és Wesley tapasztalata azt teljes mélységében és horderejében igazolta.

Ez a teológia felismeri, hogy az ember egzisztendája mélyén tulajdonképpen 
mindig Istennel konfrontálódik; hogy környező világának adottságai, mint larvae 
dei Isten arcvonásait sejtetik előtte, de ugyanakkor el is rejtik. Világosan látja, hogy 
Isten az önhatalmú emberi értelem eszközeivel fel nem ismerhető; Isten dicsőségét 
az emberi szellem mérőeszközei be nem foghatják.

De ott, ahol az ember önakarata és öntetszése végképp megsemmisül, ahol sa
ját magára vonatkoztatott világszemlélete összeomlik és ezen az úton már semmi 
mentséget nem talál -  ott megáll útja mentén a kegyelmes Isten.

A dolog természetéből adódóan minden ember elszakíthatatlanul hozzákötő
dik az önmaga igazolásához. Mintha a halálát jelentené, ha ezt az igazolást nem tud
ja már hitelesen önmaga előtt is fenntartani. Pedig éppen ez az a pont, ahol az Isten
nel, a Jézus Krisztus Atyjával találkozhat!

Semmi sem választja el az embert Istentől annyira, mint a saját cselekedete - , 
holott a „cselekedet" ebben az összefüggésben tulajdonképpen nem azt jelenti, amit 
az ember tesz vagy amit elér, hanem jelzi annak szinte vallásos tiszteletét, mintha 
rátermettsége teljesítményének végérvényes jelentősége volna az ember léte számá
ra. Ha pedig kész lemondani ennek fenntartásáról és kezeinek, intelligenciájának és 
ügyességének produktumait többé nem isteníti, -  de milyen nehézére esik ez a le
mondás! -  ott kezdődik valami új, az Isten irgalmasságára való ráhagyatkozás me
részségével és csodájával. Valóban, milyen modem üzenet ez!

2) Hogyan épül Jézus Krisztus személyére és értünk 
helytálló áldozatára teljes üdvösségünk?

„Mit találhatsz a Krisztusban mást, mint csupa szeretetet? Az írás azért tárja 
elénk a Krisztust mindenek előtt, hogy benne Istennek irántunk való szeretetét meg
láthassuk és felismerjük, ahogy János 3-ban írja: Úgy szerette Isten e világot. Szere
tetét megmutatni akarván „nem a napot vagy a holdat, nem az egeket önti ki e föld
re, hanem saját szívét, a szeretett Fiát annyira, hogy vérét kiontani és a 
leggyalázatosabb halált elszenvedni hagyja érettünk, gyalázatos, gonosz és hálátlan 
emberekért. Mi mást lehetne mondani, mint hogy az Isten nem más, mint az örök 
szeretet mélysége?" (Luther)

Az elrejtett Isten, aki minden emberi „cselekedettel" és önigazolással szemben 
csak haragvó arcát mutatja meg -  a Krisztus keresztjének mélypontján egész szere
tetét kinyilvánítja.

Ez a kereszt teológiájának magva: ahol az Isten kikutathatatlan titka felragyog 
az értünk megkínzott Isten Fia arcán. Minél hosszabban időzik az ember hite eme 
tárgynál, annál világosabb és hatalmasabb annak igazsága: hogy ugyanis tetszett az 
Istennek, hogy a világnak üdvösségét nem az emberiség kultúr- és szellemtörténe
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tének csúcspontjain, nem is a hatalom győzelmi jelei között, hanem a kereszt legsö
tétebb pontján mutassa meg.

Máig sem merjük ennek konzekvenciáit végiggondolni és megragadni igazán.
Hadd mutassam be két pontban, hogy milyen gyakorlatiasan gondolkodik Lu

ther Krisztus váltságműve tekintetében:
a) A megváltás a kereszt teológiája számára nem más, mint egy gigantikus, koz

mikus küzdelem az Isten-ellenes hatalmakkal szemben (bűn, halál, ördög, törvény, 
harag): „A Krisztus tulajdonképpeni és igazi műve abban áll, hogy felveszi a küz
delmet az egész világot uraló bűn és halál törvénye ellen oly módon, hogy azt ma
gára veszi és hordozza és saját testében győzi le és távolítja el -  és ilyen módon sza
badít meg a törvénytől és minden nyomorúságunktól."

Megszabadítani az embereket az istenellenes erők hatalmától -  nem ugyanez- 
e a mi korunk szüksége is, ha más fogalmakkal fejezzük is ki ezt a helyzetet? Az em
ber ki van szolgáltatva olyan kiismerhetetlen erőknek, amelyeket befolyásolni nem 
tud, de ellenállniuk sem képes, és azt sem tudja, hogy azok végül is hova sodorják.

Valóban, sok tekintetben apokaliptikus jellegű helyzet az, amibe e mai kor ju
tott. Sokfelé láttunk erőket, amelyek igyekeztek felvenni a harcot ezekkel a tenden
ciákkal szemben, és ma kudarcaik szemtanúi vagyunk. Hol van a megváltó, aki ezt 
a harcot le tudja folytatni és a dolgok önhatalmú menetét képes megváltoztatni? A 
kereszt teológiája ismeri a választ erre a kérdésre.

Ezért képes másként nézni a világra: az Istentől származó reménység tekinte
tével. Ez a teológia azonban el is hív bennünket ennek a megváltónak, vagyis ke
resztjének követésére; csak a keresztet hordozó egyház tudja a reménységet hitele
sen megjeleníteni e világban.

b) A megváltás művében mutatkozik meg Luther számára a Krisztus istensé
gének bizonyítéka is. Jézus isteni mivolta nem érdekli spekulatív szempontból, hogy 
abban pl. az emberi és isteni természet egymáshoz való viszonyát felmérje; hanem 
ebben a meghatározásban látja annak legitimációját, aki az embert szolgaságából 
meg tudja váltani! Küldetésében lehet a Krisztus istenségét megismerni: „Kegyel
met, békességet, örökéletet adni, bűnt megbocsájtani, megeleveníteni és a haláltól és 
ördögtől megszabadítani -  ez nem lehet valamelyik teremtmény cselekedete, hanem 
egyedül és kizárólag az isteni fenség műve!" -  írja Luther Márton. Ebből a tényből 
ugyanis, hogy erre semmiféle teremtmény nem képes, következik, hogy Jézus Krisz
tus „valóban és igazán Isten". Vagyis: a Krisztust egyedül művében lehet igazán fel
ismerni. Engedjétek, hogy munkája gyarapodjék közöttetek, és meg fogjátok ismer
ni őt magát!

3) Hogyan teszi lehetetlenné a kegyelem a legalisztikus 
gondolkodást.

A Teológiai Lexikon szerint a legalizmus „az a felfogás, amelyik az Isten irán
ti törvényes előírások betartásában látja a vallás lényegét". Ez ma természetesen sen
kit sem érdekel: a világ visszavonulhatatlanul szekulárissá vált. Ami annyit jelent, 
hogy isteneit profán fogalmakkal jelöli meg. (Luther: „Amiért az ember valamit tesz: 
az az istene!") 
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Ezek a legalisztikus kényszerképzetek különös módon fel is támadnak minden 

burkolt-vallásos magatartásban, amelyet a mai ember (bevallatlan) bálványaihoz va
ló viszonyulásában kialakít. Ez világosan kiolvasható érveiből, amelyekkel magát 
felmenti, illetve megterheli idólumaival szemben. Tapasztalataiban megerősödnek 
azok a megkerülhetetlen következmények, amelyekkel isteneinek adóznia kell. Így 
lesz az ember a „kényszerhelyzetek" foglyává, amelyek a gazdaság, a politika, a ha
talom, a társadalmi szokások, a tömegkommunikáció stb. területén egyre szorosabb 
korlátok közé szorítják, mozgásterét leszűkítik és szinte már előre meghatározzák 
cselekedeteinek lehetőségeit. Bálványainak törvényei szerint kénytelen élnie!

A kereszt teológiájának Istene azonban szabad! Még a Krisztus váltsághalálát 
sem szabad úgy értenünk, mintha az az Isten haragjával szemben követelt elégtétel 
volna. Az „elégtétel" kiféjezés nem alkalmas a teológia szóhasználatban: Isten nem 
foglya a saját haragjának, hogy az ellen valamit vagy valakit fel kellene áldoznia. 
Krisztus váltságműve a szabad kegyelem cselekménye: az ember bűnéért maga az 
Isten kegyelme állt helyt a Jézus Krisztusban! Ennek előtte volt a kegyelmes Isten és 
nem eredményeként változott kegyelmessé az előtte haragvó Úr.

Luther teológiai gondolkodásának ez a szilárd, állandóan visszatérő magva, 
amelyik a legasztikus gondolkodást lehetetlenné teszi, annak kényszerképzeteit 
megsemmisíti és visszaadja az ember elveszített szabadságát. Az Isten kegyelme a 
Jézus Krisztusban legyőzi a modern bálványok teremtette kényszerhelyzeteket és a 
kegyelmes Isten teremtő hatalmának tágas terére visz ki bennünket, áld megbocsáj- 
totta és legyőzte a bűnt.

Végezetül: néhány szót a megszentelődésről.
„Arról a hitről szólok, amelyik miután megigazíttattatott, nem horkol és nem 

tétlenkedik, hanem a szeretet által munkálkodik. Ezért Pál a teljes keresztyén életét 
úgy mutatja be ezen a helyen, amint amelyik belülről hitből, kívülről pedig szere
tettől, vagyis a felebarátunk iránti cselekedetekből áll."

„Azért is nevezik keresztyén népnek és lakozik közötte a Szent Lélek, aki őket 
naponta megszenteli, -  nemcsak a bűnök bocsánata által, amelyet Krisztus számunk
ra megszerzett, hanem a bűnök levetkőzése, kitakarítása és megöldöklése által is, 
ami miatt is őket szent népnek mondják." (Luther)

Ez nyilván azt jelenti, hogy a kereszt teológiája nem elégszik meg teológiai gon
dolkodásunk helyességével; sőt behatol szívünkbe és eszmélődésünkbe, meg akar
ja változtatni gondolatainkat, cselekedeteinket, lépéseinket, egyre erősödő, megvál
tó hatalommal.

A kérdés: Meg bírunk-e állni ezek előtt a mondatok előtt, amelyek szívünkbe 
hatolnak, lemeztelenítenek, üressé és szegénnyé tesznek, hogy egyedül az örömteli 
kegyelem talajára állítsanak? Nem elég ezt prédikálnom; ezt élni kellene, hogy a pré
dikátor érthető legyen és az egyház hiteles jel legyen ebben a világban.

A kereszt teológiája a naponkénti, kemény konfrontációt követeli meg a „régi 
Ádám"-mal, önmagámmal. Nincs nehezebb dolog mint megállni annak a teológiai 
felismerésnek világosságában, ahogy az a Krisztus keresztjével való találkozásban 
az emberi szellemre hat és annak szüntelen megújulását (anakainosis Rm 12,2) kö
veteli. Csak egy szüntelen megújuló egyház tudja szolgálatát az idők változásai kö
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zepette elvégezni, amelyik a megújulás impulzusait a  középpontból, a  Krisztus 
keresztjéből nyeri. Ez a követelmény pedig mindnyájunkat megszólít: valóban 
ökumenikus az az elkötelezettség és küldetés, amelyik az Isten Fiának 
keresztjéről származik, „aki szeretett engem és önmagát adta érettem”.

John Stott: Két világ között
(Az Igeirdetés művészete a XX. században) II. rész 

HARMADIK FEJEZET

AZ IGEHIRDETÉS TEOLÓGIAI ALAPVETÉSE
Egy olyan világban, amely nem igen akar, de nem is igen tud hallgatni vala

mit, hogyan lehet meggyőzni bennünket arról, hogy folytassuk az igehirdetést és ta
nuljuk, hogy mimódon végezhetjük azt hatásosan? A titok lényege nem bizonyos 
technika elsajátítása, hanem hogy meggyőződés irányítson bennünket. Más szóval, 
a teológia sokkal fontosabb, mint a módszertan. Amikor ezt ilyen nyersen kimon
dom, nem vetem meg a homiletikát, mint szemináriumi tanulmányi tárgyat, hanem 
azt állítom, hogy a homiletika lényegében a gyakorlati teológia körébe tartozik és 
nem tanítható szilárd teológiai alapvetés nélkül. Vannak igehirdetési elvek, amelye
ket meg kell tanulni és gyakorlat, amelyben fejlődni kell, de kényelmes dolog lenne 
túlságosan ezekbe vetni bizalmunkat. A technika csak szónokokká tehet bennünket, 
ha igehirdetők szeretnénk lenni, teológiára van szükségünk. Ha helyes a teológiánk, 
akkor van még mindenben az alapvetően szükséges éleslátsásunk, hogy mit te
gyünk, és az összes szükséges ösztönzés, hogy a hitünk szerinti hűséges cselekvés
re indítson bennünket.

Az igazi keresztyén igehirdetés (amelyen az „biblikus", vagy „fejtegető" ige
hirdetést értek, ahogy később majd érvelek ezzel kapcsolatban) rendkívül ritka a mai 
egyházban. A gondolkodó fiatalok sok országban keresik ezt, de nem találják. Miért 
van ez? A fő ok az lehet, hogy bizonyára hiányzik a meggyőződés ennek fontossá
gáról. Mert józanul föltételezhetjük, hogy ha azok, akik közülünk elhivatást kaptak 
a prédikálásra (lelkészek és laikus hirdetők egyaránt), meg lennének győződve, 
hogy ez az, amit tenniük kell, akkor mennénk és cselekednénk is. Ha tehát nem tesz- 
szük (amint általában nem tesszük), ennek magyarázata csak az lehet, hogy hiány
zik belőlünk a szükséges meggyőződés.

Így tehát ebben a fejezetben megpróbálom olvasóimat meggyőzni, hogy Isten 
dicsőségére és az egyház érdekében elengedhetetlenül szükséges a lelkiismeretes, 
biblikus igehirdetés. Öt teológiai érvet szándékozom csokorba szedni, amelyek alá
húzzák és átfogják az igehirdetés gyakorlatát. Ezek az Istenről és a Szentírásról, az 
egyházról és a pásztori hivatalról szóló tanításokat érintik és az igehirdetésnek mint
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kifejtésnek a természetéről szólnak. Ezeknek az igazságoknak akár csak az egyike is 
elégséges, hogy meggyőzzön bennünket. Az öt együttesen minden mentséget kihúz 
a lábunk alól.

Az istenről való meggyőződés
Az igehirdetés koncepciója és cselekmény mögött ott van az Istenről való taní

tás, a meggyőződés arról, hogy ő létezik, cselekszik és terve van. Az a mód, ahogy 
hiszünk Istenben, meghatározza azt a módot, ahogy szolgálunk és igét hirdetünk. 
Egy keresztyénnek végső soron amatőr teológusnak kell lennie, ha az a szándéka, 
hogy prédikáljon. Három állítás Istenről különösképpen is lényeges.

Először, Isten világosság. „Ez az az üzenet amit hallottunk tőle és hirdetünk 
nektek, hogy Isten világosság és semmi sötétség sincs őbenne." (1 Jn 1,5) A fény bib
liai szimbolikája gazdag és különböző, és különösképpen értelmezik azt az állítást, 
hogy Isten világosság. Jelentheti, hogy Isten tökéletes az ő szentségében, mert a 
Szentírásban a fény gyakran jelképezi a tisztaságot, a sötétség pedig a gonoszt. De 
a jánosi iratokban a világosság sokkal gyakrabban az igazságot fejezi ki, mint pl. 
amikor Jézus azt igényli magának, hogy "én vagyok a világ világossága." (Jn 8,12). 
Azt is mondta követőinek, hogy fényljék az ő világosságuk az emberi tásadalomban 
és ne rejtsék el azt. (Mt 5,14-16) Ebben az esetben Jánosnak az az állítása, hogy Isten 
világosság és nincs benne semmi sötétség, azt jelenti, hogy ő nyitott és nem titkoló
zó és hogy abban van öröme, ha ismertté teheti magát. Eszerint azt mondhatjuk, 
ahogyan a fény természete éppen az, hogy világítson, ugyanúgy Isten természetéhez 
tartozik, hogy kinyilatkoztassa magát. Igaz, hogy elrejti magát a bölcsek és okosak 
előtt, de csak azért, mert ők büszkék és nem akarnak tűni róla. Meg jelenti magát a 
„kisdedeknek", ez azt jelenti, hogy föltárja önmagát azoknak, akik elég alázatosak 
abban, hogy elfogadják ezt. (Mt 11,25-26) A fő ok, amiért az emberek nem ismerik 
Istent, nem az, hogy elrejti magát előlük, hanem az, hogy az emberek rejtőzködnek, 
zárkóznak el előle. Azokat, akik vágynak arra, hogy megosszák gondolataikat má
sokkal, „kommunikatív" személyeknek írhatjuk le. Nem alkalamzhatnák-e ugyan
ezt a jelzőt Istenre? Ő nem olyan játékot játszik velünk, hogy elrejt valamit és meg 
kell találni, vagy bújócskázna a sötétben. A sötétség a sátán tartózkodási helye. Is
ten világosság.

Minden prédikátornak erős bátorításra van szüksége, hogy ez a bizonyosság 
ébredjen benne. A gyülekezetben széles skálán mozog az előttünk ülő emberek álla
pota. Némelyek elidegenedtek Istentől, mások öszezavarodtak, sőt meg lettek té
vesztve az emberi létezés titkai következtében, még mások pedig egyre inkább be
lesüllyednek a kétségek és a hitetlenség éjszakájába. Amikor hozzájuk szólunk, 
bizonyosnak kell lennünk, hogy Isten világosság és hogy fényével be akar ragyog
ni életük sötétségébe (vö. 2 Kor 4,4-6).

Másodszor, Isten cselekszik. Ez azt jelenti, hogy ő kezdeményezte a kinyilat
koztatást önmagáról tettekben. Azzal kezdhetjük, hogy megmutatta erejét és isten
ségét a teremtett világban, úgy, hogy a menny és a föld egyaránt tükrözi az ő dicső
ségét. De Isten a megváltásban még inkább kinyilatkoztatta magát, mint a 
teremtésben. Mert amikor az ember föllázadt a Teremtője ellen, Isten ahelyett, hogy 
elpusztította volna, mentő missziót tervezett, amelynek megvalósulása központi he
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lyet foglal el az emberi történelemben. Az Ószövetség az isteni szabadítás három kö
rét tárja elénk. Először kihívta Ábrahámot Urból, majd a rabszolga izraelitákat 
Egyiptomból és végül a száműzötteket Babilonból. Mindegyik szabadítás volt és a 
törvényadáshoz ill. annak megújításához vezetetett, amelyek által Jahve az ő népé
vé tette őket és megígérte nekik, hogy Istenük lesz.

Az Újszövetség másik szabadítást és szövetséget állít a középpontba, amelyet 
„jobb"-nak és „örök"-nek ír le. Mert ezeket Isten leghatalmasabb cselekedetei erősí
tették meg, mégpedig Fiának, Jézus Krisztusnak a születése, halála és föltámadása.

Tehát a Biblia Istene a megszabadító cselekvés Istene, aki az elnyomott ember 
megmentésére jött és így mint a kegyelem, vagy nagylelkűség Istene nyilatkoztatta 
ki magát.

Harmadszor, Isten beszél. Nemcsak a természeten keresztül nyilatkozik meg, 
de tényleges kapcsolatba lép népével a beszéd által. Ez az ószövetségi próféták ál- 
landan kifejezett igénye, hogy „az Úr szava" jött hozzájuk. Következésképpen tré
fát űztek a pogány bálványokból, tudva, hogy halottak és némák: „Van szájuk, de 
nem beszélnek" (pl. Zsolt 115,5). Ezt állították szembe az élő Istennel. Mivel Ő lélek, 
nincs szája, mégis azt merték mondani: „Az Úr szája szólt", (vö. Ézs 40,5, 55,11).

Fontos hozzátennünk, hogy Isten beszéde kapcsolódott a cselekvéshez: vette a 
fáradságot, hogy megmagyarázza, amit cselekszik. Kihívta Ábrahámot Űrből? Az
tán beszélt neki a tervéről és az ígéret szövetségét adta neki. Kihívta Izrael népét az 
egyiptomi rabszolgaságból? Aztán meg is bízta Mózest, hogy tanítsa meg nekik, 
hogy miért tette ezt, nevezetesen, hogy beteljesítse az Ábrahámnak, Izsáknak és Já
kobnak tett ígéretetét, hogy megerősítse velük szövetségét, hogy törvényét adja ne
kik és hogy előírja nekik, hogy imádják őt. Kihívta a népet a babiloni fogság meg
aláztatásaiból? Aztán prófétákat is támasztott, hogy kifejtsék az okát: miért érte őket 
utói ítélete; és a föltételeket, amelyek alapján helyreállítja őket; és hogy milyen em
bereknek szeretné látni őket. Elküldte Hát, hogy emberré legyen, éljen és szolgáljon 
a földön, hogy meghaljon, föltámadjon, hogy uralkodjék és kiárassza az ő Lelkét? 
Aztán kiválasztotta és előkészítette az apostolokat, hogy lássák cselekedeteit, hall
ják a hangját és bizonyságot tegyenek arról, amit láttak és hallottak.

A modern teológiai irányzat nagyobb hangsúlyt helyez Isten történeti cselek
vésére és tagadni próbálja, hogy ő most is beszél. Azt mondja, hogy Isten önkinyi
latkoztatása nem szavakban, hanem személyes és előfeltételekhez nem kötött tettek
ben valósul meg és ragaszkodik ahhoz, hogy a megváltás maga a kinyilatkoztatás. 
De ez hamis megkülönböztetés, amely nem következik a Szentírásból. Ehelyett a 
Szentírás megerősíti, hogy Isten egyaránt szól a történeti eseményeken és a magya
rázó szavakon keresztül, és hogy a kettő szétválaszthatatlanul összetartozik. Még az 
is, hogy az Ige testté lett, - Isten fokozatos önkinyilatkoztatásának csúcspontja - rej
télyes maradt volna, ha elmaradt volna, hogy ő beszél, és hogy az apostolok nem ír
ják le azt, és nem magyarázzák őt.

Ez tehát az alapvető fontosságú meggyőződés az élő, megváltó és önmagát ki
nyilatkoztató Istenről. Ezen az alapon nyugszik minden keresztyén igehirdetés. So
hase merészeljünk a szószékre lépni, ha nem hiszünk ebben az Istenben. Hogy mer
nénk beszélni, ha Isten nem szólt? Önmagunktól nincs mit mondanunk. Az 
arrogancia és ostobaság csúcsa volna, ha egy gyülekezetét annak bizonyossága nél
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kül szólítanánk meg, hogy az isteni üzenet hordozói vagyunk. Ha meggyőződtünk 
arról, hogy Isten világosság (és így akarja, hogy megismerjük) és hogy Isten cselek
szik (és így ismertette meg magát), és hogy Isten beszél (és így magyarázta meg cse
lekedeteit), akkor beszélnünk kell és nem maradhatunk némák. Ahogy Ámósz kife
jezte: „Az oroszlán üvöltött, ki ne félne? Az Úr Isten beszélt, ki ne prófétálna?" (3,8) 
Hasonló logika van Pál azon állítása mögött, hogy „Mivel bennünk is a hitnek 
ugyanaz a lelke van, amint írva van: Hittem és azért szóltam, mi is hiszünk és azért 
szólunk." (2 Kor 4,13, idézve a Zsolt 116,10). A „Hit lelke", amire hivatkozik, az a 
meggyőződés, hogy Isten szólt. Ha nem vagyunk bizonyosak ebben, jobb lenne 
csukva tartani a szánkat. Ha pedig meggyőződtünk, hogy Isten beszél, akkor ne
künk is beszélni kell. Kényszer alatt vagyunk. Semmi és senki sem lesz képes elhall- 
gattatni minket.

A szentírás felől való meggyőződés
Az Istenről való tanításunk természetesen és elkerülhetetlenül vezet a Szent

írásról szóló tanításunkhoz. Habár ennek a résznek azt a címet adtam, hogy „a Szent
írás felől való meggyőződés", ez valójában sokrétű meggyőződés, amelyet legalább 
három különböző, de egymással kapcsolatban lévő részre oszthatunk.

Először, a Szentírás Isten írott szava. Ezt a meghatározást az Anglikán egyház 
39. tételének 20. cikkelyéből vettük. Ennek címe: az egyház tekintélye. Kinyilvánít
ja, hogy „törvénytelen az egyháznak bármit is elrendelnie, ami ellentétben van Isten 
írott szavával." Sőt, habár később ezt még módosítom, „Isten írott Szava" kitűnő 
meghatározás a Szentírásra. Mert más dolog hinni azt, hogy „Isten cselekszik" ami
kor kinyilatkoztatja magát a megváltás történeti eseményében, és legfőképp abban, 
hogy az Ige testté lett. Es más dolog hinni, hogy „Isten beszél" és ezzel arra ihleti a 
prófétákat és apostolokat, hogy magyarázzák tetteit. Az pedig egy harmadik foko
zat még, hogy higgyük: az az isteni beszéd lett írásba foglalva, amely az isteni cse
lekvéseket jegyezte meg és magyarázta. Csak így válhatott Isten saját kinyilatkozta
tása egyetemessé és így lett elérhetővé minden ember számára, minden korban és 
helyen, amit tett és mondott Izraelben és Krisztus által. Így hát Isten céljaiban a tett, 
a beszéd és az írás összetartozik.

A meghatározás, hogy a Szentírás „Isten írott szava", ha egyáltalán valamit is, 
keveset mond az emberi közvetítőkről, akik által Isten beszélt és akik által igéje le
íratott. Ennélfogva az előbb említett módosítás szükségszerű.

Amikor ugyanis Isten szólt, nem az történt, hogy füllel hallható hangon kiki
áltott a tiszta kék égből. Az ihletés nem azonos a tollbamondással. Ehelyett olyan 
módon helyezte Igéjét az emberi elmékbe és az emberi ajkakra, hogy a bennük meg
fogant gondolatotok és a kimondott szavak egyidejűleg és teljesen volt a sajátjuk és 
Istené is. Az ihletés semmiképpen sem volt összeegyeztethetetlen az ő történeti ku
tatásaikkal, vagy elméik szabad használatával. Ha hűek akarunk lenni a Bibliának 
a saját magáról való magyarázatához, elkerülhetetlenül meg kell erősítenünk embe
ri és isteni szerzőségét egyaránt. Mégis óvatosnak kell lennünk a Biblia kettős szer
zőségének állításával (ismét, ha hűek akarunk lenni a Biblia önértelemezéséhez), 
olyan módon, hogy fenntartjuk mind az isteni, mind az emberi tényezőit, nem en
gedve meg, hogy az egyik kisebbítse a másikat. Egyrészt az isteni ihletés nem gá
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zolja le az emberi szerzőséget, másrészt az emberi szerzőség nem gázolja le az iste
ni ihletettséget. A Biblia egyaránt Isten szava és emberek szava, ahhoz hasonlóan, 
(bár nem ugyanúgy), amint Jézus Krisztus Isten szava emberi szavakon keresztül, 
emberi szájak által elmondva és emberi kezek által leírva.

Most visszatérek ahhoz a tételünkhöz, hogy a Biblia fontos igehirdetői szolgá
latunkhoz. Minden keresztyén hiszi, hogy Isten valami egyedülálló dolgot tett és 
mondott Jézus Krisztusban, aligha mondhatjuk magunkat keresztyénnek, ha ezt 
nem hisszük. De mi értelme lett volna Isten e döntő művének és szavának Jézus 
Krisztus által, ha az íölkutathatatlanul a régi idők homályába veszett volna? De mert 
Istennek Jézus általi végső cselekedete és szava minden kor minden emberének volt 
szánva, Isten gondoskodott arról, hogy ezek megőriztessenek és le legyenek jegyez
ve valóságos emlékezés alapján. Enélkül meghiúsította volna saját tervét. Ennek 
eredményeképpen ma, bár 2000 év választ el bennünket ettől a cselekedettől és szó
tól, Jézus Krisztus mégis elérhető számunkra. Közel juthatunk hozzá és ismerhetjük 
őt. De ő csak a Biblián keresztül közelíthető meg, ha a Szentlélek életre kelti a lapok 
közt saját bizonyságtételét önmagáról. Igaz, hogy Tacitus híres Annales-ében tett egy 
rövid utalást Jézusra, és — még megkérdőjelezhetőbben is — vannak utalások Jé
zusra Suetoniusnál és Josephusnál is. Az is igaz, hogy a keresztyén egyház töretlen 
hagyománya ékes bizonyítéka Alapítója dinamikus valóságának. Az is igaz, hogy 
az akkori keresztyének mint kortársak tettek bizonyságot Jézusról saját tapasz
talataik alapján. Mégis, ha Jézus születésének és életének, szavainak és működésé
nek, halálának és föltámadásának teljes valóságát, és ehhez Isten hiteles magyaráza
tát tudni akarjuk, mindezeket csak a Bibliában találhatjuk meg. Ez azt jelenti, hogy 
ha azokat a szavakat akarjuk hallani, melyeket maga Isten mondott, emlékeznünk 
kell arra, hogy azokat Krisztusban és a Krisztusról szóló bibliai bizonyságtételben 
mondta el.

Az igehirdetői felelősségünk most kezd felvetődni. Ez nem elsősorban Jézus 
huszadik századi igazolása bizonyságtételünkben (a legtöbb nyugati igehirdetés ma
napság kissé szubjektív irányba hajlik), hanem az, hogy hűségesen közvetítsük a hu
szadik századnak (és saját tapasztalatunk is egyetértsen vele, helyeselje) az egyetlen 
hiteles bizonyságtételt, nevezetesen Isten saját bizonyságtételét Krisztusról az első 
századi apostoli szemtanúk által. E tekintetben a Biblia egyedülálló. „Isten írott sza
va", mert itt és csak itt találhatjuk meg Isten saját magyarázatát az ő megváltó cse
lekvéséről. Kétségtelen, az Újszövetségi dokumentumok az első századi keresztyén 
közösség környezetében íródtak le. Ezek a közösségek őrizték is a hagyományt és 
egyúttal egy kicsit alakították is, abban az értelemben, hogy (emberileg szólva) evan- 
gélizációs, tanításbeli és istentiszteleti szükségleteik nagymértékben meghatározták, 
hogy mit őriznek meg. Egyre jobban fölismerik, hogy az újszövetségi szerzők úgy 
írtak, mint teológusok és mindegyikőjük az ő sajátos teológiai célja szerint válogat
ta és adta tovább az anyagot. Mégis egyik gyülekezet, vagy író sem másította meg 
vagy ferdítette el az üzenetet. És az üzenet tekintélye sem származik tőlük és nem 
az ő hitelükből fakad. Mert egyik apostol, vagy evangélista sem írt egy gyülekezet, 
nevében. Ezzel ellentétben, szembeszálltak a gyülekezetekkel Jézus Krisztus nevé
ben és tekintélyével. És amikor eljött az újszövetségi kánon rögzítésének az ideje, az
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egyház nem vitatta az abba foglalt könyvek tekintélyét, hanem elismerte a már el
nyert tekintélyüket, mert azok az apostolok tanítását tartalmazták.

Biztosan nem tudunk a szószéken megfelelően foglalkozni a Szentírással, ha a 
Szentírással kapcsolatos tanításunk elégtelen. Fordítva: az evangélumi keresztyé
neknek, akiknek a tanítása az egyházban a legmagasabbra értékeli a Szentírást, nyil
vánvalóan a leglelkiismeretesebb igehirdetőknek kell lenniük. Annak a ténynek, 
hogy nem vagyunk azok, azt kell okoznia, hogy szégyennel hajtjuk le a fejünket. Ha 
a Szentírás különböző emberi gondolatok gyűjteménye volna, habár tükrözné a le
gősibb keresztyén közösségek hitét, és az isteni ihletés fénysugara világosította vol
na meg, akkor megbocsátható lenne, ha mellékesként kezelnénk. De ha a Szent
írásban nagyon is az élő Isten szavával foglalkozunk, „olyan szavakkal, melyekre 
nem emberi bölcsesség, hanem a Lélek tanított" (1 Kor 2,13.), Istennek emberek által 
szóló szavával, az Ő saját bizonyságtételével saját Fiáról, akkor mindent meg kell 
tennünk, hogy tanulmányozzuk és magyarázzuk azt.

Továbbá igehirdetésünkben egymás mellett kell tartanunk Isten megmentő cse
lekedeteit és írott szavát. Némelyik igehirdető szeret Isten „hatalmas cselekedetei
ről" beszélni, és valóban úgy tűnik, hogy hisz azokban, mégis az, amit mondanak, 
inkább a saját magyarázatuk azokról, mintsem az, amit maga Isten mondott róluk 
a Szentírásban. Más igehirdetők Isten igéjét teljesen hűségesen magyarázzák, még
is unalmasak és akadémikusak maradnak, mert elfeledkeznek arról, hogy a Biblia 
középpontjában nem az áll, amit Isten mondott, hanem amit üdvösségünkre tett Jé
zus Krisztus által. Az első csoport megpróbál „Isten követe" lenni, hirdetni az üd
vösség jóhírét, de a kinyilatkoztatást saját gondnokságuk alá helyezik. A második 
csoport megpróbál „Isten gondnoka" lenni, hűségesen őrködve Isten igéje fölött és 
terjesztve azt, de elvesztették a hirnök izgalmát. Az igaz prédikátor egyszerre hűsé
ges gondnoka Isten titkainak (1 Kor. 4,1-2.) és buzgó hírnöke Isten örömhírének.

Egy dolog kimenetelére utalva gyakran használjuk azt a kifejezést, hogy „ha 
mindent megmondtunk és megtettünk". Nos, a keresztyének hiszik, hogy minden 
meg lett mondva és meg lett cselekedve. Mert Isten mondta és tette ezt Jézus Krisz
tus által. Sőt mi több, ő hapax mondta és tette ezt, egyszer és mindenkorra és mind
örökre. Krisztusban teljes az ő kinyilatkoztatása és megváltása. A mi feladatunk az, 
hogy fölemeljük hangunkat és ismertté tegyük ezt másoknak és mi magunk is még 
mélyebbre jussunk azok megismerésében és megtapasztalásában.

A második meggyőződésünk a Szentírás felől az, hogy Isten még most is szól 
azon keresztül, amit egyszer mondott. Ha egyetértünk azzal az állítással, hogy „a 
Szentírás Isten írott szava" és itt megállunk, annak a kritikus válasznak tennénk ki 
magunkat, hogy Istenünk halott, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy az. Mert azt a be
nyomást keltjük, hogy aki évszázadokkal ezelőtt beszélt, most hallgat. És hogy a sza
va, amit hallunk tőle, egy könyvből jön, fáradt visszhang a távoli múltból és erősen 
a könyvtárak szagát árasztja. De ez egyáltalán nem az, amit mi hiszünk. A Szentírás 
sokkal több, mint ősi dokumentumok gyűjteménye, amelyekben Isten szavai van
nak megőrizve. Nem egyfajta múzeum, amelyben Isten igéje üveg mögött lenne ki
állítva, mint egy ereklye, vagy kövület. Ellenkezőleg, ez élő szó az élő embereknek 
az élő Istentől, mai üzenet a mai világnak.
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Az apostolok világosain tudták és hitték ezt az ószövetségi jövendölésekről. A 

következő két kifejezés egyikével vezették be bibliai idézeteiket: gegraptai gar („mert 
meg van írva"), vagy legei gar („mert ezt mondja"). A két kifejezés közti különbség 
nemcsak a befejezett és folyamatos jelen időben van, és így egy múltbeli esemény és 
egy jelenbeli cselekvés között, hanem az írás és a beszéd közti különbséget is érzé
kelteti. Mindkét kifejezés elfogadja, hogy Isten beszélt, de az egyik esetben le lett ír
va az, amit mondott és egy állandó írásos feljegyzés marad, míg a másik esetben 
most is folytatja annak közlését, amit egyszer mondott.

Végül például Pál állítását a Gal 4,22-ben, amely így kezdődik: „mert meg van 
írva (gegraptai gar), hogy Ábrahámnak két fia volt." A megelőző versben pedig Pál 
azt kérdezte: „Nem halljátok a törvényt?" és a 30. versben azt kérdezi „Mit mond 
az írás?" Ezek rendkívüli kifejezések, mert „a törvény" és „az írások" ősi könyvek. 
Hogy lehet egy régi könyvről azt mondani, hogy olyan módon „szól", hogy „halla
ni" lehet? Csak egyféleképpen, mégpedig ha maga Isten szól rajta keresztül és hogy 
mi az Ő hangját halljuk.

Isten ma szóló hangjának ezt a fogalmát hangsúlyozza a Zsid. levél 3. és 4. ré
szében a szerző, amikor idézi a 95. Zsoltárt:: „Ma, ha az ő szavát halljátok, ne kemé
nyítsétek meg a szíveteket." De az idézetet ezekkel a szavakkal vezeti be „amint a 
Szentlélek mondja." Tehát föltételezi, hogy a Szentlélek „ma" is ugyanazt a hatást 
gyakorolja Isten népére; hogy hallgassák őt, mint évszázadokkal azelőtt, amikor a 
zsoltár íródott. Valóban, itt négy egymás után következő fokozatot fedezhetünk föl, 
ahogy isten szólt és szól. Az első volt a pusztai megkísértés ideje, amikor Isten szólt, 
de Izráel megkeményítette a szívét. Azután jött a 95. Zsoltár dorgálása az akkori nép
hez, hogy ne ismétlődjék meg Izráel korábbi ostobasága. Harmadszor, itt van ugyan
ennek az igazságnak az alkalmazása a Kr. u. I. szd. zsidókeresztyéneihez, és negyed
szer, a felhívás hozzánk is szól, amikor ma olvassuk a Zsidókhoz írt levelet. Ilyen 
módon mai Isten igéje: együtt halad az idővel és folyamatosan megszólít minden új 
nemzedéket.

További példát adhatunk annak megmutatására, hogy ez az elv ugyanúgy al
kalmazható az Újszövetségi írásokra, mint az Óra. A Jelenések könyve 2. és 3. részé
ben följegyzett ázsiai gyülekezetekhez szóló mind a hét levél a trónra lépett Úr Jé
zus azonosan hangzó figyelmeztetésével ér véget: „Akinek van füle, hallja, hogy mit 
mond a Lélek a gyülekezeteknek." Ez figyelemre méltó mondat. Feltehetően mind
egyik gyülekezet hallhatta az istentiszteleten hangosan fölolvasva a neki szóló leve
let, és mindegyik tudta, hogy János írta le azt Pátmosz szigetén, néhány héttel, vagy 
hónappal azelőtt. Mégis mindegyik levél ugyanazzal az állítással végződik, hogy a 
Lélek szól a gyülekezetekhez. Ez mutatja, hogy az, amit kifejezetten egyes gyüleke
zetekhez intéztek, szólt általában az „összes gyülekezethez". És hogy az, ami János
tól jött, a Lélektől származott, és hogy amit János leírt, azáltal egy bizonyos idő múl
va is szólt a Szentlélek élőszóval, minden egyes egyháztaghoz, akinek volt füle, hogy 
meghallja az üzenetet.

Ha egyszer már felfogtuk az igazságot, hogy „Isten még most is szól azon ke
resztül, amit egyszer mondott", akkor ez megóv bennünket két szembenálló téve
déstől. Az első az, hogy habár régen hallani lehetett, ma Isten hallgat. A másik az az 
igény, hogy Isten szól ma is, de szavának kevés, vagy semmi köze sincs a Szent



668
íráshoz. Az első a keresztyén antikvárianizmushoz vezet, a másik a keresztyén eg
zisztencializmushoz. Biztonság és igazság található abban a két kapcsolatban lévő 
meggyőződésben, hogy Isten beszélt, beszél és hogy az ő két üzenete szorosan kö
tődik egymáshoz, mert ő azon keresztül beszél, amit mondott. Élővé, maivá és hoz
zánk szólóvá teszi Igéjét, amíg csak az emmausi úton nem találjuk mi is magunkat 
magával Krisztussal, ahogy kifejti nekünk az írásokat és lángra gyűlni érezzük a szí
vünket. Másik mód, ahogy kifejezhetjük ezt az igazságot, ha azt mondjuk, hogy 
együtt kell tartanunk Isten Igéjét és Isten Lelkét. Lélek nélkül az Ige halott, míg Ige 
nélkül a Lélek idegen.

Nem tudom jobban kifejezni ezt a gondolatot, mint hogy kölcsönzők egy kife
jezést, amelyet Dr. James I. Packer-tól hallottam. Többször mondta ezt: „Egy nemze- 
déknyi időn át tanulmányozva a Szentírás tanítását, a legkielégítőbben így lehet jel
lemezni: A Biblia a prédikáló Isten."

A harmadik meggyőződés, amelyre az igehirdetőknek szüksége van, hogy Is
ten igéje hatalmas. Mert nemcsak beszélt Isten, nemcsak folytatja a beszédet azáltal, 
amit mond, hanem amikor Isten szól, cselekszik is. Az ő Igéje többet tesz annál, 
hogysem magyarázza az ő cselekvését. Önmagában az aktív. Isten megvalósítja 
szándékát Igéje által; ez „vezérel" ott, ahová Isten küldte. (Ézs 55,11)

Különösen is fontos, hogy bizonyosak legyünk Isten Igéjének az erejében, mert 
napjainkra jellemző a széleskörű kiábrándulás minden szóból. Milliók beszélnek és 
írnak naponta, láthatóan nagyon kevés hatással. Az egyház az egyik legnagyobb vét
kes e téren és ezért néhányan nem is tartják másnak, mint egy hasznavehetetlen fe
csegő intézménynek. Sőt mi több, a kritika folytatódik, ha az Egyház túl sokat be
szél és túl keveset cselekszik. Nagy szája van, de elcsökevényesedett keze. Elérkezett 
az idő, hogy abbahagyjuk a beszédet és elkezdjük a cselekvést. Főképp a bőbeszé
dű papok szálljanak le a szószékükről, gyűrjék föl az ingujjukat és a változás érde
kében tegyenek valami hasznothajtó dolgot.

Túl sok igazság van ebben a vádban ahhoz, hogy vállat vonhassunk. Az egy
háznak valóban jobb hagyománya van a beszédben, mint a cselekvésben és néhá- 
nyunknak meg is kell vallanunk, hogy figyelmen kívül hagytuk a Szentírást, a gyen
gék megvédése és a szociális igazság keresése terén. De nem kell szembeállítanunk 
egymással a beszédet és a cselekvést, mintha ezek alternatívák volnának. Az is meg 
van írva Jézusról, hogy „szerte járt, jót cselekedvén" és az is, hogy „kiment... taní
tani... és prédikálni..." (Csel 10,38 Mt 4,23; 9,35) Szolgálatában egyesítette az igét és 
a cselekedeteket. Nem érezte, hogy választani kell a kettő közül. Ez ránk is vonat
kozik. Sőt, honnan ez a bizalmatlanság a szavakkal szemben? A szavak egyáltalán 
nem hatástalanok. A gonosz állandóan használja azokat a politikai propagandában 
és a kereskedelmi kizsákmányolásában. És ha az ő hazugságában erő van, mennyi
vel inkább hatalmas Isten igazsága! James Stalker ezt mondta: A legtörékenyebb 
fegyvernek látszik: mert mi egy szó? Csak a levegőnek egy kilégzése, egy rezgés a 
légkörben egy pillantra, aztán eltűnik... (Mégis), habár ez csak levegőből lévő fegy
ver, a szó mégis erősebb, mint a harcos kardja.

Luther hitt ebben. Híres énekében, az Erős vár a mi Istenünk-ben (1529), amely
ben említi az ördög hatalmát, hozzáteszi, hogy ein Wörtlein Wird ihn fahllen, „egy 
kis igécske romba dönti". Thomas Carlyle lefordította ezt az éneket (1831) ezzel a
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kezdettel, hogy Biztos várunk még most is az Isten. így adhatjuk vissza a vers kér
déses részét:

E világ minden ördöge 
Ha elnyelni akarna 
Minket meg nem rémítene,
Mirajtunk nincs hatalma.
E világ Ura 
Gyűljön bosszúra:
Nincs ereje már,
Reá ítélet vár,
Az ige porba dönti.

Egyik kortársunk Alexander Szolzsenyicin, akinek ugyanilyen bizalma van az 
igazság szavának az erejében. 1970-ben, a Nobel-díj átvételekor mondott beszédé
nek címe ez volt:

Egy szó igazság. Megkérdezte: Ebben a kegyetlen, dinamikus, robbanékony vi
lágban, egy tucat pusztító dolog partján, mi az író helye és szerepe? Nekünk írók
nak nincs kilövésre váró rakétánk, éppenséggel nem görgetjük a legjelentéktelenebb 
segédjárműveket sem, minket mindnyájunkat megvetnek azok, akik csak az anyagi 
erőt veszik számításba.

így hát mit tehetnek az írók „a nyílt erőszak könyörtelen támadásával szem
ben", különösen is, amikor az erőszak „össze van kötve a hazugsággal" és „a ha
zugság csak az erőszak által tartható fenn?" Természetesen a bátor ember visszauta
sítja, hogy részt vegyen a hazugságban. Így folytatja: az írók és a művészek valami 
többet tehetnek: legyőzhetik a hazugságot... Nincs mentségünk azon az alapon, 
hogy hiányzanak a fegyvereink... harcba kell szállnunk... Az igazság egy szava legyű
ri az egész vüágot. A tömeg és az energia megmaradási törvényén ütött ilyen fantasz
tikus résre alapul az én saját cselekvésem és felhívásom a világ íróihoz.

Nem mintha mindig törődnének a szavunkkal. Azok gyakran hatástalanok. 
Süket fülekre és közömbös emberekre találnak. Mégis, Isten Igéje más, mert az ő igé
jében együtt van a beszéd és a cselekvés. Szava által teremtette a világot: „Ő szólt és 
meglett, parancsolt és előállott" (Zst 33,9) És most a hatalom ugyanezen szavával 
megújít és megment. Krisztus evangéliuma Isten ereje az üdvösségre minden hívő
nek, mert úgy tetszett Istennek, hogy a kérügma, a hirdetett üzenet által mentse meg 
azokat, akik hisznek. (Róm 1,16.1 Kor 1,21. Vö. 1 Thess 2:13.) Sok hasonló kifejezést 
használ a Biblia annak megvilágítására, ahogyan Isten igéje munkálkodik. „Isten igé
je élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál" (Zsid 4,12.), elhat az értelemig és a 
lelkiismeretig. Mint a kalapács, meg tudja tömi a kemény szíveket és mint a tűz, ki 
tudja égetni a salakot. Megvilágítja ösvényünket, lámpaként ragyog a sötét éjszaká
ban, és mint egy tükör, megmutatja nekünk, hogy kik vagyunk és azt is, hogy mi
lyenné kell lennünk. Hasonló a maghoz is, amely kikel, a tejhez, amelytől megnö
vünk, a búzához, amely megerősödik, a mézhez, amely mindent megédesít és az 
aranyhoz, amely hallatlanul meggazdagítja tulajdonosát.
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John Wesley olyan igehirdető volt, aki tapasztalatból ismerte Isten igéjének az 

erejét. Naplója tele van hivatkozással erre, különösképpen is, hogy az ige legyőzi 
erejével az ellenséges tömeget és bűneik meglátására vezeti őket. 1743. szeptember 
10-én, öt évvel megtérése után Wesley a szabadban prédikált egy különlegesen nagy 
tömegnek St. Just közelében Comwall-ban. „A szeretet hatalmával így kiáltottam: 
Miért halnátok meg, ó Izráel háza! Az emberek reszkettek és csöndben voltak. Ilyet 
még nem éltem át azelőtt Comwall-ban." 1749. október 18-án elkeseredett ellenál
lással találkoztam a Lancashire-i Bolton-ban. A tömeg körülvette a házat, bedobták 
kövekkel az ablakot és aztán betörték az ajtót. Azt hittem, hogy ütött az óra, lemen- 
tem és odaálltam a legtestesebb elé. Most már elárasztották lent az összes szobát. 
Egy széket kértem. A lélegzetek hallhatóvá váltak és minden nyugodt és csöndes 
volt. Szívem megtelt szeretettel, szemem könnyekkel és a szám érvekkel. Ők pedig 
csodálkoztak, szégyellték magukat, földre rogytak, ittak minden szót. Micsoda for
dulat történt!"

Húsz évvel később még ugyan az az erő követte Wesley igehirdetését. 1770. 
május 18-án ezt írta: „Bízom abban, hogy az este Isten megtört néhány kőkemény 
szívet Dunbar-ban." 1777. június 1-én Man szigetén egy templomkertben prédikált 
és „Isten igéjének ereje volt". A londoni Old Street-en lévő Szt. Lukács templomban, 
1778. november 28-án „látszott, hogy az Istentől való félelem tölti be az egész hall
gatóságot". Több mint egy évtizeddel később, amikor Wesley nyolcvanöt éves volt, 
„Isten csodálatosan megmozdította a Cornwall beli Falmouth-i emberek szívét" 
(1789. augusztus 17.), Redruth-ban pedig hatalmas tömeg gyűlt össze és „látszott, 
hogy Isten igéje mélyen az emberek szívére hat." (1789. augusztus 22.)

Senki se gondolja, hogy ezek a tapasztalatok csak a 18. századra, vagy csupán 
John Wesley-re vonatkoztak. Billy Graham, aki ma a világ legismertebb és legtöbbet 
utazó evangélistája, ugyanazt mondja. Hallottam őt Nairobiban 1976 decemberében 
a Keresztyén Vezetők Pánafrikai Gyűlésén, amint ezt mondta: „Megadatott nekem 
az a kiváltság, hogy minden kontinensen és a világ legtöbb országában hirdethet
tem az evangélimot, és amikor felhatalmazással szólom Jézus Krisztus evangéliu
mának egyszerű üzenetét, ő fogja az üzenetet és természetfölötti módon az emberi 
szívekbe árasztja."

Valaki közbevetheti: „Ez mind rendben van, hogy idézi Luthert, Wesley-t és 
Billy Graham-et. Az ő szavukban kétségtelenül erő volt. De nem kivételes emberek 
voltak, kivételesen megáldottak és felruházottak? Mi van velem? Vasárnapról vasár
napra kiprédikálom a lelkemet és a jó mag az útfélre esik és a lábak eltapossák. Mi
ért nem hathatósabb Isten igéje, amikor az én ajkamról hangzik?" Ezekre a kérdé
sekre azt válaszolom, hogy igen, természetesen minden nemzedékben támadnak 
különleges emberek, akiknek Isten különleges adományt ad és akiket Isten különle
ges erővel ruház föl. Helytelen lenne, ha irigyelnénk Luthert, vagy Wesley-t és bal
gaság lenne azt képzelnünk, hogy mindnyájunknak olyan evangélizációs képesség 
adatott, mint Billy Graham-nek. Mindazáltal a Szentírás igazolja a várakozásunkat, 
hogy néha a mi igehirdetésünk is hatásos lesz. Vegyük a magvető példázatát, amely
re föntebb utaltam. Egyrészt Jézus arra tanít minket: ne várjuk, hogy minden elve
tett mag gyümölcsöt hozzon. Emlékezzünk arra, hogy némelyik talaj kemény és kö
ves és hogy a madarak, a gazok és a tűző nap megtizedelik a magot. Tehát nem kell
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túlságosan elbátortalanodnunk. Másrészt rávezet, hogy várjuk, hogy némelyik talaj 
jónak és termékenynek bizonyul, és hogy a mag, amely abba esik, maradandó gyü
mölcsöt hoz. Van a magban élet és erő és ha a Lélek fölkészíti a földet és megöntö
zi a magot, lesz növekedés és gyümölcstermés.

Erre gondolt P. T. Forsyth, amikor arra utalt, hogy az evangélium nem csupán 
egy állítás, vagy tanítás, vagy ígéret. Több. „Ez cselekvés és erő: Isten megváltó cse
lekvése... Egy igazi igehirdetés valóságos cselekedet... Az igehirdető szava, ha az 
evangéliumot hirdeti és nem csak egy beszédet mond, hatással rendelkező cseleke
det, megtöltve áldással, vagy ítélettel." Ez azért van, mert drámaian ide és a most- 
ba hozza Krisztus történeti megváltó művét.

Talán egyik kortárs szerző sem fejezte ki az ige erejébe vetett ilyen hitet olyan 
ékesszólóan, mint Gustaf Wingren, a svéd evangélikus professzor a lundi Egyetem 
teológiai karán, Az élő ige című könyvében. Az egész Biblia témája, érvel, egy ösz- 
szeütközés, a párbaj Isten és a sátán között, és az evangélium az, ami az embert sza
baddá teszi. Krisztus győzelme és a beteljesedés között „a várakozás üres tere van. 
Ez a rés, ez az üres tér az, ahova a prédikálás benyomul hangjával." Majd: „A Hús
vét és a parúzia közti idő az igehirdetés ideje." Az igehirdetés az élő Krisztusnak lá
bat és szájat ad: „Az ige gondoskodik a lábról, hogy Krisztus jöhessen, amikor kö
zeledni próbál hozzánk és elér minket... Az igehirdetésnek csak egy célja van, hogy 
Krisztus eljöhessen azokhoz, akik az Ő hallgatására gyűltek össze." Majd ismét: 
„Wingren professzor úgy látja az embert, mint „vereséget szenvedett", „legyőzött", 
bűnhöz kötött, vétkes és halandó lényt és úgy tekint az igehirdetésre, mint a szaba- 
dítás eszközére. „Az igehirdetés hivatásának a természetéhez tartozik, hogy meg 
van a helye az Isten és a gonosz közti harcban." „Az igehirdető szava támadás a bör
tön ellen, amelyben az ember van fogságban." Kinyitja a börtönt és kiszabadítja őt.

Ez a meggyőződés Istenről és az emberről, a fogoly emberről és az igéje által 
megszabadító Istenről átalakítja az igehirdetés munkáját. A szószékre kezünkben, 
szívünkben és ajkunkon az Igével lépünk, amelynek ereje van. Eredményeket vá
runk. Megtéréseket várunk. Ahogy Spurgeon mondta egyszer lelkészeknek:

Úgy imádkozzatok és prédikáljatok, hogy ha nem követik megtérések, döbben
jetek meg, csodálkozzatok és törjön össze a szívetek. Olyannyira számítsatok hall
gatóitok üdvösségre jutásával, mint ahogy az utolsó trombitát megfújó angyal szá
mít arra, hogy a halottak fölébrednek. Higgyetek saját tanításotokban! Higgyetek a 
ti saját Megváltótokban! Higgyetek a Szendétekben, aki bennetek lakozik! Mert csak 
így teljesülhet szívetek vágya és így dicsőittetik meg Isten!

Egy kedves történet szól egy utazó prédikátorról, aki épp áthaladt a repülőtér 
biztonsági vizsgálatánál. Ez még az elektronikus vizsgálat előtti időben volt és a biz
tonsági tiszt a levéltárcájában kotorászott. Megtapintotta a fekete kartondobozt, 
amelyben a prédikátor Bibliája volt és kiváncsi lett, hogy mi van benne. „Mi van eb
ben a dobozban?" kérdezte gyanakodva és azt a meglepő választ kapta, hogy „di
namit". Sajnos a történet nem szól a továbbiakról. Mégis az Isten igéjének az erejé
be vetett hit — nem azért van benne erő, mert olyasmi, mint egy varázsszó, hanem 
azért, mert Isten, aki azt mondta, újból mondja — önmagában elég kellene hogy le
gyen, hogy hatásos igehirdetővé tegyen mindenkit, aki erre a kiváltságos szolgálat
ra van elhíva.
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Az egyházról való meggyőződés
Kétségtelenül sokféle meggyőződésünk van az egyházról. De tárgyunk szem

pontjából most egyre gondolok, hogy az egyházat Isten hozta létre igéje által. Sőt, 
Isten új teremtése (az egyház) ugyanúgy az igétől függ, mint az ő régi teremtése (a 
világegyetem). Nemcsak igéje által hozta létre, de ugyanazon ige által fenntartja és 
megtartja, kormányozza és megszenteli, újjáformálja és megújítja. Isten igéje a jogar, 
amellyel Krisztus kormányozza az egyházat és a táplálék, amellyel eteti.

Az egyház igétől való függőségének ezt a tanítását nem mindenki fogadja el 
könnyen. Például a római katolikus polémia korábbi napjaiban annak védelmezői 
kitartottak amellett, hogy „az egyház írta a Bibliát" és ezért fennhatósága van fölöt
te. Még néha ma is hallani ezt az eléggé leegyszerűsítő érvet. Természetesen igaz, 
hogy mindkét Testamentum a hívő közösség összefüggésében íródott, és hogy Isten 
gondviselése szerint az Újszövetség alkotórésze, ahogy már említettük, bizonyos fo
kig meg volt határozva a helyi keresztény gyülekezetek szükségletei által. Ebből kö
vetkezik, hogy a Bibliát nem is lehet elválasztani a környezettől, amelyben született 
és nem is lehet megérteni attól elkülönítve. Emellett, hogy a protestánsok mindig 
hangsúlyozták, „tévedéshez vezet azt mondani, hogy az egyház írta a Bibliát". Az 
igazság szinte ennek az ellentéte, nevezetesen, hogy „Isten igéje teremtette az egy
házat". Mert azt mondhatjuk, hogy Isten népe akkor jött létre, amikor az ő igéje szólt 
Ábrahámhoz, kihívta őt és szövetséget kötött vele. Hasonlóképpen, Isten igéjének 
az apostolok általi prédikálása hozta Pünkösd napján a Szentlélek erejével, hogy Is
ten népe Krisztusnak a Lélekkel betöltött Testévé lett.

Nem nehéz kimutatni Isten népének függőségét az Isten igéjétől. Mert az egész 
Szentírásban Isten megszólítja népét, tanítja őket útjára és felhívja őket, hogy az ő 
kedvéért és önmagukért is hallgassanak rá és törődjenek az üzenettel. Ha igaz, hogy 
„nem csak kenyérrel él az ember, de mindazzal, ami az Úr szájából származik" (De- 
ut 8,3, idézi Jézus Mt 4,4-ben), akkor ugyanez igaz az egyházra is. Isten népe csak 
az ő igéjében való hit és engedelmesség következtében él és fejlődik.

Így az Ószövetség bővelkedik Isten intésében népéhez, hogy hallgassanak rá. 
Ádám bűnesete annak köszönhető, hogy balgán hallgatott a kígyó hangjára és nem 
a Teremtőjére. Amikor Isten megkötötte a szövetséget Ábrahámmal, megigazította 
őt, mert hitt az ő ígéretének, és megismételte áldását, „mert engedelmeskedtél a sza
vamnak". (Gen 15,1-6, 22,15-18) Amikor Isten megerősítette szövetségét Izraellel, 
amelyben beteljesítette Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak adott ígéretét, és bizto
sította őket, hogy különleges tulajdonává lesznek a népek között, ennek a feltétele 
az volt, hogy „ha engedelmeskedtek a szavamnak". (Ex 2,24; 19,3-6.) így amikor a 
szövetséget megerősítették az áldozat által, és „az Úr minden szava és rendelése" 
elhangzott a nép előtt, egyhangúlag azt válaszolták, hogy „mindent, amit az Úr 
mondott, megcselekszünk". (Ex 24,3). A pusztai vándorlás negyven éve alatti, az en
gedetlenség tragikus története miatt („hamar elfelejtették" és „nem engedelmesked
tek az Úr szavának", Zsolt 106,13;25.) a szövetséget megújította Isten és a törvényt 
újból megismételte az új nemzedék kedvéért, mielőtt beléptek volna az ígéret föld
jére. A Deuteronómium egyik ismétlődő mondata ez: „Halld, ó Izrael!" Üzenete 
ezekben a szavakban foglalható össze: „És most Izrael, figyelj a rendelésekre és pa
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rancsokra, amelyekre tanítalak és cselekedő azokat. Hogy élj, bemenj és bírd azt a 
földet..." és „hogy jól legyen dolgod".

Amikor a nép letelepedett az országban és a monarchia kialakult, ugyan ez a 
téma folytatódott a prófétai és a bölcsességi irodalomban: Isten megáldja a népet, ha 
hisz és engedelmeskedik, és megítéli őket hitetlenségükért és engedetlenségükért. 
Néhány példa elég lesz ennek megmutatására.

Zsolt 81,9-12: „Haidd, ó népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó Izrael, ha 
te meghallgatnál engem!... De nem hallgatott népem az én szómra és Izrael nem en
gedelmeskedett nekem."

A Példabeszédek könyvében meg van személyesítve a Bölcsesség és így hall
juk, hogy hangosan kiált az utcán és a piactéren:

Tinéktek kiáltok, férfiak és az én szóm az embernek fiaihoz van. Értsétek meg 
ti együgyűek az eszességet és ti balgatagok, figyeljetek... Vegyétek az én tanításo
mat és nem a pénzt. És a tudományt inkább, mint a választott aranyat. Mert jobb a 
bölcsesség a drágagyöngyöknél és semmi gyönyörűség sem lehet egyenlő ezzel... 
És most fiaim, hallgassatok engemet: boldogok, akik az én utaimat megtartják... Bol
dog ember, aki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztván minden nap, az én ajtó
im félfáit őrizvén. Mert áld megtalál engem, életet talál és jóindulatot szerzett az Úr
tól. De aki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén. Mindenki, aki engem 
gyűlöl, szereti a halált.

Hasonlóképpen a próféták, akikhez jött az Úr igéje, felszólították Izraelt, hogy 
figyeljen rá. Vegyük Ézsaiást példának, áld megdöbbentette a népet azzal, hogy Je
ruzsálemet Sodomához és Gomorához hasonlította. „Halljátok az Úr szavát Sodo
rna bírái! Fordítsátok fületeket Istenünk tanításához, Gomora népe... Ha engedel
mesek lesztek, az ország javait fogjátok enni. De ha megtagadjátok és lázadtok, 
fegyver ér utol benneteket. Mert az Ur szája szólt." És ismét később: „Ó bárcsak hall
gatnátok parancsolataimra! Akkor békességetek olyan lenne, mint a folyó és igazsá
gotok, mint a tenger hullámai". Azonban a valóság: „nincs békesség... a gonoszok
nak."

Még világosabban szól Jeremiás próféta, Jósiás király szoros szövetségese, aki
nek az uralkodása alatt a templomban megtalálták a törvény könyvét. A próféta és 
a király együtt hívták föl a népet nemzeti bűnbánatra és életük újbóli odaszentelé- 
sére. De a nép válasza felszínes és rövid életű volt. Az isteni panaszkodás Jeremiás 
ajkáról hangozva, előremutató volt:

Ezt a parancsot adtam nékik: Engedelmeskedjetek a szavamnak, és Istenetek 
leszek és ti az én népem lesztek. És járjatok mindenben azon az úton, amelyet én pa
rancsolok nektek, hogy jó legyen dolgotok. De ők nem engedelmeskedtek, elfordí
tották a fülüket és gonosz szívük makacsságában jártak és visszafelé mentek, nem 
előre. Egész máig, attól a naptól kezdve, hogy atyáitok kijöttek Egyiptom földjéről, 
állandóan küldtem hozzájuk szolgáimat, a prófétákat, nap nap után. Mégsem hall
gattak rám és fülüket sem hajtották felém, hanem megkeményítették a nyakukat. 
Gonoszabbul cselekedtek, mint atyáik.

Így Isten ítélete utolérte őket, Jeruzsálemet legyőzték és elfoglalták, a templo
mot a földdel tették egyenlővé és a népet elvitték fogságba Babilonba. A krónikás ál
tal leírt nemzeti sírfelirat visszhangozta a próféták beszédmódját:
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Az Úr, atyáik Istene állandóan küldte hozzájuk követeit, mert szerette népét és 

az ő lakhelyét. De ők kigúnyolták Isten hírnökeit, megvetették igéjét és kicsúfolták 
prófétáikat, amíg csak föl nem támadt népe ellen az Úr haragja és nem volt segítség. 

Világos az Ószövetségi történetnek ebből a rövid idézéséből, hogy Isten népé
nek a jóléte mindig attól függött, hogy hallgatnak-e a szavára, hisznek-e ígéreteiben  
és engedelmeskednek-e parancsainak.

Hasonlóan van ez az Újszövetségben, habár itt Isten képviselői inkább aposto-' 
lók mint próféták. Ők is Isten igéje hordozóinak állítják magukat (pl. 1 Thess 2,13).

Krisztus által kinevezve és az ő tekintélyével felruházva, bátran szóltak az ő 
nevében és elvárták, hogy a gyülekezetek higgyenek útmutatásaiknak és engedel
meskedjenek parancsaiknak (pl. 2 Thess 3.). így az ő írásaik által a megdicsőült 
Krisztus szólítja meg egyházát, úgy ahogy a hét gyülekezetnek küldött levél által is. 
Rendelkezik, int, dorgálja és bátorítja őket, ígéreteket és figyelmeztetéseket ad nekik 
és arra hívja őket, hogy figyeljenek, higgyenek, engedelmeskedjenek és szilárdan áll
janak, amíg ő visszajő. Így nyilvánvalóvá tette, Isten népének az egészsége attól 
függ, hogy figyelmeznek-e az ő igéjére.

A mai igehirdetők se nem próféták, se nem apostolok, mert mi nem kapunk új, 
közvetlen kinyilatkoztatásokat. Az Úr szava nem úgy jön hozzánk, mint őhozzájuk 
jött. Inkább nekünk kell ahhoz mennünk. Ha azonban hűségesen magyarázzuk az 
írásokat, akkor az ő igéje az, ami a kezünkben és az ajkunkon van és a Szentlélek 
képes azt élővé és hatóvá tenni hallgatóink szívében. Sőt mi több, a mi felelősségünk 
még súlyosabb, ha az Isten igéje és az Isten népe közti szétválaszthatatlan kapcso
latra gondolunk. A süket egyház halott egyház is: ez megváltoztathatatlan alapelv. 
Isten megeleveníti, táplálja, inspirálja és vezeti népét igéje által. Mert ahol a Bibliát 
igazán és rendszeresen magyarázzák, Isten fölhasználja azt arra, hogy olyan lelki lá
tást adjon általa népének, amely a kárhozattól megóvja őket. Először kezdik meglát
ni, hogy Isten milyennek akarja őket látni, az ő új társadalmát a világban. Akkor be
lekapaszkodnak abba a segítségbe, amit Krisztusban kaptak, hogy beteljesítsék az ő 
célját. Ezért van az, hogy az egyház csak alázatosság és az ő hangjára való engedel
mes figyelés által tud növekedni egészen az érettségig, szolgálni a világot és megdi
csőíteni az ő Urát.

Miközben Isten igéjére helyezzük a hangsúlyt, amely elválaszthatatlan az egy
ház jólététől, nem felejtjük el az evangéliumi szentségeket, s főképp az úrvacsorát. 
Mert Augustinus meghatározása a szentségekre — „látható igék" (verba visibila) — 
megadja az alapvető kulcsot azok funkciójához és értékéhez. Azok is beszélnek. Az 
ige és a szentség is bizonyságot tesz Krisztusról. Mindkettő Krisztusban való ígéret 
és megváltás is. Mindkettő megeleveníti hitünket Krisztusban. Mindkettő képessé 
tesz arra, hogy táplálkozzon hitünk Krisztusban. A fő különbség köztük az, hogy az 
egyik üzenete a szemre irányul, a másiké pedig a fülre. így tehát szükséges, hogy 
az ige értelmezze a szentségeket. Az ige és szentségek szolgálata egyedülálló feladat, 
az ige kihirdetése és a szentségek dramatizálása, mindez Isten ígéreteinek bemuta
tása. Mégis, az ige az elsődleges, mert nélküle a jel sötét és érthetetlen lesz, ha ugyan 
nem teljesen néma.

A történelem bőséges bizonyítékot szolgáltat az egyház és az ige, a keresztyén 
közösség állapota és a keresztyén igehirdetés minősége közti szétválaszthatatlan



675

kapcsolatra. „Hát nem világos" kérdezi Dr. D.M. Lloyd-Jones, „ha távlatokban néz
zük az egyháztörténetet, az egyház történetének hanyatló időszakai és korszakai 
mindig azok az időszakok voltak, amikor az igehirdetés hanyatlott?" így folytatja: 
„Mi hirdeti egy reformáció vagy ébredés hajnalpírját? A megújult igehirdetés."

Dr. E.C. Dargan átfogó két kötetes műve, Az Igehirdetés Története, amely a Kr. 
u. 70-1900 éveket öleli föl, szintén megerősíti ezt a látást. Ezt írja:

Az egyházakban a lelki élet és az aktivitás hanyatlását általában élettelen, for
mális, terméketlen igehirdetés kísérte, részben mint ok, részben mint következmény. 
Másrészt a keresztyénség történetének nagy ébredései a szószék munkájához vezet
hetők vissza és ahogy előrehaladtak, kifejlesztették és használták a magas fokú ige
hirdetést.

Nem lehet vázolni a világ-egyház mai helyzetét nagy vonásokkal általánosít
va, mert helyzete nagymértékben változik országonként és kultúrkörönként. Euró
pa szekularizációja (a nyugati világ azon részeivel együtt, amelyek szoros kapcso
latban maradtak Európával) két évszázada folyik mindmáig, habár már jelei vannak, 
hogy ez az irányzat megfordulhat. Az Egyesült Államokban egy meglepő vallásos 
föllendülést figyelhetünk meg, amelyik azonban zavarba ejti a jóindulatú megfigye
lőket, akik ezt nem tudják könnyen összeegyeztetni a riasztó nemzeti statisztikával, 
a bűnözés, erőszak, abortusz és válás terén. Néhány keleti és a legtöbb iszlám kul
túra befolyása alatt álló országban az egyházat ellenzik, esetleg szembefordulnak 
vele, vagy üldözik is. Ázsia, Afrika és Latin-Amerika néhány fejlődő országában az 
egyház növekedése olyan gyors, hogy ha ez így folytatódik, az egyház nemzetközi 
vezetése a harmadik világ kezébe tevődik át, ha ugyan ez az átadás már nem tör
tént meg eddig. Mégis, ezek a vezetők maguk is megvallják, hogy egyházaik élete
reje és lelkesedése mellett sok sekélyesség és állhatatlanság van.

Egy ilyen tarka helyzetben, melyben az egyház főként teret veszt, lehet-e pon
tosan rámutatni a gyengeség egyetlen okára? Sokak szerint nem. És biztos, hogy sok 
ok van. Én személyesen mégsem vonakodom azt mondani, hogy néhány vidéken a 
keresztyénség hanyatlásának, másutt éretlenségének az egyik (ha nem a) fő oka az, 
amit Ámósz „az Úr igéjének hallgatása iránti éhségnek" (8,11) nevez. A keresztyén 
élet alacsony szintje minden másnál inkább a keresztyén igehirdetés alacsony szint
jének következménye. Sokkal gyakrabban, mintsem azt bevalljuk, a templompad a 
szószék tükre. A templompad ritkán, de leginkább soha nem emelkedhet magasabb
ra, mint a szószék.

1979. utolsó napján a Time magazin hozott egy cikket Az amerikai igehirdetés: 
haldokló művészet? címmel. Kiadója ezt írta: „A szó kihűlése a nyilvánvaló oka sok 
mai protestáns felekezetnél a legyengülésnek, míg a római katolikusoknál a prédi
káció sosem volt nagyon fontos, inkább csak egyféle lelki előétel volt az eucharisz- 
tia előtt." Pedig kétszáz évvel ezelőtt, „amikor Jonathan Edwards prédikált, egész 
New England vidékét tűzbe hozta."

Ha tehát az egyház újból erőre akar kapni, nincs nagyobb szükség, mint a hit
hű, erőteljes, biblikus igehirdetés újrafölfedezése. „Ó ha ma hallgatnátok a szavam
ra" (vö. Zsolt 95,7), mondja még most is Isten az ő népének és „Ó, bárcsak hirdet
nétek!", mondja az igehirdetőknek.
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A lelkipósztorságról való meggyőződés
Korunk egyházában sok bizonytalanság van a hivatásos keresztyén szolgálat 

természete és funkciója vonatkozásában. Kezdjük azzal, hogy a társadalmi tekintély, 
amit a papság valaha élvezett a nyugati világban, most nagyon megcsappant. Azért 
is, mert az állam sok emberbaráti feladatot átvett, amelyeket régebben az egyház 
kezdeményezett és végzett (pl. orvostudomány, nevelés, szociális jólét), s most né- 
hányan, akik az előző helyzetben fölszenteltették volna magukat, úgy látják, hogy 
szolgálhatnak az úgynevezett „szekuláris városban" is. Ezen kívül mások, nagyjá
ból a karizmatikus mozgalom eredményeképpen, újra fölfedezték az Újszövetség
nek a Krisztus Testéről szóló tanítását, azzal a következtetéssel, hogy minden tag
nak van adománya és így szolgálata is. Némelyek azért azt kérdik, hogy ha ez így 
van, szükséges-e még a hivatalos szolgálat? Nem vált már a papság fölöslegessé? Ez 
néhány irányzat, amely közrejátszik a papi közhangulat mai romlásához.

Ebben a helyzetben fontos újból hangsúlyozni azt az Újszövetségi tanítást, 
hogy Jézus Krisztus még ad felügyelőket egyházának és azt akarja, hogy az egyház 
fölépítésének állandó részei legyenek. „Igaz ez a beszéd: ha valaki felügyelői hiva
talra vágyakozik, jó dolgot kíván" (1 Tim 3,1)

Azonkívül, ennek az igazságnak a megerősítésére egyúttal segítség lenne, ha 
ezeknek a felügyelőknek újra fölfedeznénk az újszövetségi „pásztor" megjelölést. A 
„szolga" félrevezető kifejezés, mert inkább általános, mint sajátos és ezért mindig 
minősítő jelzőt kíván annak kifejezésére, hogy milyen szolgálatra gondolunk. A 
„pap" szerencsétlenül féreérthető. A görög hiereosz szó fordítására is használatos, 
amely áldozatot bemutató papot jelent, és ezt sosem használták az Újszövetségben 
a keresztyén szolgákra. Ha a klérust „papságnak" mondjuk (ahogy általában szoká
sos ez római katolikus, evangélikus és anglikán körökben), ez azt a hamis benyo
mást kelti, hogy szolgálatuk elsősorban Isten felé irányul, pedig az Újszövetség úgy 
ábrázolja a klérust, hogy az elsősorban az egyház felé irányul. így a „pásztor" kife
jezés a legpontosabb meghatározás. Az ellenvetés, hogy ez juhpásztort jelent, és 
hogy a pásztor és bárányok képe nem érthető a huszadik század nyüzsgő városai
ban, legjobban azzal védhető ld, hogy az Úr Jézus magát „Jó Pásztornak" hívta, s 
hogy még a városlakó keresztyének is mint ilyenre gondolnak Rá, és hogy az ő pász
tori szolgálata (melyre jellemző a bizalmas kapcsolat, áldozat, vezetés, védelem és 
gondoskodás) állandó modell marad minden pásztor számára.

Angliában a reformáció előtt (és a római katolikus egyházban még most is) a 
fölszentelt szolgálattevő szolgálatának papi fogalma volt túlsúlyban. A fölszentelő 
püspök ráadott a jelöltre egy miseruhát és ezt mondta: „vedd a papi öltözetet", adott 
neki egy paténát és egy kelyhet, ezt mondva: „Vegyél erőt, hogy áldozatot tudj be
mutatni Istennek és hogy misét celebrálj mind az élőkért, mind a holtakért." Ez a 
porrectio instrumentorum, vagy a hivatalos jelképeinek az átadása lényegesen átala
kult az angol reformátoroknál. Első szertartáskönyvük 1550-ből úgy rendelkezik, 
hogy a paténa és a kehely mellett egy Bibliát is adjanak a felszentelendőnek és kap
jon hatalmat „Isten igéjének hirdetésére és a szentségek kiszolgáltatására". 1552-ben, 
csupán két évvel később a paténa és kehely átadását megszüntették és a Biblia ma
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radt az egyedüli „eszköz", amit a jelöltnek átnyújtottak. Az anglikán lelkésszentelé- 
si rend lényegében változatlan maradt napjainkig is.

A szimbolizmusnak ez a változása kifejezte, hogy másképp értelmezik a föl
szenteltek szolgálatát is. Lényege már nem papi, hanem pásztori szolgálat. Ez az Ige 
szolgálata volt és maradt. Mert a pásztornak, aki „legelteti" nyáját, fő kötelessége 
„táplálni" őket. Amíg Isten megdorgálja Izráel pásztorait, hogy nyájuk helyett ma
gukat etetik, az Istentől való Pásztor „füves legelőkön nyugtatja őket". (Ez 34,1-3. 
Zsolt 23,1-2) Amikor Jézus részletesen kifejti ezt az ószövetségi képet, nemcsak azt 
ígéri, hogy nyája biztonságban lesz felügyelete mellett, „kijár és bejár és jó legelőt 
talál", de újból meg is bízza Pétert ezekkel az ismétlődő szavakkal „legeltesd az én 
bárányaimat". (Jn 10,9. 21,15-17). Soha nem felejtették el az apostolok ezt a paran
csot. „Legeltesd az Istennek rádbízott nyáját" írja maga Péter később, Pál pedig eze
ket a szavakat intézi az efezusi gyülekezet véneihez: „Viseljetek gondot magatokra 
és az egész nyájra, amelyben a Szentlélek titeket felügyelőkké (vagy őrökké) tett, 
hogy legeltessétek az Úr gyülekezetét, amelyet tulajdon vérén szerzett". (1 Pt 5,2. 
Csel 20,28). A vének bizonyára megértették kiváltságukat, hogy a Főpásztor saját bá
rányainak gondozásával bízta meg őket, akiket saját vére árán szerzett.

Isten nyájának a legeltetése természetesen metafora az egyház tanítására. így 
a pásztor lényegében a tanító. Igaz, Krisztus szigorúan megtiltotta nekik, hogy olyan 
független módon tanítsanak, amelyik az igazság Lelkének előjogait kísérli meg bi
torolni és így a tőlük függő gyülekezetét a saját tanítványává teszi. (Mt 23,8) Az is 
igaz, hogy Isten újszövetségi ígéretével összhangban „ők mindnyájan megismernek 
engem", a Szentlélek most minden hívőnek adatik, úgy, hogy „mindnyájan föl lesz
nek kenve a Szentlélek által" és „mindnyájan Istentől tanítottak lesznek" és így vég
ső soron nem lesz szükség emberi tanítókra. (Jer 31,34; 1 Thess 4,9; 1 Jn 2,20-27.) Az 
is igaz, hogy minden keresztyén felelős azért, hogy engedi-e a Szentleiket gazdagon 
lakozni magában, úgyhogy „taníthassák és figyelmeztethessék egymást minden böl
csességben." (Kol 3,16). Mégis ezek az igazságok nem összeférhetetlenek a specia
listák, azaz pásztorok fölkészítésével, elhívásával és megbízásával, akik odaszánják 
magukat az igehirdetés és tanítás szolgálatára. Mert a sok lelki ajándék közt, amit a 
mennybe ment Úr adományoz egyházának, ott vannak a „pásztorok és tanítók" is. 
(Ef 4,11) Ezt a verset magyarázva, Kálvin így ír az Institució-ban: „Látjuk, hogy Is
ten, aki egy pillanat alatt tökéletessé tehetné övéit, mégis egyedül az egyház neve
lése által akarja, hogy férfikorba növekedjenek. Látjuk az erre készített utat is: a meny 
nyei tantételek prédikálását parancsolta meg a pásztoroknak." A továbbiakban óvja 
olvasóit ennek az isteni gondoskodásnak a balga és kevély elvetésétől. „Sokakat a 
büszkeség, ellenszenv vagy rivalizálás arra a meggyőződésre vezet, hogy elég nekik 
az egyéni igeolvasás és meditáció. Ezért megvetik a nyilvános összejöveteleket és az 
igehirdetést fölöslegesnek tartják... Ez olyan, mintha Isten arca elől takarnánk el ma
gunkat, amely a tanításban ragyog ránk." „Mert sem a nap melege és fénye, sem az 
étel, vagy ital nem olyan fontos, hogy az élet táplálásában és fönntartásában, mint 
amennyire fontos, hogy az apostoli és pásztori hivatal megőrizze az egyházat a vi
lágon."

Az angol reformátorok is hamar megértették, amit Kálvin tanított Genfben. 
Mert semmi sem volt nekik olyan fontos, mint hogy a pásztorok Isten tiszta igéjét
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prédikálják és hogy a nép hallgassa azt. Így nyilatkozott John Jewel, Saüsbury püs
pöke:

Ne vessétek meg, kedves testvéreim, ne vessétek meg a hirdetett ige hallgatá
sát. Amikor kitárjátok a lelketeket, szorgalmasan gyertek az ige hallgatására, mert 
ez a hely azért van, hogy az ember szíve megmozduljon és Isten titkai nyilvánva
lókká legyenek. Mert ha tán az igehirdető gyenge is, mégis az Isten igéje olyan ha
talmas és erőteljes, mint soha azelőtt. 

Ezzel szemben, semmi sem lehet ártalmasabb az egyháznak, mint a hitetlen 
prédikátorok, ahogy Thomas Becon őszintén kimondta A Szentírás igényei c. könyve 
bevezetésében:

Miként nincs nagyobb kincs egy keresztyén közösségben Isten igéjének őszin
te, hithű és állandó hirdetésénél, úgy nincs nagyobb csapás egy népen, mint amikor  
vak vezetők, néma kutyák, gonosz farkasok, álszent béresek, pápista próféták ural
kodnak fölöttük, akik nem Isten igéjének tiszta búzájával táplálják őket, hanem az 
emberek értéktelen hagyományainak ürömével.

Nem ismerek senkit századunkban, aki a pasztorátusnak ezt az alapvető értel
mét erőteljesebben fejezte volna ki, mint Samuel Volbeda, akinek homiletikai előa
dásait, melyeket Grand Rapidsban, a Kálvin Teológiai Szemináriumban tartott, ha
lála után Az igehirdetés pásztori lelkülete címen adták ki. Az igehirdetést úgy határozta 
meg, hogy az „Isten mondott szava helyett leírt igéjének a szóban való hirdetése."  
A továbbiakban megerősíti, „hogy Isten igéje pásztori jellegű egész üzenetében, szel
lemében és céljában." Ezért az igazi prédikátor sosem lesz „csupán szócső, vagy 
trombita... aki ugyan tökéletesen, de mégis mechanikusan adja vissza Isten írott igé
jét". Sokkal inkább pásztornak kell lennie „aki szívében és elméjében tökéletes össz
hangban van a pásztori Írásokkal, amelyekről prédikálnia kell." Sőt, a jó pásztor gon- 
doskodása nyájáról négyoldalú: táplálás, vezetés (mert a bárányok könnyen 
elkóborolnak), vigyázás (a ragadozó farkasok ellen) és gyógyítás (a sérültek sebei-  
nek a bekötözése). És mind e négy cselekvés része az ige szolgálatának.

Ne gondoljuk, hogy a pásztoroknak ez a meghatározása, hogy alapvetően ta
nítók, a reformált, vagy evangéliumi keresztyének sajátos jellemzője csupán. Ezt 
ugyanis így elfogadja sok katolikus irányba hajló személy. Hadd idézzek például 
Michael Ramsey szentelési beszédéből, amikor Canterbury érseke volt. Címe: „Mi
ért van a pap?" és az első választ így adja meg saját kérdésére:

Először is, a pap tanító és prédikátor, és mint ilyen a teológia embere. Legyen 
a teológia odaadó tudósa, jóllehet, tanulmányainak nem kell óriási területre kiter
jednie, de annak teljességében mélynek kell lennie, nem azért, hogy mindenről tud
jon, hanem azért, hogy egyszerű lehessen. Azok zavarosak és zavarnak össze min
dent, akiknek a tanulmányai felszínesek.

Amikor úgy írok a „pásztori" szolgálatról, mint „tanítói" szolgálatról, azt gon
dolom, nem szükséges az ordináció kérdésébe belebonyolódnom és abba, hogy 
egyáltalán mi tesz különbséget papság és laikusok között. Elég azt mondani, hogy 
Isten azt akarja, hogy minden gyülekezet részesüljön az episzkopé, vagyis a pásztori 
felügyelet javaiban. Ezt a felügyeletet — legalábbis egy bármilyen méretű gyüleke
zet fölött — gyakorolhatja egy csoport is (a „vének" kifejezés majdnem mindig töb
besszámban jelenik meg az Újszövetségben, pl. Csel 14,23; 20,17; 1 Tim 4,14; Titus
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1,5), és egy ilyen testületnek magában kell foglalnia főállásúakat és mellékállásban 
lévőket, papokat és laikusokat, fizetett és önkéntes szolgákat — és hiszem, hogy nő
ket is ugyanúgy, mint férfiakat, habár az Újszövetség szerint az ő szerepük nem volt 
egyenlő. Rengeteg érték van a testületi koncepcióban, ezt tapasztalatból és a Szent
írásból is tudom, mert így fölhasználhatjuk egymás erősségeit és kipótolhatjuk egy
más gyengeségeit. Sőt, tálentummal rendelkező laikus embereket bíztatni kell, hogy 
csatlakozzanak a testülethez és gyakorolják szolgálatukat kapott adományaik sze
rint, amennyire csak alkalmuk van. Az egyik ilyen adomány a prédikálás és az egy
háznak sokkal több laikus prédikátorra van szüksége. Azonban a rendszeres igehir
detés pásztori szolgálata nagyon szigorú munkát igényel. Sok időt és energiát kell 
fordítani a tanulmányokra. Tehát a pásztorális testületnek bármilyen méretű gyüle
kezetben szüksége van legalább egy főállásban lévő vezetőre, aki az ige szolgálatá
ra adja magát. Enélkül a gyülekezet bizonyosan megszegényedik.

A nyáj táplálásának, vagy a gyülekezet tanításának a feladata a pasztorális tes
tület által sokféle változatban valósítható meg. Maga a Jó Pásztor is prédikált a so
kaságnak, de töltött időt egyes személyekkel és képezte a tizenkettőt is. Az ő példá
ján alapuló pásztori szolgálat hasonlóképpen magában foglalja a gyülekezetnek való 
prédikálást, egyes személyek gondozását és csoportok oktatását. Van-e hát különb
ség a prédikálás és a tanítás között? A két szó biztosan nem cserélhető föl. C.H. Dodd 
azt a tézist népszerűsítette, hogy az Újszövetségben a kérügma (prédikálás) Jézus ha
lálának és föltámadásának a hirdetése volt az írásokkal összhangban és eszhatoló- 
gikus beállításban, azzal a felszólítással, hogy térjenek meg és higgyenek, míg a di- 
daché (tanítás) — általában etikai — oktatás volt a megtérőknek. Ez a 
megkülönböztetés fontos, habár lehet, hogy egy kicsit erőltetett. Mert Jézus nyilvá
nos szolgálata során, amikor „tanított a zsinagógáikban és hirdette az Isten Orszá
gának evangéliumát" (Mt 4,23; 9,35) nincs éles különbségtétel, és Pál is úgy beszél 
magáról, mint az evangélium „igehirdetője" és „tanítója" is egyúttal (1 Tim 2,7; 2 
Tim 1,11). Amikor pedig Lukács búcsút vesz tőle a Cselekedetek végén, Pál „hirde
ti Isten Királyságát és tanítja az Úr Jézus Krisztusra vonatkozó dolgokat." (28,31.) 
Kétségtelenül igehirdetése célja inkább evangélizáló jellegű volt, a tanítása pedig in
kább rendszeres jellegű, de nincs világos elhatárolódás a kettő között, talán jelentős 
átfedések voltak bennük.

Néha azt mondják, hogy az Újszövetségi igehirdetés (kérüsszó, „hírnök") jó
részt evangélizáló jellegű és hogy a modemnek tartott igehirdetés (egy keresztyén 
gyülekezethez szólóan, templomban) nem fedezhető fel az Újszövetségben és még 
csak nem is megfontolás tárgya. De ez nincs így. Isten népe összejövetelének a gya
korlata, hogy hallgassák az ige magyarázatát, az Ószövetség idejére nyúlik vissza, 
folytatódott a zsinagógákban és átvették és krisztianizálták az apostolok. Mózes az
zal a paranccsal adta a törvényt a papoknak, hogy gyűjtsék össze a népet és olvas
sák föl nekik, s feltételezhetően azzal, hogy magyarázzák és alkalmazzák azt onnan 
eltávozva. (Deut 31,9-13/ vö. Mal 2,7-9) Ezsdrás, a pap és írástudó „a gyülekezet elé 
hozta a törvényt" és „olvasott belőle". A lévita papság is osztozott ebben a szolgá
latban: „Olvastak a könyvből, Isten törvényéből világosan. És megmondták az értel
mét, úgy hogy a nép megértette az olvasottakat." (Neh 8,1-8.) Később a zsinagógai 
istentisztelet magában foglalta a fölolvasást a törvényből és a prófétákból, amely



680
után valaki prédikált. Így olvasta föl először Jézus a názáreti zsinagógában Ézsaiás 
61-et és aztán a rákövetkező beszédében bejelentette azt az igényét, hogy őbenne 
magában teljesedett be ez az írás és más „kedves szavakat is szólt", amelyeken cso
dálkoztak hallgatói. (Lk 4,16-22). Hasonlóképp, Pált a piszidiai Antiókiában „a tör
vény és a próféták fölolvasása után megkérték a zsinagóga vezetői, hogy mondja el, 
ha van valami „buzdító szava" hozzájuk, amit Pál meg is tett. (Csel 13,14-43).

Ezért nem meglepő, hogy a hívők, amikor elhagyták a zsinagógát, vagy elűz
ték őket onnan, és elkezdték tartani sajátos keresztyén összejöveteleiket, megőrizték 
azt a módszert, hogy a Biblia olvasását magyarázat követte, de azzal a különbség
gel, hogy a törvényből és prófétáktól való részletekhez most hozzá jött egy apostol 
leveléből való fölolvasás is (pl. Ko 4,16; 1 Thess 5,27; 2 Thess 3,14). Lukács csak egy 
bepillantást enged nekünk egy ilyen összejövetelre. Ez a híres troási esemény volt, 
amikor a keresztyének összejöttek „a hét első napján". Istentiszteletük magában fog
lalta a kenyér megtörését és az igehirdetést is, amelyet Pál „megnyújtott... éjfélig" 
és közben súlyos baj történt. (Csel 20,7. kk). Habár ez az egyetlen keresztyén isten- 
tiszteleti szolgálat az Újszövetségben, amelyről említve van kifejezetten, hogy ige
hirdetés is volt alatta, nincs okunk föltételezni, hogy ez kivételes eset volt. Pont for
dítva, Pál nemcsak külön útmutatásokat ad Timóteusnak a nyilvános imádság 
vezetéséről (1 Hm 2,1. kk), hanem az igehirdetésről is: „Amig visszajövök, legyen 
gondod az írások nyilvános fölolvasására, az igehirdetésre, a tanításra." (1 Hm 4,14). 
Hsztán látható, hogy a Bibliából való olvasás után és abból fakadóan paraklézisz (in
tés) és didaszktdia (útmutatás) is következhetett. Ezzel nem azt mondjuk, hogy nem 
volt benne az evangéliumi üzenet elmondásának eleme is, mert ott vannak az alkal
makon az olyan periférián álló tagok is, mint amilyenek az „istenfélők" a zsinagó
gái közösség peremén, együtt a katehuménekkel, akiket a keresztségre felkészítve 
tanítanak és alkalom adtán a pogány látogatók is. (1 Kor 14,23). Mégis, a hangsúly 
a hívők tanítására került. Mivel a pásztor a felelős a nyáj táplálásáért, ezért van a 
presbiterek minősítésében fölsorolva mind a hűség az apostoli hírhez (hogy az 
egészséges tanítás szerint adhasson útmutatásokat... és cáfolja azokat, akik ennek 
ellene mondanak), mind a tanítás ajándéka. (Ht 1,9; 1 Hm 3,2.)

Ha a mai pásztorok komolyan vennék, hogy az Újszövetségben a hangsúly el
sődlegesen a prédikáláson és a tanításon van, akkor ez nemcsak teljesen lefoglalná 
őket, de kétségtelenül nagyon egészséges hatással lenne az egyházra is. Ehelyett szo
morúan kell mondanunk, sokan lényegében adminisztrátorok, akik szolgálatának 
inkább a hivatal, mint sem a dolgozószoba a jelképe, és inkább a telefon, mint sem 
a Biblia. Torontóban a Wycliffe Kollégium centenáriumi hálaadó istentiszteletén Do- 
nald Coggan prédikált 1977. augusztusában, aki akkor Canterbury érseke volt, em
lékeztetve a gyülekezetei, hogy a püspök minden jelöltnek egy Bibliát ad a fölszen
telésekor: „ő nem úgy végzi munkáját... elsősorban, mint egy szervező, vagy 
pénzember, vagy egy szórakoztató. Úgy végzi munkáját, mint akit az egyház Ura 
hatalmazott föl, rábízta a keresztyén kinyilatkoztatást, amely hatalmasan van kör
vonalazva a kezében lévő Könyvben, és testet öltött a testté lett igében." Dr. Coggan 
a továbbiakban kifejezte reményét, hogy második évszázadában a Wycliffe kollégi
um olyan emberek áradatát küldi ki, akik nemcsak maguknak tanulmányozzák a
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Bibliát, táplálkoznak vele és elássák, hanem „mindazt, amit kaptak, továbbadják ige
hirdetésükben és konkrét alkalmazásban."

Ha meg akarjuk szilárdítani „az ige és az imádság szolgálatát" mint elsődle
ges feladatunkat, ahogy az apostolok tették (Csel 6,4), annak magában kellene fog
lalnia programunk és időbeosztásunk radikális átszervezését, beleértve más köteles
ségek sokaságát a laikus szolgálók iránt, s akkor ez a pasztorátus természetéről való 
igaz újszövetségi meggyőződést fejezné ki.

Meggyőződés az igehirdetésről
Feltételezve, hogy a pásztorok igehirdetők és tanítók, milyen fajta igehirdetést 

kell végezniük? A homiletikai tankönyvek a szabad választás nagy lehetőségét ad
ják. Az igeszolgálat legalaposabb részletezését talán W. E. Sangster adja Az igeszol
gálat ereje c. híres könyvében. Három fő igehirdetési típus közt tesz különbséget és 
mindegyiknek egy fejezetet szentel, de hozzáteszi, hogy „a tárgy szerinti (pl. bibli
kus, etikai, áhitatos, tantételekről szóló, szociális, vagy evangélizáló), a másodikat 
úgy, hogy szerkezeti típus szerinti (pl. közvetlen kifejtés, előrehaladó érvelés, vagy 
„csiszolás", a harmadikat pedig úgy, hogy „pszichológiai módszer szerinti" (azaz 
aszerint, hogy a prédikátor magát mint tanítót, ügyvédet, bajban lévő embert, vagy 
az ördög védőügyvédjét látja).

Más írók, kevésbé részletesen mint Sangster, megelégszenek egyszerűbb osz
tályozással. Van téma szerinti és textus szerinti igeszolgálat, mondják. Némelyik 
evangéliumi, vagy apologetikus, vagy prófétai lehet, tantételekről szóló, vagy áhíta- 
tos, vagy erkölcsi, vagy intő, s valahol a sor végén van az „egzegetikus", vagy „ki
fejtő módszerű" igehirdetés. Én nem tudok belenyugodni ebbe a lefokozásba (néha 
már rosszindulatúságba), hogy a magyarázó prédikálás csak egy alternatíva volna 
a sok közül. Én azt állítom, hogy minden igazi keresztyén igehirdetés magyarázó 
természetű. Ha a „magyarázó" igehirdetésen egy hosszú íráshelynek a versről-vers- 
re való értelmezését tartanánk, akkor ez lenne valóban az igehirdetésnek az egyet
len lehetséges módja, de ez a szó téves használata volna. Ez inkább vonatkozik az 
igeszolgálat tartalmára (bibliai igazság), mint stílusára (folyamatos kommentár). A 
Szentírás magyarázatakor ki kell hoznunk azt, ami a textusban van és a hallgatók 
szeme elé kell állítani. A magyarázó föltöri azt, ami bezártnak látszik, nyilvánvaló
vá teszi azt, ami homályos, kibontja azt, ami össze van gubancolva és szétbontja azt 
ami szorosan be van csomagolva. Az expedíció (magyarázat) ellentéte az impozíció 
(belemagyarázás), ami azt jelenti, hogy belemagyarázzuk a textusba azt, ami nincs 
benne. De a kérdéses „textus" lehet egy vers, vagy egy mondat, vagy még egyetlen 
szó is. Ugyanúgy lehet egy szakasz, egy fejezet, vagy egy egész könyv. A textus hosz- 
sza lényegtelen mindaddig, amig biblikus marad. Az számít, hogy mit csinálunk ve
le. Akár rövid, akár hosszú, nekünk magyarázóknak az a felelősségünk, hogy úgy 
tárjuk föl azt, hogy világosan, nyíltan, pontosan, tárgyhoz illően, hozzáadás, elvétel, 
vagy meghamisítás nélkül fejtse ki az üzenetét. A magyarázó igehirdetésben a bib
liai textus se nem egy hagyományos bevezetés az attól nemigen függő igehirdetési 
témához, se nem egy megfelelő cövek, melyre rá lehet akasztani a különféle gondo
latok gyűjtőzsákját, hanem ez a tanító, aki diktálja és ellenőrzi azt, amit mondunk.

Hadd irányítsam a figyelmet most e tudományszak néhány fő hasznára.
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Először, a magyarázat korlátot szab nekünk. Ajz íráshelyhez köt bennünket, mert 

a magyarázó igehirdetés biblikus igehirdetés. Nem veszünk a magyarázat alapszö
vegéül sem a világi irodalomból, sem politikai beszédekből, de még egy vallásos 
könyvből sem, nem is említve a saját véleményünket. Nem, a textusunkat változta
tás nélkül, az Isten igéjéből vesszük. A magyarázók legelső ismertető jele az, hogy 
elismerjük, hogy az igazság egy szent „tárának" az őrei, az evangélium „gondno
kai" vagyunk, az „Isten titkainak a sáfárai". Így fejtette ki ezt Donald Coggan az ige
hirdetésről írt első könyvében:

A keresztyén prédikátor szabott határok között él. Amikor föllép a szószékre, 
nem egészen szabad ember. Itt egy nagyon valós érzés lesz úrrá rajta, amelyről azt 
mondhatja, hogy a Mindenható szorította őt korlátok közé, amit nem szabad átlép
nie. Nincs szabadsága arra, hogy ő válassza ki, vagy gondolja ki üzenetét: azt rábíz
ták és azt kell hirdetnie, magyaráznia és ajánlania a hallgatóinak... Óriási dolog az 
evangélium csodálatos megragadó hatalma alá kerülni.

Másodszor, a magyarázat becsületességet igényel. Nincs mindenki meggyőződve 
erről. Általában azt mondják, hogy a Bibliából mindent meg lehet magyarázni, amit 
akar az ember — de ez csak akkor igaz, ha hiányzik valakiből a becsületesség. So- 
merset Maugham A hold és a hatpennis c. novellájában leírja, hogyan írja meg Róbert 
Strickland lelkész néhai apjának az életrajzát, ami inkább mítosz, mint valóság. Va
lójában egy démonikus megszállottság ösztönözte az apját a festésre, s emiatt el
hagyta feleségét, családját és karrierjét. Az életrajzban azonban úgy volt megrajzol
va, mint kiváló férj és apa, kedves, szorgalmas, és erkölcsös ember. Az igazságnak 
ezt a túlzott kicsavarását Maugham úgy kommentálta, hogy „A mai pap tudo
mányos tanulmányaiban — tudomásom szerint az egzegézis tantárgyban — elsajá
tította azt, ami a dolgok félremagyarázásának bámulatos képessége". Nem kis szar
kazmussal hozzátette, hogy Róbert Strickland elméssége a dolgok tálalásában „az 
idők telésével őt az egyházban biztosan nagyobb dicsőségre juttatja. Látom már iz
mos lábait püspöki lábszárvédőbe foglalva."

Az „egzegézisnek", amit valójában Sommerset Maugham itt kifiguráz, a leg
szigorúbb tudománynak kell lennie. Néha megtisztelik ezt a fajtáját a hosszan kí
gyózó „grammatiko-históriai" (nyelvi-történet) jelzővel, mert ez egy textus értelme
zését jelenti., összhangban annak történeti eredetével és nyelvtani felépítésével. A 
tizenhatodik századi reformátorok helyesen adták vissza a hitelét ennek az újraföl
fedezett módszernek, amely megmentette a biblikus magyarázatot a középkori írók 
képzeletszőtte allegorizálásaitól. Amikor „szó szerinti" jdentésről beszélnek, akkor 
ezt állítják szembe az „allegorikus" jelentéssel. Nem tagadták, hogy a Szentírás né
hány helye szándékosan költői stílusú és jelképes a jelentése. Hangsúlyozták, hogy 
minden bibliatanulmányozónak keresnie kell a textus egyenes, természetes, nyilván
való jelentését, minden kitekerés nélkül. Mire akar célozni az eredeti szerző a sza
vaival? Ez volt a kérdés. Sőt, ez most is olyan kérdés, amit türelemmel kell megvá
laszolnunk és bizonyossággal. Nem szabad, hogy megfertőzzön bennünket az 
irodalomkritikai módszer mai cinikus hangvétele, amely minden szerzőt meggya
núsít, hogy titkos célok, vagy okkult jelentések vannak soraikban, amelyeket ki kell 
deríteni és le kell rántani róluk az álarcot. Nem, a bibliai szerzők őszinte emberek
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voltak, nem csalók, és azt akarták, hogy megértsék az írásaikat az emberek, nem azt, 
hogy „végtelen módon értelmezhetők" legyenek.

A reformátorok sokat beszélnek a „hit analógiájáról" is, amelyen azt a meggyő
ződésüket értik, hogy a Szentírásban olyan egység van, amelyet az isteni értelem 
adott neki és ezért megengedhető, hogy önmagát magyarázza úgy, hogy az egyik 
szakasz megvilágítja a másikat, és hogy az egyháznak nem szabad úgy „értelmezni 
az egyik íráshelyet, hogy az ellentétben legyen egy másikkal". (20. cikkely) Nem ta
gadják, hogy a Szentírásban különbözőségek vannak a fogalmazásban, de visszauta
sították azt, hogy ezt a Szentírás egységének a rovására hangsúlyozzák, mint ahogy 
néhány mai tudós teszi. Ezzel szemben ők az összhang keresését látták, mint felelős 
keresztyén feladatot (a harmonizáció nem szinonima a manipulációra).

1564. április végén egy hónappal halála előtt Kálvin elköszönt a Genfi pászto
roktól. Jó lenne, ha minden pásztor azt állíthatná, amit ő mondhatott nekik:

Tudomásom szerint egyetlen íráshelyet sem rontottam meg és ki sem csavar
tam. Amikor szövevényes értelmezéseket hozhattam volna elő, ha körmönfontan ta
nulmányoztam volna, az egészet a lábam alá tiportam, és úgy vizsgáltam meg, hogy 
egyszerű lehessek...

Egy másik magyarázó 250 évvel később, a cambridge-i Charles Simeon, ugyan 
ezt állította. Egyik esti igehirdetésében, amit minden második pénteken tartott rend
szeresen a tanévben, így intette a hallgatókat: „Foglalkozzatok nagyon szorgalma
san az eredeti szöveggd és a párhuzamos helyek alapján figyeljetek az igazi, tiszta 
és elsődleges jdentésre minden textusnál." Mert ez az, amire ő maga sem sajnálta a 
fáradságot. „A szerző arra törekedett" magyarázta a Home Homüeticae címen össze
gyűjtött szolgálatainak előszavában, „hogy előítélet vagy részrehajlás nélkül adja 
vissza minden textus pontos jelentését, természetes vonatkozását és helyes haszná
latát." Kiadójának ezt írta egy levélben: „Az a szándékom, hogy a Szentírásból azt 
hozzam ki, ami benne van és ne erőltessem bele, amiről úgy gondolom, hogy ben
ne kellene lennie. Nagy vágyam ezen a téren: sohase mondjak többet, vagy keveseb
bet, mint amennyire meggyőződésem szerint a Lélek gondolata abban a szakaszban, 
amelyet magyarázok."

Ez határozott döntés volt: alázatosan a Szentírás tekintélye alá helyezi magát 
és nem ő ítéli meg azt. Ez vezette Simeont, hogy bizalmatlan legyen minden sémá
val és hittudományi rendszerrel szemben.

A szerző nem kedveli a szisztematikusokat a teológiában (írja). Arra törekedett, 
hogy vallásbeli látását egyedül a Szentírásból eredeztesse. Az a vágya, hogy ehhez 
tudjon ragaszkodni lelkiismeretes hűséggel. Sose ferdítse el Isten igéjének egyetlen 
részletét se azért, hogy egy sajátságos véleménynek kedvezzen, hanem hogy min
den részletnek a saját értelmét adja vissza, amelyet úgy lát, hogy a nagy Szerző ter
vezett abba.

Véleménye szerint ugyan ez nem mondható el kora kálvinistáiról és arminiá- 
nusairól. Ellenkezőleg, ahogy Simeon írja ártatlan humorral, „egyik rendszernek 
sincs olyan határozott híve, aki ha Szent Pál társaságában lett volna, miközben írta 
leveleit, ne javasolta volna neki, hogy változtassa meg egyik-másik kifejezését. „Ami 
Simeont illeti, ilyen (elsőbbségi viszony az ihletett szöveggel szemben nála szóba se 
jöhetett. Mert ő teljesen elégedett volna azzal, hogy mint tanuló üljön a szent após



684
tolok lábához és nem volt szándéka, hogy tanítsa őket, hogyan kellett volna szólni
uk."

Harmadszor, a magyarázat megmutatja a kelepcéket, amelyeket minden áron 
el kell kerülnünk. Mivel a magyarázónak el kell határoznia, hogy hűséges lesz a tex
tusához, a két fő kelepce a feledékenység és a hűtlenség. A feledékeny magyarázó 
elveszíti textusa irányvonalát és saját képzeletét követi. A hűtlen magyarázó úgy tű
nik, hogy textusánál marad, de mégis annak eredeti és természetes jelentésétől el
fordul és egészen más irányba fordítja azt.

Századunk egyik legnagyobb magyarázója, G. Campbell Morgan hangsúlyoz
ta a fontosságát annak, hogy legyen textusunk és hogy azt fejtegessük. Mint írja, ez
zel szemben áll Dr. Benjamin Jowett, az oxfordi Ballion Kollégium tanárának a szo
kása „aki kijelentette, hogy először leírja az igehirdetést és azután ürügyként választ 
egy textust, mint egy fogast, amelyre ráakaszthatja. Nyugodtan mondhatom, foly
tatta Campbell Morgan „...hogy beszédeinek a tanulmányozása pontosan leleplezi 
álláspontját és megmutatja módszere veszélyeit..." lelkiismeretlenebb volt egy má
sik prédikátor, aki „előadta textusát és azt mondta: „Ez a textusom. Most prédikál
ni fogok. Lehet, hogy én és a textusom találkozni fogunk újból, lehet hogy nem".

Az ilyenfajta lovagias közömbösség a textus iránt végül is megérdemli a nyílt 
elismerést. Sokkal rosszabb az igemagyarázat látszata, ha az illető valójában kizsák
mányolja azt. Maguk az újszövetségi írók eleven képekben óvnak bennünket ettől a 
gonoszságtól. A hamis tanítókat elítélik azért, hogy „elhajlottak" az igazságtól, mint 
egy íjazó, aki elhibázza a célt, mert „kereskedtek" Isten igéjével, mint egy kereske
dő, aki csal az eladásnál, mert „megmásították" az evangélium tartalmát és „kite
kerték" az írásokat, úgy hogy az tölismerhetetlenné vált. E bűnökkel szemben Pál 
ünnepélyesen kijelenti, hogy ő „lemondott a szégyenletes aljas utakról", s hogy ő „a 
legteljesebben megtagadja az Isten igéjébe való belekontárkodást", és hogy ehelyett 
„az igazság nyilvánvaló beszédére" támaszkodik.

Azonkívül állandó szégyene az egyháznak a szándékos manipuláció a Szent
írással azok részéről, akik elhatározták, hogy azt a jelentést hozzák ki belőle, amit 
ők akarnak. Ahogy a Lausanne-i A. Vinet professzor elénk tárta a múlt század kö
zepén, „egy íráshely ezerszer szolgál útlevélként olyan gondolatokhoz, amelyek írá
sellenesek." Néha ez viszonylag ártalmatlan vadászat egy alkalmas textusra, mint a 
Londoni Szt. Pál katedrális dékánja, Dr. W. R. Matthews esetében. Az ellenségeske
dések megszűntével a 2. világháború végén, arról akart prédikálni, hogy a győze
lem után most már az újjáépítés nagyon fontos, ezért arról a textusról prédikált, hogy 
„többek vagyunk, mint győztesek" (Rm 8,37). Vagy amikor egy ismeretlen prédiká
tor beszélni akart az emberi átélés múlandóságáról, fölütötte a jólismert ószövetsé
gi kifejezést: „És megtörtént". Néha azonban azért használja tévesen egy prédikátor 
a Szentírást, mert kedvenc hobbiján lovagol a teológiában. Campbell Morgan beszélt 
egy baptista prédikátorról, akinek annyira központi témája volt a keresztség, hogy 
egyszerűen nem tudta ezt a témát félretenni. Egy reggel ezt az igét olvasta föl: 
„Adám, hol vagy?" És így folytatta: Három irányba haladunk tovább. Először: hol 
volt Adám, másodszor: hova jutott és harmadszor és végül: néhány szó a kereszt- 
ségről." Sokkal tendenciózusabbak voltak az oxfordi mozgalom úgynevezett „puze- 
itái", akik Mt 18,17-et alkalmas textusnak találták arra, hogy igazolják önkényes Iá-



685
tásukat az egyház tekintélyét illetően. Itt azt olvassuk, hogy „ha a gyülekezetre sem 
hallgat, legyen olyan előtted, mint a pogány és a vámszedő". Oly gyakran prédikál
tak arról, hgy „hallgass a gyülekezetre", míg ez felingerelte Whately érseket és vá
laszul egy szentbeszédet tartott arról, hogy „ha valaki nem hallgat az Egyházra, le
gyen..." A nem ritka gyakorlat: a textus néhány szavának az összefüggéséből való 
kiragadása akkor érte el a csúcspontját, amikor egy prédikátor, aki egyáltalán nem 
szerette az Ószövetséget, mint mondják, támadó beszédét ezekre a szavakra alapoz
ta: „Ezen függjenek mind a törvény és a próféták." (Angolban még kétértelműbb: 
(Ezen) függ a törvény és a próféták, illetve akasszátok föl a törvényt és a prófétákat. 
— fordító: Sz. B.)

A textus a prédikátorok részéről való ilyen kicsavarása R.W. Dalé szerint em
lékeztet a varázslókra, és a következőkre indította ez őt a Yale-i, 1878-as előadásai
ban:

Gyakran eszembe jutnak azoknak a találékony embereknek a trükkjei, akik az
zal szórakoztatják a közönséget, hogy megdörzsölnek egy aranypénzt a kezeik kö
zött és az kanárivá változik, kabátujjukból fél tucat vizzel telt ragyogó üveggömböt 
húznak elő, amelyekben négy-öt aranyhal úszkál. Ami engem illet, a jó igehirdető
ket szeretem hallgatni és nincs kifogásom az ellen, hogy a világot okos bűvészek 
mulattassák. De jobban szeretem, ha elkülönítenénk a bűvészkedést és az igehirde
tést: bűvészkedés vasárnap reggel, bűvészkedés a templomban, bűvészkedés az 
írással, — ez nem igen van az ínyemre.

Csak a pontos és precíz írásmagyarázó fejtegetése őrizhet meg bennünket ezek
től a kelepcéktől.

Negyedszer, a magyarázat segít, hogy bízzunk az igehirdetésben. Ha saját lá
tásainkról vagy esendő emberek nézeteiről árad belőlünk a szó, akkor az önmagunk
ban való bizalomhoz vagyunk kötve. De ha Isten igéjét fejtegetjük becsületesen és 
őszintén, akkor nagyon bátrak lehetünk. Aki szól, írja Péter, úgy tegye, „mint aki Is
ten igéit szólja". (1 Pt 4,11) Ez nem azért van, mert úgy tekintenénk saját szavainkat, 
mint csalhatatlan kijelentést, hanem miképpen a régi zsidókra „Isten rájuk bízta be
szédeit" (Rm 3,2), úgy miránk is. És mert a mi meglankaszthatatlan ügyünk az, hogy 
e beszédeket olyan pontos hűséggel adjuk át, ahogy maguk is hallhatók voltak, vagy 
méginkább, ahogy Isten szól általuk.

Gustaf Wingren professzor csodálatosan fejezi ki ezt, amikor erről ír:
A magyarázó csak a száját és ajkát adja az írásrésznek, úgy, hogy az ige halad

hasson... Az igazán nagy prédikátorok... valójában csak a Szentírás szolgái. Ha be
széltek egy kicsit... az Ige... felragyog a textuson keresztül és magára vonja a figyel
met: a hang hallhatóvá teszi magát... Az íráshely maga a hang, Isten beszéde. A 
prédikátor a száj és az ajak a gyülekezet... a fül, melybe a hang hangzik... Csakhogy 
az Ige előtűnhessék — csak azért szabad kimenni a világba és erőltetni útját ellen
séges falak közt a foglyokhoz — csak ezért szükséges az igehirdetés.

Ez az igehirdetés szolgálatának a teológiai alapvetése. Isten világosság, Isten 
cselekedett, Isten szólt, és Isten gondoskodott róla, hogy cselekedete és beszéde meg
őriztessék írásban. Ezáltal az írott ige által hathatósan beszél tovább élő hanggal. Az 
egyháznak figyelmesen kell hallgatnia az Ő szavára, mert ettől függ egészsége és 
érettsége. Ezért a pásztoroknak ki kell fejteniük azt, erre hívattak el. Ha ezt becsü-
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letesen csinálják, akkor Isten hangja hallhatóvá lesz, és az egyház megítéltetik 
és megaláztatik, helyreállíttatik és újra megerősödik, átalakul eszközzé, az Ő 
használatára és dicsőségére.

Ezek az igazságok Istenről és a Szentírásról, az egyházról, a pasztorátusiól és 
a biblikus magyarázatról meg kell, hogy erősítsék elerőtlenedő meggyőződésünket. 
Akkor az igehirdetéssel szembeni általános ellenvetések nem rettenthetnek meg 
minket. Ellenkezőleg, az ő szolgálatára szenteljük magunkat friss buzgósággal és el
tökéltséggel. Semmi sem lesz képes eltéríteni bennünket elsődleges feladatunktól.

Fordította: Széll Bulcsú

Keveháziné Czégény Klára

Gyülekezeti munkaprogram családi 
istentiszteletekre
Amennyiben fontos a gyülekezeti munkában az ún. rétegmunka, vagyis, hogy 

rendszeresen foglalkozzunk a gyermekekkel, ifjúsággal, gyermekeket nevelő szülők
kel, időskorúakkal stb. (a felsorolás korántsem teljes), ugyanígy szükséges, hogy 
egy-egy ünnepi alkalomra összegyűjtsük a különböző csoportokat és együtt ünne
peljünk. így válhat gyülekezetünk családias közösséggé. Különösen fontos, de ko
rántsem egyszerű ez egy nagy gyülekezet esetében.

Ehhez a munkához szeretnék segítségül egy válogatást átnyújtani abból az 
anyagból, amelyet az évek során gyűjtöttünk és használtunk fel pilisi gyülekeze
tünkben a már hagyománnyá vált családi istentiszteleteken. Ezeken az alkalmakon 
az igehirdetés szolgálatán kívül minden mást, úgymint a liturgia imádságait, éne
keit, igeolvasást, verseket, hitvallást a gyermekek végeznek. Ezért külön nem jelö
löm meg ezt az alábbiakban. Az anyagot a gyermekek számától függően lehet fel
osztani.

Az októbertől június végéig tartó munkaévet a tanévnyitó, illetve -záró isten- 
tisztelet foglalja keretbe. Ezek az istentiszteletek liturgiájának az énekeskönyvünk 
17. számú liturgikus rendjét ajánlom.

Néhány igejavaslat tanévkezdésre:
Józsué 1,9; I Sám 3,9; 3,19; Zsolt 118,25; Péld 16,1-6; Máté 5,6; 6,19-21; 13,1-8; Lk 

18,17.
Tanévzáróra: I Sám 7,12; Máté 7,24-27; Máté 25,14-30; Lk 12, 4-48; I Pét 6,7; Jel 

2,10b.
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Tanévnyitó
Kezdőének 538.
1. Vers: Scholz L.: Jót várj!
2. Uram nyisd meg...
3. Zsoltárolvasás váltakozva: 33. Zs.
Dicsőség...
4. Imádság.
Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy Te azokat keresed, akik kicsinyek és erőtle

nek, akik rád hagyatkoznak. Így hívtál el minket is, így tettél gyermekeiddé Jézus 
Krisztus által. Add, hogy megmaradjunk gyermekeidnek.

Kérünk téged az új tanév kezdetén, hogy légy velünk segítségeddel és erőddel. 
Adj türelmet és szorgalmat, adj jó előmenetelt a tanulásban, az ismeretekben, a hit
ben és szeretetben. Hallgass meg minket Jézus nevében kérünk Ámen.

Teremts bennem ó Isten...
5 .Igeolvasás
Hitvallás
Főének: 349.
6. Igehirdetés
Imádság.
Mennyei Atyánk, kérünk, ne hagyj minket magunkra, mert akkor mindent el

rontunk, de Te áldássá teheted minden munkánkat és egész életünket. Erősítsd bi- 
zodalmunkat, kezdd el bennünk jó munkádat. Add, hogy ne feledjük el: számadás
sal tartozunk neked. Hallgass meg minket Jézus nevében!

Miatyánk
Áldás
Záróének: 553

Termésért való hálaadás
Gyülekezetünkben ez az ünnep a Szentháromság utáni 20. vasárnapon van, 

amikor már minden termést betakarítottunk. Így az oltárra és az oltár köré gazdag 
sokszínűségben kerül mindenből. A gyerekek a kezdőének alatt vonulnak be 
hosszú sorban, mindenki hoz valamit: virágot, az úrvacsorái eszközöket, kenyeret, 
gyümölcsös-zöldséges kosarakat, és rakják fel az üresen hagyott oltárra és az oltár 
köré. A liturgia itt agendánk aratási hálaadó rendjét követi.

1. Kezdőének, bevonulás
Az Atya Fiú...
-Dicsérjétek az Urat! Úrnak szolgái dicsérjétek, dicsérjétek az Úr nevét. Adja

tok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete.
-  Ezen a szép ünnepen feldíszítettük az oltárt. Azokból az ajándékokból he

lyeztünk ide valami keveset, melyekkel Isten ebben az esztendőben is ellátott ben
nünket. Megáldotta kezeink munkáját, fáradozásunkat. Megadta kenyerünket. Is
tentiszteletünkön ma ezért adunk hálát: ezért zeng az ének, szól a bizonyságtétel.

Ének: 71.
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-  Urunk, kezed tele van ajándékokkal. Kezedből vesszük mindazt, amire az 

élethez szükségünk van. A mindennapi kenyeret, az ételt, amellyel jóllakhatunk. A 
napfényt, a vidámságot: örülünk, ha ránknevet valaki. Urunk, megáldasz bennün
ket. Kezedből vesszük ajándékaidat. Áldunk, mert örökkévaló szereteted!

-  Urunk, de milyen a mi kezünk? Amit kapunk, azt két kezünkkel szorosan 
tartjuk: ez az én kenyerem, ez az én pénzem, ez az én életem -  mondjuk. Irigyen ra
gaszkodunk ahhoz, amink van. Minden örömünkben ott a félelem: jaj, csak el ne ve
gye valaki azt, ami az enyém. Elfelejtjük, honnan jön minden jó!

-  Vannak üres kezek. Emberek éheznek és szomjaznak, mert földjük nem te
rem semmit. Emberek hajléktalanok, nincs otthonuk, menekültek. Nincs, aki meg
mutassa nekik a következő lépést. Emberek betegek, szenvednek és nincs reményük 
a gyógyulásra.

-  Urunk, te két kezet adták nekünk! Az egyiket, hogy elfogadjunk, a másikat, 
hogy adjunk. Ha kapunk és adunk, akkor leszünk vidámak, akkor leszünk hálás 
gyermekeid!

-  Add Urunk, hogy ajándékaidat, áldásaidat tovább tudjuk adni: kézből-kéz- 
be!

Mind: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete.
Ének: A napkeltétől napnyugtáig... (Ifjúsági énekfüzet)
Igeolvasás
Hitvallás
Főének, utána a megszokott rend következik.

Karácsonyesti istentisztelet
A gyermekszeretetvendégségen, mely a karácsony előtti vasárnapon van, a ki

csinyek szolgálnak versekkel, kis jelenetekkel, nekik pedig az ifjúság készít megle
petéseket, szolgálnak énekléssel, vetítéssel, karácsonyi műsorral. Szülők, nagyszü
lők is együtt vannak, magukkal hozzák a legkisebbeket is.

A karácsonyesti istentiszteleten a nagyobbak: ötödikes és hatodikos gyerekek 
szavalókórussal gazdagítják a gyülekezeti alkalmat. Egy ilyen összeállítás követke
zik.

Ének: 142,1-2.
-  Mennyei Atyám! Karácsony van és én nagyon szeretem ezt az ünnepet. Sze

retem a gyertyák ragyogását, és boldoggá tesz minden kis ajándék. Neked köszö
nöm ezt Istenem! De különösen köszönöm a Te ajándékodat: Jézust. Köszönöm, 
hogy az egész világ megtartójául küldted őt. Mind a négy világtáj és mind a hat föld
rész minden színű, fajú és kultúrájú embertársam üdvözítőjéül. Bárcsak felismerné 
mindenki, hogy Jézus az üdvözítő, a legdrágább, sőt az egyetlen igazi karácsonyi 
ajándék. Meggyújtom karácsonyi gyertyámat, hogy ezt az örömhírt én is hirdessem, 
mint az angyalok, és ez a fény is beragyogja a világ éjszakáját. Ámen.

Ének: 149,1,4
-  Ezen a szent estén azért vagyunk együtt, mert Isten ígéretét megtartó Isten. 

Sok ezer évvel ezelőtt, az ember bűnbeesésekor mondta első ígéretét. Az ember hall
gatott a csábító szavára, ezért büntetést érdemelt. De hangzott az ígéret is:
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-  Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő 
utódai között. Ő a fejedet tapossa, te pedig sarkát mardosod.

-  Majd a próféták ajkán mindig újra felcsendült a régi ígéret arról, hogy Isten 
elküldi népe számára a szabadítót, a Messiást.

-  Te Betlehem, bár a legkisebb vagy a Júda nemzetségei közül, mégis belőled 
származik az, aki uralkodni fog Izraelen.

-  Vesszőszál hajt ki Issai törzsökéből, hajtás sarjad gyökereiről. Az Úr lelke 
nyugszik rajta, bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr szeretetének 
és félelmének lelke.

-  Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vál
lán lesz. Így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, örökkévaló Atya, Bé
kesség Fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége! A Seregek 
Urának féltő szeretete viszi véghez ezt.

Ének: 157,1.
-  Amikor betelt az idő. Isten elküldte angyalát, hogy hirdesse kiválasztó ke

gyelmét a názáreti szűznek, az egyszerű, szegény Máriának: Örülj kegyelembe fo
gadott, az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között.

-  Ne félj, kegyelmet találtál Istennél. Had fog születni, akit nevezz Jézusnak, 
mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Ekkor így szólt Mária: íme az Úrnak szolgá
lóleánya. Történjék velem a te beszéded szerint.

Ének: 157,2
-  Mária így dicsérte az Urat: magasztalja lelkem az Urat és az én lelkem ujjong 

Istenben az én üdvözítőmben. Mert rámtekintett szolgálóleánya alázatos voltára és 
nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, szent az Ő neve.

Ének: 157,3.
-  Történt pedig azokban a napokban, hogy Augusztus császár rendeletet adott 

ki: írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, mikor Szíriában Ci- 
rénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. 
Felment József is a galileai Názáretből a judeai Betlehembe, a Dávid városába, hogy 
összeírják jegyesével, Máriával, aki gyermeket várt. Amíg ott voltak, eljött szülésé
nek ideje. Es megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szál
láson nem volt számukra hely.

Ének: 165,1,3.
-  Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt és őrködtek éjszaka a 

nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicső
sége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. De az angyal ezt mondta nekik: Ne féljetek, 
mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lesz: Üdvözí
tő született ma nektek, az Úr Jézus Krisztus a Dávid városában.

-  És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik ezt mond
ták: Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség és az emberekhez jóaka
rat.

Ének: 168,1.
-  Amikor elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egy

máshoz: menjünk el egész Betlehemig, nézzük meg, hogyan is történt az, amikről 
üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve és megtalálták Máriát és Józsefet, vala
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mint a kisgyermeket, aki a jászolban feküdt. Amikor meglátták, elmondták az üze
netet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak. És mindenki, aki hallotta, elcsodálko
zott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat 
megőrizte és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőtíve az Istent 
és magasztalva mindazért, amit hallottak és láttak, ahogy ő megüzente nékik.

Ének: 168,2-3.
-  Mennyei Atyánk! Nemcsak a betlehemi angyalkar hirdette a békességet, ha

nem Jézusban elárasztottad békességeddel a világot. Mégis, a világnak annyi pont
ján nincs békesség, emberek szenvednek a háború borzalmaitól. Ó Uram, ébressz fél 
minket és minden népet, hogy minden áldozatot meghozzunk a békéért. Hadd jöj
jön el a nap, amikor többé nem tanulnak háborúskodást az emberek és nép népre 
nem fog fegyvert soha. Meggyújtom karácsonyi gyertyámat, hogy fénye emlékez
tessen: Istenem, te nem a halált, hanem az életet akarod.

-  Mennyei Atyám! a betlehemi istálló szegénysége eszembe juttatja azokat, 
akiknek nagyon kevés van a világ javaiból, örömeiből. Azokat a milliókat, akik ott
hontalanok lettek földrengés és más természeti csapás miatt. Azoknak, akiknek a na
pi kenyerük is csak szűkösen van meg. Ó Uram, ne engedd, hogy a szeretet csak 
szép szó maradjon. Hadd tudjunk tettekkel is követni és nyomodba szegődni, aho
gyan te segítettél az embereken. Meggyújtom karácsonyi gyertyámat, melynek fé
nye életadó irgalmadat jelenti számomra, s egyúttal Benned bízó hitem jelképét is. 
Ámen.

Ének: 168,4.
Főének, szószéki, majd befejező oltári szolgálat.
Az alapszöveget tetszés szerint lehet tagolni a gyermekek számától függően. 

Egy-egy részt váltakozva, vagy kórusszerűen több gyermek együtt is mondhatja.

Anyáknapi istentisztelet
A köszöntés az első oltári szolgálaton belül kap helyet. A főénektől a megszo

kott módon folytatódik az istentisztelet. A műsorban a gyermekek és az ifjúság is 
részt vesz verssel, énekkel, köszöntéssel. Az énekszámokat gitárral, furulyával, tri
angulummal, xilofonnal kísérik. A műsor végén a főének alatt minden édesanya, 
nagymama virágot, igéslapot kap, az oltárra egy-egy szál piros, illetve fehér virág 
kerül az élők és a holtak emlékére.

A kezdőének alatt a gyermekek virággal vonulnak be és helyezkednek el az ol
tár körül.

Ének: 571.
Az Atya Fiú, Szentlélek nevében
Ámen.
Zsoltár: 145.
-  Jó az Úr mindenkihez, és irgalmas minden teremtményhez. Magasztallak té

ged Istenem, és áldom nevedet örökkön örökké. Mindennap áldlak téged és dicsé
rem neved örökkön örökké.

-  Nemzedékről nemzedékre hirdetik műveidet, és én is csodatételeidről éne
kelek. Dicsér téged Uram minden teremtményed, és a te híveid áldanak téged. -
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Imádkozzunk! Összeteszem két kezem, úgy áldlak jó Istenem, te táplálod testemet, 
fenntartod életemet.

Minden áldott adomány Tőled származik csupán, étel, ital, minden jó, tőled 
van Mindenható.

Köszönöm jó Istenem, amit ma is adsz nekem, amikor elfogadom, Téged illő 
áldanom. Ámen.

Ének: 544,1-3.
-  Köszöntő vers (versek)
Weöres Sándor: Ó ha cinke volnék! Dzsida Jenő: Hálaadás. Túrmezei Erzsébet: 

Édesanyámnak. M.Feeshe után: Szeretet. Paul Vögt után: Köszöntő (Így leszel áldás)
-  Gyermeki szívünk minden szeretetével köszöntjük ezen a napon az édesa

nyákat és a nagymamákat! Kérjük Istent, hogy áldja meg és tartsa meg őket! Igeol
vasás Ef 6,1-3. vagy I Kor 13,1; 4-8.

Hitvallás.
Ének: 574.

Évzáró istentisztelet
Kezdő ének: 290. Liturgia: 17
Uram nyisd meg ajkamat... Hálaadó zsoltár: 103.
-  Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét! Áldjad én lel

kem az Ural és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, 
meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irga
lommal koronáz meg. Betölti életedet javaival, megújul ifjúságod, mint a sasé.

Ének: Dicsőség az Atyának...
-  Az Úr legyen...
-  És a te...
Uram bocsáss meg - Barsy Irma verse
-  Uram bocsáss meg, hűtlen szolgád voltam,
S a tálentumot, mit kezembe adtál,
Nem forgattam, rejtetten elástam.
Fénye nem hullott biztatón az estbe,
Mert véka alá rejtettem a gyertyát 
S lábam az utat hiába kereste,
Oly szomorún néz reám az arcod:
Miért csüggedek gyáván, félutaknál?
Miért nem állom hősebben a harcot?
Múlnak az évek, egyre sebesebben 
Méltatlan szolgád el mikor bocsátod?
Vagy engeded Uram, hogy újra kezdjem?
Ének: Teremts bennem...
-  Imádkozzunk!
-  Mennyei Atyánk! Nevedben kezdtük munkánkat, a tanulást, nevedben fejez

zük be most. Hálát adunk áldásodért és segítségedért, amelyben részesítettél. Öröm
mel vesszük kezedből az eredményt, mert a te ajándékod az. Amit elmulasztottunk
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vagy elhibáztunk, azt fedezd be kegyelmeddel, és add, hogy ezután buzgóbban és 
hűségesebben teljesítsük kötelességünket. Add, hogy tisztán és igazán őrizzük 
meg szívünkben, amit igédből tanultunk, hogy gyümölcsöt teremjen életünkben. 
Áldj meg minket és maradj velünk, hogy tied legyünk és maradjunk most és 
örökké, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.

Hitvallás
Igeolvasás
Igehirdetés
Imádkozzunk!
Istenünk, köszönjük, hogy velünk voltál az elmúlt tanévben. Köszönjük, hogy 

megtartottál bennünket, hogy előmenetelt adtál. Köszönjük mindazt, amit megis
mertünk, megtanultunk. Köszönjük, hogy szent igédet is hallgattuk és tanultuk.

Urunk, most elérkezett a vakáció ideje. Kikapcsolódhatunk, szabadságra me
hetünk. Köszönjük, hogy egy időre leveszed váltunkról gondjaink terhét, és pihen
hetünk. Töltsön el minket örömmel teremtett világod szépsége.

Üdíts fel bennünket, hogy megerősödve térjünk vissza munkánkhoz. Légy ve
lünk, őrizz minket, bárhol járunk. Ámen.

Miatyánk.
8. Záróének: 443

ifj. Tompó László
Az evangélikus múzeum 
tíz éves jubileumán
Tíz esztendő nem nagy idő. Mégis, egyházunk életében jelentős előrelépések 

történtek ennyi idő leforgása alatt. Egyházunk évszázados történelmi értékeit őrző 
Evangélikus Országos Múzeumunk 1979. július 27-én nyitotta meg kapuit az érdek
lődők számára.

Felidézve a múltat -  méltó emlékezettel gondoljunk most a magyarországi pro
testantizmus eseményekben gazdag történetére.

Múzeumunk állandó kiállítása bemutatja, hogy a gazdag örökségnek örvend
hető protestantizmusunk milyen döntő mértékben járult hozzá a magyarság nem
zeti művelődéséhez. Legtöbb protestáns egyházi személyiségünk -  a lutheri refor
mációtól kezdődően - ,  pártolta a nemzeti eszményeket, a nemzeti nyelvet és 
irodalmat, történetírást és segítette e legnemzetiesebb szellemű tudományaink, va
lamint a természettudományok fejlődését. Ezért nem véletlen, hogy Múzeumunk ál
landó kiállításának címe: AZ EVANGÉLIKUSSÁG A MAGYAR KULTÚRÁBAN.

Ugyanakkor maga a Múzeum épülete is élő történelem. Valamikor itt műkö
dött az első pesti evangélikus iskola. Ennek egykori tanulója volt a legnagyobb ma
gyar lírikus, Petőfi Sándor -  1833/34-ben.

Evangélikus egyházunk történetét bemutató Múzeumunk állandó kiállítása 
három teremből áll. Ebből az első terem a reformáció századáé.
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A lutheri reformáció történelmének előzményei leginkább az előreformádó 
nagyjainak munkássága alapján érthetők meg. A középkori -  nagyobbrészt antifeu- 
dális élű eretnekmozgalmak döntő szerepet játszottak a vallásjavítás terén. Kezdet
ben Vald Péter, majd Wiclif János és -  a XV. században -  Húsz János az egyetemes 
keresztyén egyház megreformálását tűzte ki legnemesebb feladatának.

Múzeumunkban a husziták emlékét az itt kiállított aranyozott, reneszánsz stí
lusú, a XV. század második felében készült kelyhek őrzik.

Luther Márton reformátori tevékenységét több értékes dokumentum mutatja 
be. Látható itten egy korabeli Luther-Biblia, valamint különféle reformátori érteke
zések.

Mind a magyar, mind a németalföldi reformáció történetében egyaránt nagy 
előrelépést jelentett a reformátorok részéről, hogy lehetővé tették a Szentírásnak a 
nép anyanyelvére való lefordítását. A szász ajkú lakosság pedig nagy örömmel ol
vasta Luther Márton egyházszervező iratait -  élükön a híres, 1537-ben írt Schmal- 
kaldi Cikkeit.

A 95 ún. búcsúellenes tétel kibocsátásával (1517) -  Wittenbergből kiindult re
formáció nagy néptömegeket hódított meg egész Európában. Múzeumunk bemutat
ja Luther Márton Végrendeletét, amelyet négy évvel a halála előtt, 1542. január 6-án, 
Vízkereszt napján út. E felbecsülhetetlen értékű ritkaságot az Evangélikus Országos 
Levéltár őrzi.

Luther kortársai közül különösen kiemelendő Melanchton Fülöp neve és sze
mélye. Egyik eredeti műve itt látható. Luther Végrendeletének végén írott néhány 
sora az értékes Luther-relikvia eredetiségét tanúsítja. Továbbá a humanista Rotter
dami Erasmus szerepe emelendő ki: latin-görög Újszövetséget két ízben adott ki. 
Magyarországon hamar terjedtek Erasmus humanista eszméi. Magyar követői első
sorban bibliafordításokkal foglalkoztak: Pesti Gábor és Komjáti Benedek nagy ma
gyar erazmisták voltak.

Kiállításunk -  a reformáció jegyében -  megörökíti Mária magyar királyné em
lékét. Férje, II. Lajos Mohácsnál esett el, 1526. augusztus 29-én. Luther még 1526-ban 
az özvegy Mária királyné részére négy vigasztaló zsoltárt küldött.

Mindezeken kívül megtalálható- -  a reformáció korából -  Melanchton egyik 
kézirata, Luther 109. Dávid Zsoltárának magyarázata és egy régi -  1582-es -  Luther- 
fordítású zsoltárkiadás.

Magyarországra viszonylag hamar betört a reformáció. A megreformált hit ter
jedéséről 1526 után beszélhetünk. A Kárpát-medence lakossága rövid idő alatt meg
gyökerezett a reformációban. Híres reformátoraink közé sorolható Dévai (Bíró) Má
tyás, a „MAGYAR LUTHER", aki 52 tételben foglalta össze a reformáció főbb 
eszméit -  állást foglalva a hitelvi kérdésekben. Az erdélyi szászok és Erdély refor
mátora Honter (Honterus) János. Brassó városából irányítva meghonosította Erdély
ben a reformációt, annak ellenére, hogy Wittenbergben sohasem járt. Cerengel Si
mon és Szegedi Kis István nagy reformátoraink. A protestánsok bibliafordításait 
Sylvester János latin versszerző-reformátorunk Újszövetsége (1541) nyitja meg, majd 
Benczédi Székely István 1548-as Zsoltárfordítása folytatja. Heltai Gáspár kolozsvári 
lelkész pedig saját fordítású Újszövetséget adott ki. Végül Károlyi -  v. Károli -  Gás
pár Vizsolyban, 1590-ben kiadja az első magyar nyelvű, teljes Szentírást.



694
Magyarországon a lutheranizmus különösen a felvidéki szabad királyi váro

sokban és bányavárosokban -  ahol főleg szász ajkú lakosság élt -  terjedt leginkább. 
Protestantizmusunk megerősödésére rendkívül kedvezőtlenül hatott a török hódolt
ság és a Habsburg-abszolutizmus. A helvét hitvallást -  tehát a német-svájci reformá
ciót -  követők a XVI. század második felében léptek fel a Tiszántúlon. Thurzó 
György nádor volt a XVII. század elején. Az 1606-os bécsi békekötés egyik létreho
zója, 1607-ben grófi címmel tüntették ki. Néhány év múlva az ország nádorává ki
áltották ki. Huszár Gál nyomdász reformátor énekeskönyvet adott ki (1574). A nagy 
irodalmi hatást elért reformációról tanúskodik Benczédi Székely István magyar Kró
nikája, valamint Balassi Bálint egykori nevelőjének, Bornemissza Péternek prédiká- 
ciós kötete. A magyarországi reformáció nagy irodalmi eredményei alapján a XVI. 
századi magyar irodalom a reformáció századáé. Sztárai Mihály és Ozorai Imre je
les irodalmárai a protestáns hitújítás korának. Sztárai Mihály nevéhez fűződik a ma
gyar protestáns dráma felvirágoztatása.

Bornemissza Péter nevéhez -  az említett prédikációs kötetén kívül -  még egy 
értékes műfordítás köthető. Lefordította a nagy ógörög drámaíró, Szophoklesz 
Elektráját, eredeti görög szövegből, különösen a tanuló ifjúságnak ajánlva. Ezt ké
sőbb drámává dolgozta át.

A török korból maradt fenn a nemescsói gyülekezetnek 1650-ben készült oltár- 
terítője. Látható még egy szirák. XVII. századi úrvacsorai terítő, törökös művészeti 
motívumokkal átszőve, egy sopronbánfai Agenda, valamint Pilarik István felvidéki 
püspök úrvacsorái kannája. Petrőczy Kata Szidónia az első magyar költőnő.

A második terem a XVII-XVIII. századi protestáns egyháztörténetünkről tudó
sít. A másfél évszázados török uralom leverése súlyos következményekkel járt né
pünk számára. A „cuius régió, eius religio" elve érvényesült az erős rekatolizációval 
járó Habsburg-önkényuralom idejében. A Thököly Imre vezette nemzeti felszabadí
tó mozgalom (1671-81) korának ún. „GYÁSZÉVTIZEDE" folyamán a pozsonyi és 
eperjesi vértörvényszék gyászos emlékezetével írta be nevét protestáns egyháztör
ténetünkbe. Az 1681-es soproni országgyűlésen I. Lipót császár vezetésével Nyugat- 
Dunántúlon (majd a Felvidéken, egészen a Szepességig) protestáns istentiszteleti és 
gyülekezeti helyeket jelöltek ki. Minden egyes vármegyének két ilyen gyülekezeti 
helyisége volt. A legjelentősebbek Sopron- és Vas vármegyékben Vadosfa, Nemes
kér, Nemescsó és Nemesdömölk (a későbbi Celldömölk) gyülekezetei. Ezek ún. ar- 
tikuláris (vagyis a törvény által jóváhagyott) gyülekezetek. A vadosfai XVII. sz. má
sodik feléből való Krisztus-szobor értékes egyházművészeti alkotás.

A Rákóczi-szabadságharc 1705-ös szécsényi országgyűlésének eredeti jegyző
könyve itt megtalálható, ugyanígy az 1707-es rózsahegyi zsinaté. Megtalálhatók kü
lönféle ötvösmunkák -  főleg ónból, mint a „szegények aranya", néhány eredeti „Tra- 
noscius" énekeskönyv és báró Zay Péter egykori barokk festménye.

A XVIII. századi Magyarországon több kitűnő protestáns irodalomtörténet- és 
történetíró működött, akik nemcsak egyházunknak, hanem a magyar nemzeti iro
dalomnak is fáradhatatlan munkásai voltak. Bél Mátyás tudományos tevékenysége 
-  az egykorúak között -  a pietizmus és a korai felvilágosodás hatását tükrözi. Bél 
Mátyás a hallei Francke Ágoston egyik leghívebb embere volt. Megjelentek földrajzi 
tárgyú (Compendium Hung. Geographicum) és nyelvészeti művei. Feldolgozta a
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magyar megyék földrajzát és történetét. Közvetlen kortársai közül Rotarides Mihály 
személye jelentős: ő az első rendszerező magyar irodalomtörténetírónk (Prolegome- 
na).

A XVII. század utolsó negyedének nagy szellemi-lelki áramlata a pietizmus. A 
lutheri reformáció megerősödését egyre jobban fokozódó mértékben elősegítette, 
mint „második reformáció". A hallei egyetem volt kezdetben a fő központja (Itt ta
nult Bél Mátyás). Comenius nyomán Spener Fülöp Jakab, majd Francke Ágoston, 
1700-tól pedig Zinzerdorf Lajos Miklós vette át a vezető szerepet a pietista tanok ter
jedésében. Magyarországon több követőjük akadt. Így említhető meg Sartorius Já
nos és Ács Mihály neve, akiktől van egy-egy eredeti munkánk. Egyházművészeti 
ereklyék e korból: régi későhabán korsó, a felpéci templom oltárképe (Az utolsó va
csoráról) és egy fehérhímzés Nemesdömölkről.

Egészen új korszak nyitását hozza magával II. József császár 1781-es Türelmi 
Rendelete, amelyben a magyar protestáns felelkezetek részére biztosította a szabad 
vallásgyakorlat jogát. Ennek egyik eredeti lenyomata a tárlóban található, a császár 
egykorú festményével együtt. Személye nagyon ellentmondásos, de Türelmi Rende
lete áldást hozott egyházunk számára. Az 1791-es pesti zsinat a Türelmi Rendelet 
közvetlen megerősítésére különös hangsúlyt fektetett. E korból való a soproni ÚJ 
ZENGEDEZÖ MENNYEI KAR egy 1784-es kiadása -  a Graduál.

Tessedik Sámuel szarvasi lelkész által alapított első hazai mezőgazdasági szak
iskola ma is működik. Egyik híres korrajza, a „PARASZT EMBER MAGYAROR
SZÁGBAN MITSODA ÉS MI LEHETNE" eredeti kiadásban látható, Kónyi János ha
diszolga fordításában. Wallaszky Pál, a legkitűnőbb magyar irodalomtörténetírók 
egyike (Conspectus Reipublicae Litterarie in Hungária, 1785.). Tótkomlósi, majd cin- 
kotai, végül pedig jolsvai evang. lelkész, akit Kazinczy Ferenc a „NEMZETI BETSÜ- 
LET SZERENTSÉS VÉDŐJE" címmel tisztelt meg. Hamaliar Márton bányakerületi 
püspök festménye egykori barokk alkotás.

Teleki Józsefné Róth Johanna evangélikus egyházunknak nagy jótevője. Hagya
tékából származik a Múzeumunkban megtalálható sziráki keresztelőmedence, 
amely szép fafaragású munka. Ócsai Balogh Péter egyetemes egyházi felügyelő volt, 
akinek egy ismeretlen festőtől származó barokk festménye látható. Továbbá két 
evangélista festett faszobra érdekes a gyóni egyházközségből, a XVIII. századból. 
Van még egy galgagutai festett szobrunk, amely egy angyalt ábrázol, szintén barokk 
munka a XVIII. századból.

Az első pesti evangélikus iskola egyik korabeli helyiségében járva megpillant
hatjuk volt tanárai közül kettőnek a festményét. B. Podmaniczky Annamária szin
tén nagy jótevője egyházunknak. Régi ereklye a Cinkotáról való, 1730-ban készült 
perselyláda is.

Á pesti egyházközségnek legelső temploma a Deák-téri ev. templom. Elsőnek 
kidolgozott templomtervét egy tehetséges késmárki építészmester, Krausz János ké
szítette el, 1797-ben. Nemes, antik formákat újra felélesztő klasszicista templomter
ve korai halála miatt nem valósulhatott meg. Helyette Pollack Mihály építette fel az 
egykori Váci Kapu helyén a ma is meglévő templomot, 1799- és 1811 között. Több
ször kellett megszakítani az építkezést, anyagi nehézségek miatt. (Maga Pollack a 
saját templomtervét nem tudta teljes eredetiségében megőrizni. Egy fél évszázad
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múltán, miután Pollack 1855-ben elhunyt, Hild József magyar romanticista építész 
valósította meg az eredeti Pollack-tervet.) Érdekes, hogy valamikor kis torony is volt 
a templom tetején: de ezt statikai okok miatt 1876-ban le kellett bontani.

Schedius Lajos festménye érdekes emlékre hívja fel a figyelmet. Ő volt az egyik 
első protestáns tanár a pesti egyetemen és a gyülekezet egyik alapítója.

A Deák-téri templom építéstörténetéről több eredeti dokumentum tanúskodik: 
telekátadási szerződés, megajánlások és Pollack templomterveinek egyes részletei. 
Neves egyházi személy báró Prónay Sándor egyetemes egyházi felügyelő, akinek 
egy korabeli -  kiállított -  festményét Barabás Miklós festette 1836-ban.

A XIX. század első fele korszakalkotó változásokat eredményezett nemzeti ál
lamalkotásunk e fényes korában. Költőink, íróink, tudósaink, politikusaink és egy
házi személyiségeink tevékenyen vették ki részüket az új Magyarország megterem
tésében. Közöttük viszonylag sok protestáns férfiút találhatunk.

Az óklasszikus irányú magyar ódaköltés legnagyobb mestere, Berzsenyi Dáni
el. Vas megyében, Egyházashetye községben született, a soproni ev. lyceumban ta
nult. A titokban verselő ifjúra Kis János soproni lelkész, a későbbi püspök és költő 
figyelt fel.

Értékes ereklye a Lőwy Hermann, a pesti izraelita hitközösség elnöke által 
Bécsben, 1838-ban készített, ún. ÁRVÍZI kehely. A nagy pesti árvíz emlékére készült. 
A kelyhet később Láng Mihály pesti esperesnek adományozták.

Vajda Péter szarvasi gimnáziumi tanár, író és költő tevékenyen harcolt kora 
magyarságának jobb életéért. A magyar reformkori irodalomnak nagy vezéregyéni
sége az evangélikus Bajza József, akinek költeményei és irodalmi bírálatai különös 
figyelmet érdemelnek. Székács József pesti evangélikus lelkésznek -  a későbbi bá
nyakerületi püspöknek -  nagy szerepe volt a protestáns Pátens ellen vívott harcá
ban. Irodalmi munkássága számottevő. Érdemei elismeréséül az Akadémia tagja lett.

A magyar nemzeti irodalom legnagyobb alakja, Petőfi Sándor Kiskőrösön szü
letett 1823. január 1-én, ahol mindjárt meg is keresztelték. A múzeum egyik legna
gyobb értékű relikviája Petőfi Sándor keresztelőmedencéje, amely a kiskőrösi egy
házközség adománya. Megtekinthető Petőfi kis latin versikéje egy német 
grammatikában (fordította Sólyom Jenő), valamint a Selmecbányái ev. lyceum ér
demkönyvében a saját kezűleg írott „Hűtelenhez" c. költeménye -  az elsők közül. 
Költeményeinek teljes kiadása -  amelyet még maga a költő megért -  ott látható a 
Petőfi-ereklyék között. E kötetet Emich Gusztáv nyomdász 1847-ben adta ki, Bara
bás Miklós metszetével díszítve.

KOSSUTH LAJOSnak óriási érdeme van a modern nemzeti Magyarország 
megteremtésében. Nagyobbrészt az ő érdeme, hogy az 1847/48. évi országgyűlési 
törvénycikkekben eltöröltek sok régi feudális törvényt, amelyek egy idő után aka
dályozói lettek az egészséges fejlődésnek. A MAGYAR NEMZET FÜGGETLENSÉ
GI NYILATKOZATÁNAK megalkotása szintén a nevéhez fűződik, amely 1849. áp
rilis 14-én, a debreceni Nagytemplomban összegyűlt országgyűlésen kimondotta a 
Habsburg-Lotharingiai ház trónfosztását.

KERESZTELŐTÁLA és kancsója értékes darabja a múzeumnak. Olaszországi 
emigrációjának egyik érdekes emlékét őrzi a múzeum: tengeri algagyűjteményét.
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A nemzet haladásáért oly neves személyek vettek részt a reformkorban -  an

nak ellenére, hogy katolikusok voltak -  keményen, bátran küzdöttek a cenzúra el
len, a protestáns vallásszabadságért, illetve vallásegyenlőség törvény- és jog előtti 
biztosításáért. (Országgyűlési követként nagy szerepet vitt végbe a bihari Beöthy 
Ödön politikus. Egyik országgyűlési beszéde -  1833-ból -  nemrégiben került elő, egy 
korabeli feljegyzés nyomán.)

Szabadságharcunk egyházi vértanúi Rázga Pál lelkész és és Jeszenák János bá
ró. A tizenhárom aradi vértanú közül Leiningen-W. Károly és Dessewffy Arisztid 
evangélikusok voltak. Görgey Artúr a szabadságharc fővezére, ifjú korában evangé
likus lelkésznek készült, majd beállt a szabadságharc nemes szolgálatába. A világo
si fegyverletétele miatt hazaárulónak bélyegezték. A szabadságharcot követő meg
torlás nem kímélte meg egyházunkat sem: börtönbüntetésre ítélték p.o. Haubner 
Máté lelkészt, a későbbi püspököt.

Evangélikus egyházunk nagy jótevője e nehéz korszakban Mária Dorottya, Jó
zsef nádornak harmadik felesége. Pártfogója volt a magyar népnek és evang. egy
házunknak. Bauhofer György az ő megbízásából alapította meg a budavári gyüle
kezetei (1844), majd 1847-ben megépítette az első budavári ev. templomot a 
Várnegyedben, a mai Dísz téren.

Mária Dorottya emlékét adományai -  főképp az autográf levelei s néhány ipar- 
művészeti emlék -  őrzik.

A tárlóban látható továbbá Kollár János pesti szlovák lelkész portréja. Tevé
kenységével a pánszlávizmus elveit támogatta.

A harmadik teremben időszakos kiállításon láthatók az EPERJESI JOGHALL
GATÓK TESTÜLETÉNEK 1906-os emlékzászlója és a régi NEKCSEI BIBLIA, Anjou 
Károly Róbert királyunk tárnokmesterének, Nekcsei Demeternek középkori munká
ja. Ennek eredeti kiadású példánya Washingtonban van: a kiállított kötet a múlt év
ben közreadott facsimile-kiadás.

A teremben Láng Mihály pesti esperes hagyatékából van néhány szép ezüst 
serleg és úrvacsorái kanna a XIX. század második feléből, valamint Láng egykorú 
festménye.

Protestantizmusunk a múlt század második felében némileg megerősödött. Ki
tűnő egyházi iskolák létesültek. Neves evang. tanintézeteinkről, főtanodáinkról és 
gimnáziumainkról vannak korabeli értesítők. A három nagy Teológiai Akadémia: a 
pozsonyi, soproni és eperjesi -  méltó múlttal rendelkeztek már ebben a korban. Lát
ható itt az eperjesi ev. főgimnázium egykori tanárának, Gömöry Jánosnak egy érté
kes ereklyéje: egy ezüst pálmalevél, amelyet tanítványai ajándékoztak neki, amikor 
elköltözött Eperjesről. Minden egyes levélen egy-egy tanítvány neve szerepel.

A magyar nemzetnek kiváló írókat, költőket, tudósokat és művészeket adott 
protestantizmusunk. Evangélikus egyházunk részéről Bókay János és Balassa János 
orvosprofesszorok, Győry Vilmos költő, író és műfordító, Mikszáth Kálmán író, 
Gyóni Géza és Reményik Sándor írók, költők, Csiky Gergely színműíró, Lux Elek 
szobrászművész, Benczúr Gyula festőművész, Pecz Samu és Schulek Frigyes építé
szek, Veres Pálné, Beniczky Hermina a magyar pedagógia nagy munkása. Herman 
Ottó az utolsó nagy magyar polihisztor, aki egy személyben író, politikus, termé
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szetrajztudós(ornitológus) és néprajztudós volt. Történetírók és régészek közül: Zsi
linszky Mihály, Domanovszky Sándor, Pulszky Ferenc és Henszlmann Imre.

Raffay Sándor püspökünk áldott emlékét őrzik a szolgálati ideje alatt épült 
evangélikus templomainkat ábrázoló ezüst jelvények. Majdnem húszéves püspöki 
működése alatt mintegy 28 templomot építtetett.

Századunk nagy misszionáriusa és jótevője a „gyermekmentőként" emlegetett 
Sztehlo Gábor. Életművéből vannak dokumentumok bemutatva.

A magyar függetlenségi mozgalom e századi magyar harcosa Bajcsy-Zsi- 
linszky Endre, aki evangélikus egyházunknak és magyar népünknek egyaránt hős 
vértanúja.

Ordass Lajos püspök reliefje az elmúlt 40 év egyházpolitikai harcainak szomo
rú emlékét őrzi. Evangélikus egyházunk jó főpásztora erkölcsi óriás volt az etikai 
törpék között. Életművének és munkásságának kellő értékelése a jelennek és a hol
napnak a feladata.

Időszakos tárlóinkban (Solymári Walkó László Arany Ecset-díjas festőművész 
alkotásaiból kapunk betekintőt. Dr. Vida Vilma miskolci presbiter hagyatékából pe
dig az általa készített bibliai tárgyú tűfestéses /tűzzománcos/ képek találhatók. 
Újabb szerzeményeink külön tárlóban kaptak helyet) legújabban 450 év evangélikus 
bibliafordítóinak állítottunk emléket.

Óriási relikviaként van számontartva Weöres Sándor költő családjának régi ne
mesi címere és egy római Silvanus oltárkő-töredék a Kr. u. 3. századból.

Az evangélikus Országos Múzeumban őrzött fotó- és diaképek, filmarchívu
mokkal kiegészítve fontos segédeszközei az egyháztörténeti kutatómunka széles te
rületének. Ugyanakikor további értékes tárgyi emlékek -  egyház- és művelő
déstörténeti vonatkozásúak -  gazdagítják a múlt nemes hagyományait.

Ezen kis betekintő mutatja, hogy egyházunk, amelynek oly viszontagságos év
századok viharán kellett keresztülmennie, milyen nagy múlttal bíró örökséget ha
gyott az utókor számára. Hitük, nehéz küzdelmekkel átszőtt életük adjon ma erőt, 
bölcs útmutatást. Merítsünk hitet, reményt, ismeretet életműveikből és reformátori 
tevékenységükből.

Adja Isten, hogy egyházunknak oly neves egyéniségei legyenek a jövőben is, 
mint amilyenek voltak a gazdag örökséggel rendelkező múltban.
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Benczúr László
KARÁCSONY AZ IRODALOMBAN
Elhangzott a pesti LMK 1977. december 15-én, Deák téren tartott ülésén.
Amíg karácsony -  különösen Lukács evangélista híradása alapján -  gazdag fel

dolgozásban részesült a zeneirodalomban és a festészetben is, addig az irodalom, 
különösen a próza terén más a helyzet. A szépirodalom -  ellentétben a zenével és a 
piktúrával -  csak szórványosan foglalkozik karácsonnyal. Nem állíthatjuk, hogy 
egyáltalán nem foglalkozik vele, de feltűnő a karácsony témáját közvetlenül feldol
gozó szépirodalmi anyag szerénysége. A szerénység nemcsak mennyiségi, hanem 
minőségi is.

Mennyiségileg nagyon szerénnyé válik az anyag, mihelyt figyelmen kívül 
hagyjuk az egyház karácsonyi énekeit és a nép betlehemes játékait. Ezeket pedig 
most figyelmen kívül kell hagynunk, mert egyik se tartozik a szorosabban vett szép 
irodalom körébe. Az elsővel a himnológia, a másodikkal a folklór foglalkozik. A köl
temények közül természetesen figyelembe lehet venni olyan típusú verseket, mint 
aminő Adytól a „Kis karácsonyi ének", vagy József Attila „Betlehemi királyok" c. 
verse. Ezek irodalmilag is kiemelkedő alkotások, de inkább csak a karácsonyi ünnep 
hangulatát ragadják meg biblikus szimbólumok segítségével a karácsonyi téma köz
vetlen ábrázolása helyett.

Bőséges anyag áll viszonylag rendelkezésünkre, ha a kicsik és nagyok számá
ra írt karácsonyi meséket vesszük elő. Ezek irodalmi színvonala azonban többnyire 
szerény. Építő, moralizáló szándékkal is lehet természetesen irodalmi értékű kará
csonyi meséket írni -  gondoljunk csak Dickens „Karácsonyi álom", Lagerlöf „Krisz
tus-legendák", vagy a mi Gárdonyink „Arany, tömjén, mirha" c. ma is szívesen ol
vasott műveire. De egyikük se emelkedik az irodalomban olyan rangra, mint pl. a 
zenében Bach Karácsonyi Oratóriuma. Nem az evangéliumokban megírt események 
ábrázolása a céljuk (mint a festőknél), inkább karácsony ünnepének bűvös atmosz
féráját próbálják megjeleníteni.

Ha a szoros értelemben vett szépirodalom felől közeledünk karácsonyhoz, 
meglepő belátáshoz jutunk. A szó szoros értelmében vett karácsonnyal egyetlen iro
dalmi alkotásban találkozunk, a Bibliában, az ott elhangzó ószövetségi jövendölé
sekben és az újszövetségi beteljesedésben.

Karácsony tényét, a karácsonyi történetet tulajdonképpen egyetlen egy irodalmi alko
tás ábrázolja teljesen és hitelesen: Lukács evangélistának a  leírása. Ez a leírás szépirodalmi 
értékű. Természetesen -  ha csupán szépirodalmi szempontból értékeljük -  ilyen 
megközelítéssel, gyönyörű legenda, igézetesen szép mese. A legendák és mesék vi
lágából mégis kiemelkedik. De ezt nem szépségének köszönheti, hanem karácsony 
titkának, amit János evangélista tömören így fogalmazott meg: Az Ige testté lett.

A méltatlanul elfelejtett erdélyi költő, a sajátosan evangélikus és mégis ökumé- 
nikus hangvételű Reményik Sándor költői erővel fejezi ki ezt a felismerést „János
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evangéliuma" c. versében. A három ún. szinoptikus evangéliumot: Mátét, Márkot és 
Lukácsot egybeveti a negyedikkel, János evangéliumával. Arra a belátásra jut, hogy 
karácsony tényét csupán karácsony titka felől lehet megérteni. így jellemzi János 
evangéliumát:

Rongyok és  pólyák,
K irályok, pásztorok,
Induló végtelen karácsonyok: 
nem érdeklik...
N agyobb, nagyobb, ó  nagyobb a  Titok!
Ján os, evangélista, negyedik 
Külön á ll, világvégén valahol,
Vagy világ-kezdetén, vad sziklavölgyben  
S a  fénytelen  örvény fö lé  hajol.
É s m egfeszül a  lénye mint az ijj,
Feszül némán a  m élységek fö lé ,
Míg lényéből a  szikla-szó kipattan  
S kőrü lrobajlik a  zord katlanokban  
Visszhangosan, eget-földet verőn,
Hogy megrendül a  M indenség szíve:
K ezdetben vala az Ige.
S az Ige testté lő n.

Ezek után érthető, ha az irodalom és karácsony kapcsolatát vizsgáim  így tesszük f el 
a kérdést: Az Ige testté létele hatott-e írókra és megfigyelhető-e ez a hatás műveikben? Mi
lyen világirodalmi jelenségekben tükröződik karácsony valósága és titka, -  az inkam ááó?

Itt tisztáznunk kell, hogy mit értünk és mit ne értsünk inkamáción karácsony 
összefüggésében. Az inkarnáció nem jelenti valamely elvont fogalom megtestesülé
sét, egy láthatatlan valóság láthatóvá válását. Ilyen értelmű inkamációval lépten 
nyomon találkozunk az antik görögöknél. Zeusz, hogy megkörnyékezze a szép Lé
dát, aranyesővé és hattyúvá válik. Nem véletlen, hogy Lisztrában a görögök Barna
bást Jupiter, Pál apostolt pedig Merkuriusz megtestesülésének tartják (Csel 14,12). 
(Lélekvándorlást, reinkarnációt sem jelent a bibliai inkarnáció.) A Biblia szerint Is
ten nem álruhaként, vagy kosztümként ölti fel Jézusban az emberi formát, hogy in
kognitóban legyen közöttünk. Arról van szó, hogy Jézusban oldalunkra áll, azono
sítja magát velünk Isten. Nem lázad fel ellenünk, hanem vállal bennünket. Vállalja, 
magára veszi azt, ami oly nehézzé, ellentmondásossá teszi az emberi életet, a bűnt 
és annak minden következményét. Ez az Ige testtélétele, az inkarnáció.

Ha most újra feltesszük a kérdést, milyen hatást gyakorolt karácsony az írók
ra és ez a hatás miként figyelhető meg az irodalomban, közelebbről az európai szép 
irodalomban, röviden így válaszolhatunk: Karácsony azáltal hatott az európai iroda
lomra, hogy az evangélium szelíd, biztató, akaratot megmozgató fényével áttört a görög-római 
világ tragikus életérzésén, és egy pozitív életérzés kialakulását tette lehetővé. Ezt a pozitív
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életérzést pedig három dolog jellemzi: a derű, a reménység és a szolidaritás. Mindhármat 
egy-egy irodalmi példán vizsgáljuk meg.

L
A tragikus életérzés gyökere egészen a nagy görög tragédiaírókig: Aischylosig, 

Sophoklesig és Euripidesig nyúlik vissza, s a reneszánsz óta egyre nagyobb teret hó
dít az irodalomban. Shakespeare-t vagy Katona Józsefet nem lehet a görögök nélkül 
elképzelni. A középkorban azonban nem írtak tragédiákat.

Mi a tragikus életérzés lényege? Alapjában véve egy nyomasztó, pesszimista 
érzés. Nincs kiút. Nem lehet nem elbukni. Az ember két malomkő között őrlődik. 
Különböző istenségek, törvényszerűségek eszközévé válik. Ha az egyiknek engedel
meskedik, szembekerül a másikkal. Antigoné a testvéri szeretet és az állam törvény
einek malomkövei között őrlődik fel. -  Az antik, tragikus életérzés szerint az össze
ütközés, a konfliktus szükségszerű. Az emberi életet olyan törvények irányítják, 
amelyek egymással ellenkeznek. Az ember szükségszerűen válik bűnössé. Nem le
het nem véteni.

A mártírhalált halt német lelkész, Bonhoeffer éles szemére vall, amikor megál
lapítja, hogy „nem az istenségnek a tönkrement ember felett érzett diadalát hangsú
lyozza a Biblia és Luther, hanem azt, hogy az embert Isten gyermekévé fogadta és 
egy olyan világba helyezte, amellyel -  kegyelmétől indíttatva -  békét kötött." (Ethik,
180. o.)

A Bonhoeffer-idézet segítséget nyújt az antik tragikus életérzés és az evangéli
um hatására kialakult pozitív életérzés közötti különbség megértéséhez. Az inkar- 
náció felől bekövetkezett áttörés nem jelenti semmiképpen sem, hogy a görögöket 
és a tragédiákat a szemétbe dobjuk. Sőt, éppen ez az áttörés tette lehetővé, hogy a 
görög szellem és alkotásai beleépültek egész európai gondoltvilágunkba. A görög
ség nem holt múzeumi anyag csupán, hanem benne él az európai műveltségben és 
tovább él az irodalomban.

A görög szellemiség és a keresztyénség találkozásából született meg az euró
pai irodalom és maga Európa is. Ma sokfelé divat ezt a találkozást tragikusnak mi
nősíteni. Azt mondják: a görög szellem és a keresztyénség találkozásából egymás 
kölcsönös megrontása következett. Az ellentét kibékíthetetlen. Váljanak el egymás
tól. Ha az inkarnáció felől, vagyis karácsony fényében nézzük ezt a találkozást, azt 
kell mondanunk, hogy nem szükségszerűen teszik egymást tönkre. A találkozásból 
becsületes és termékeny előrelépés is következhet.

Hadd érzékeltessük végül egy Luther-anekdotával, miként tudja áttörni kará
csony fénye az európai irodalomra szüntelen ható görög eredetű tragikus életér
zésnek sötét, sokszor rémekkel teli erdejét. Luther egy vendégfogadó asztalán ezt a 
felírást találta: Nem tudom honnan jövök, nem tudom hová megyek; ne csodálkoz
zatok, ha szomorú vagyok. -  Jellegzetesen tragikus életérzést lehelő szöveg. Oidi- 
posz király szavai jutnak eszünkbe: Legjobb meg nem születni, de ha már megszü
lettünk, minél előbb meghalni. -  Luther a következő szöveget írta ugyanarra az 
asztalra: Tudom, hogy honnan jövök és tudom, hogy hová megyek; miért csodálkoz
tok, hogy boldog vagyok.
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A következőkben próbáljuk számbavenni, hogy mi jellemzi azt a pozitív élet

érzést, amelyet karácsony fénye vált ki, amikor áttör a tragikus életérzés homályán. 
Miként jelentkezik az irodalomban?

n.
Elsőnek a humort említsük. A karácsony fényében kialakult pozitív életérzés 

legszembetűnőbben a humor formájában jelentkezik az irodalomban. Luther hilari- 
tásnak, derűnek szokta nevezni. Mi az a humor, mi az a hilaritás, mi az a kedves de
rű, amely karácsony fényének hatására úgy bomlik ki az irodalomban, mint a világ 
bimbójából? Példaképpen az első igazán nagyszabású regényt, a Don Quijotét vizs
gáljuk meg. Ezt a két részből álló regényt halála előtt egy évvel, 1615-ben fejezte be 
írója, a spanyol Cervantes.

Lépjen elénk most művéből a „búsképű lovag" gebéje hátán, régi rozsdás lo
vagi fegyverzetében, fején sisaknak vélt borbélytányérjával, oldalán hűséges, de pó
rias gondolkodású csatlósával, Sancho Pansával. Gyermekkori emlékeink elevened
nek meg. Furcsa, mulatságos jelenetek. Megrohamozza a szélmalmokat, mert 
rosszindulatú óriásokat lát bennük. A falusi vendégfogadót várkastélynak tartja. 
Kocsmárosát kényszeríti, hogy üsse lovaggá. Az ott lebzselő lotyókat olyan tisztelet
tel illeti, mintha udvarhölgyek lennének. Lovagi szolgálatait Dulcieának ajánlja fel. 
De kérdés, létezik-e egyáltalán Dulcinea s nem csak Don Quijote külön világában él. 
Bekötött szemmel fából faragott lóra ültetik, s ő elragadtatottan számol be arról, 
hogy a csillagok között száguldott. Milyen furcsa, mulatságos mindez. Nevetnünk 
kell a „búsképű lovagon". Szerb Antal irodalomtörténetében óva emeli fél ujját. Vi
gyázzunk, félreérthetjük Cervantes regényét. „A gyermekkori Don Quijote-emlékek 
egy kicsit félrevezetők. A burleszk részek a műben aránylag kis helyet foglalnak el 
és nem ezek adják igazi értékét." Bonhoeffér azt mondja, hogy „csak nagyon közön
séges gondolkozásé ember képes Don Quijote sorsára meghatottság és részvét nél
kül tekinteni." Dosztojevszkij szerint „nincs az egész világon ennél a regénynél mé
lyen szántóbb, erőteljesebb alkotás." Pedig álomvilágban jár ez a „búsképű lovag,,. 
Bolond vagy őrült. Mellette az egyszerű gondolkodású Sanco a földön jár. Máskép 
látja a dolgokat. Reálisan. Állandóan figyelmezteti is urát. Kettőjük párbeszédéből 
mégis az tűnik ki, hogy a bolond, hóbortos lovag szeme éles, a dolgok mélyére lát. 
Talán mégis ő a reaálisabb.

Egy másik félreértés a spanyol Unamunoé. Ő tragikus hősnek tartja Don Qui
jotét. A tényekkel nem számoló ember tragédiáját olvassa ki történetéből. Hibáztat
ja is Cervantest, mert szerinte nem használta ki eléggé a tragikus lehetőségeket. 
Nincs igaza. Don Quijote nem tragikus hős. Nevetnek rajta, de ő nem nevet ki soha 
senkit. Nyugodtan viseli el, ha kinevetik. Nem fél az önérzetünket sértő legádázabb 
ellenségünktől -  a nevetségessé válástól. Bátor lovag. A középkori lovagoknak csak 
karikatúrája, mégis ebből a félnótás lovagból jobban értjük, hogy milyen egy igazi 
„félelem és gáncs nélküli lovag", mint a korabeli elburjánzott lovagregényekből. 
(Ezek paródiájaképpen írta meg Cervantes a maga regényét.) Don Quijote nem akar
ja a világot kifordítani sarkából. Nincsenek forradalmi eszméi. De a bajban levőkön 
mindig segít. A gyengék oldalára áll.
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Mi teszi oly feledhetetlenné alakját? -  kérdi Wilhelm Vischer egy tanul

mányában. így felel: „az a nyugodt derű, amivel az emberi életet és a saját életét is 
nézi." Majd ő is mások véleményét idézi: „Tizenöt évszázad keresztyénsége és en
nek a keresztyén ségnek a humanizmusa idején elszenvedett belső válsága kellett ah
hoz, hogy megszülessen ez a kudarcokról szóló eposz, ez a tragédiamentes tragé
dia, ez az irgalmas komédia, ez a csupa jóindulattal telt irónia, ez a nem gyilkos, 
hanem kiengesztelő szatíra, amelyben mindent átsző a humor."

A keresztyén hitből fakadó humor nem vigyorog gyilkosán tévedések alkalmá
val, nem hahotázik kárörömmel a kudarcok láttán. Nem öl, nem sebez, nem aláz 
meg, hanem megelevnít, gyógyít, megbékít. A visszás dolgokat nem tusolja el, nem 
lakkozza a valóságot, de erőt ad, hogy a dolgokat úgy lássuk, amint vannak. A tel
jes valóságot igyekszik megmutatni. A szép is rászorul Isten irgalmas szeretetére, de 
a csúnya sem nélkülözi azt, „aki felhozza napját jókra és gonoszokra, és esőt ád az 
igazaknak és a hamisaknak is."

III
A karácsony fényében kialakuló pozitív életérzés másik sajátos vonása a re

ménység. A negyedik században egy Diognetos nevezetű pogány ember megkér
dezte keresztyén barátjától: mi jellemzi a keresztyéneket. Levélben kapott választ. A 
válaszoló keresztyén nevét nem ismerjük, de levele megmaradt. Ezt olvassuk a Di- 
ognetoshoz írott levélben: „A keresztyéneket nem különbözteti meg a többi ember
től sem táj, sem nyelv, sem az életmód... Saját szülőhazájukban élnek, de mint jött- 
mentek; mindenben részt vesznek mint polgárok, és mindent eltűrnek, mint 
idegenek. Minden idegen táj szülőföldjük és minden szülőföld idegen világ nekik." 
Ez tulajdonképpen a keresztyén reménységnek, mint életérzésnek nagyszerű leírá
sa. A reménység otthoniasságot visz az idegenbe, és serkentő nyugtalanságot az ott
honba.

Dosztojekvszkij így ír az „Emlékiratok a holtak házából" c. írásában a remény
ségről: „Teljesen reménytelenül képtelenség élni". „Nincs igazi élet valami cél, vala
mi törekvés nélkül. Ha az ember célját vagy reménységét elveszti, búbánata köny- 
nyen szörnyeteggé változtatja." Jürgen Moltman német teológiai professzor, aki „A 
reménység teológiája" c. könyvével széles körű érdeklődést váltott ki, 1972-ben elő
adást tartott Dosztojevszkijről Velencében, az olasz szlavista filológusok és a Szov
jet írószövetség által közösen rendezett konferencián. Elmondta, hogy a háború ide
jén maga is több évig volt fogoly, és azt is, hogy fogsága idején milyen nagy 
segítséget adott neki Dosztojevszkij regényeivel, önmagának és helyzetének megér
téséhez. Szögesdrótok mögött, barakkban, priccsen fekve olvasta Dosztojevszkij, 
több regényét, többek között a már említett „Emlékiratok"-at, amelyben a nagy orosz 
író négyéves szibériai száműzetésének élményeit dolgozta fel és a „Bűn és bűnhő- 
dés"-t. amelyben elbeszéli, miért és hogyan követte el gyilkosságát Raszkolnyikov, 
a világgal, önmagával és Istennel meghasonlott éhező diák, s miként fedezte fel új
ra az élet értelmét szibériai száműzetése éveiben, ahová az áldozatos és hűséges sze
retet szerelmesének, Szonjának a személyében kísérte el. „Ő mutatta meg nékem -  
mondja Moltmann -  mit jelent a népben és a néppel együtt szenvedni és együtt 
remélni." Abban az időben derengett fel előtte a reménység teológiájáról írt későb
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bi nagy hírű könyvének alapgondolata. „A holtak háza lakóinak hite feltámadáshit" 
-  mondja Dosztojevszkij. Moltmann pedig később ezt írta könyvében: „A keresztyén 
hit feltámadáshit; ha nem az, nem keresztyén hit."

Ezek után nem lep meg senkit, ha Dosztojevszkij munkásságát említjük meg 
példaképpen arra, hogy miként hatott karácsony fénye az irodalomra reménységet 
ébresztő sugarával. Ne tévesszen meg senkit az, hogy Dosztojevszkij feltámadásról 
beszél. Aki azt mondta magáról: „Én vagyok a feltámadás és az élet", aki harmad
napon feltámadott halottaiból, az lett testvérünkké karácsony éjszakáján. A feltáma
dás nem esetlegesen, hanem szükségszerűen követi karácsonyt. A jászolnál és az 
üres sírnál ugyanazt mondja az angyali szózat: „Ne féljetek!"

Mégsem magától értetődő Dosztojevszkijt a reménység szépirodalmi képvise
lőjeként emlegetni. Általánosan elterjedt nézet, hogy Dosztojevszkij regényei nyo- 
masztóak, hátborzongatóak, pokoljárásra viszi olvasóikat. Ez szerintem nem igaz. 
Inkább ahhoz a belátáshoz segítenek el az ő regényei, hogy szép, izgalmas, nagy és 
felelősségteljes dolog embernek lenni. Való igaz. Hogy nem emelnek kancsalul fes
tett egekbe, mint némely régi amerikai besztszeller (Mellékutca, Réztábla a kapu 
alatt, Elfújta a szél). De a fold és az emberi élet sok csúf, lehangoló és félelmetes je
lenségét sohasem önmagában elemzi, hanem mindig úgy, hogy az egészet átfogja, 
tartja, őrzi egy olyan szeretet, amely büntetni, de megbocsátani is tud; egy olyan böl
csesség, amely földi méreteink között többnyire bolondságnak tűnik; olyan feloldó 
és megváltó szépség, amely az érettünk keresztre emelt, utált, mindenkitől elhagyott 
Fájdalmak Férfiénak, Jézus Krisztusnak összezúzott, megköpdösött arcán ragyog 
csak fel. Ez a szeretet, Isten szeretete, úgy borul rá mindarra, amit mi valóságnak 
nevezünk, mint az ég burája a földre. Ez a szeretet kíséri el Raszkolnyikovot a szi
bériai katorgába. Ez a szeretet áll fénylő hátterül a Karamazov testvérek vér és arany 
hatalmától felkavart szenvedélyei és szenvedései mögött, mint az orosz ikonok hát
tere és mint Zoszima atya és kedves tanítványa, Aljosa kolostorának messzire fehér
lő fala.

Sokan kifogásolják, hogy Raszkolnyikov „feltámadását" vagy ha tetszik, „meg
térését" miért intézi el az író oly kurtán, mindössze másfél oldalon, a regény utolsó 
lapjain. Miért nem mutatja be megújult életét olyan terjedelmesen, mint a régit? Mi
lyen kár! Mennyivel „építőbb" lenne így a regény -  mondják sajnálkozva kegyes lel
kek. Mások (pl. Fehér Ferenc) viszont azzal magyarázzák a rövidre fogott befejezést, 
hogy Dosztojevszkij ellentmondásba keveredett önmagával. Mint realista író, hívő 
meggyőződése ellenére kénytelen beismerni, hogy Krisztus követhetetlen.

Magam részéről ezen a ponton egyetértek Moltmann nézetével, aki azt mond
ja: Raszkolnyikov megújult életét azért nem írta meg a szerző, mert nem írhatta meg. 
Az új életet ugyanis nem lehet leírni, csak élni. Dosztojevszkij élő reménységhez és 
nem csalfa, vak reményekhez segít. Prófétai élességgel, társadalmi méretekben látta 
és láttatta meg, hogy pokollá teszi az ember életét, ha elveszti az élet értelmét, ha re
ménytelenül, céltalanul él. „Minden mindegy" a kétségbeesett embernek. Könnyen 
válik ön- és közveszélyessé. Az önemésztő bűnbánatot a középkorban „acedia"-nak 
nevezték és a Szentlélek elleni halálos bűnnek tartották (Moltmann). A keresztyén 
ókor híres prédikátora, Krizosztomosz mondja: „Nem is maga a bűn sodor bennün
ket végső veszedelembe, hanem a kétségbeesés."
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IV.
Karácsony fényének hatására az európai irodalomban fel-feltörő pozitív élet

érzés harmadik sajátos vonásaként a szolidaritásról szóljunk végül. Mit értsünk a 
szolidaritáson? így próbálom megfogalmazni: észrevenni, amit más nem vesz ész
re; odafordulni, ahonnan más elfordul, lehajolni hozzá együttérzéssel és felemelni, 
felemelni egészen a szívünkig. Ez a szolidaritás (A nagy székely mesemondó, Bene
dek Elek sírján olvasható ez a vers: „Jézus tanítványa voltam, Kicsinyekhez lehajol
tam, A szívemhez felemeltem, Szeretetre úgy neveltem.") A szolidáris ember Isten 
hozzánk hajló szeretetében vesz részt. Az sodorja, Isten Lelke vezérli, az Ő gyermek- 
e és munkatársa.

A szolidaritás megnyilatkozásaival, mint a pozitív életérzés sajátos vonásával, 
már Cervantesnél és Dosztojevszkijnél is találkoztunk. Említettük, hogy Don Quijo
te milyen félelmet nem ismerő módon szállt síkra a szegények, a bántalmazottak, a 
bilincsbe vert gályarabok érdekében. A Raszkolnyikovot Szibériába kísérő Szonja; a 
Don Quijotéhoz annyira hasonlatos, idiótának mondott Miskin herceg; a lehetetlen 
életű apa és testvérei ellen nem lázadó, hanem őket segíteni és megmenteni akaró 
Karamazov Aljosa valamilyen formában mind-mind szolidárisán viselkedik. Hogy 
is lehetne humorról, hogy is lehetne reménységről szolidaritás nélkül szólni. Persze 
szolidaritás sincs humorérzék és élő reménység nélkül.

Tulajdonképpen nem is kellene újabb irodalmi példát választanunk. Hiszen 
Cervantes is és Dosztojevszkij is bőséges anyaggal szolgál a szolidaritással kapcso
latban. Mégis tovább lépünk s ezúttal magyar íróhoz fordulunk. Petőfi költészeté
hez. Be kell ismernünk, merész lépés, kockázatos vállalkozás. Elég általános nézet 
Petőfiről, hogy nem volt hívő keresztyén. Sokan ateistának tartják. Ne bocsátkoz
zunk most vitába. Ezt a kérdést érdemes lenne világnézeti elfogultság és hívő szűk- 
keblűség nélkül megvizsgálni. Amit mondok, nem állítás, inkább benyomás és sej
tés. Szerintem a szolidaritás formájbáan jelentkező pozitív életérzés nyomai 
kimutathatók Petőfinél. Kicsit bátrabban szólva: karácsony fényének sugrázása nél
kül másképpen alakult volna Petőfi költészete.Nem szükséges hangsúlyozni, hogy 
Petőfi nem volt teológus és pl. Dosztojevszkijtől eltérően nem sokat foglalkozhatott 
vallási kérdésekkel. A Bibliát azonban jól kellett ismernie. Költészete tele van bibliai 
képekkel, vallási életből vett szimbólumokkal. Többnyire merészen, saját gondola
tainak eszközéül használta ezeket. Bizony baj lenne, ha az imádságról csak annyit 
tudnánk mondani, amennyit ő mond „Rózsabokor a domboldalon" kezdetű dalá
ban. A második strófa így szól: „Azt mondják rólam a gonoszok, Hogy én istenta
gadó vagyok. Hej, pedig most is imádkozom, A szíved dobogását hallgatom." A szi
gorú kegyesség itt szinte blaszfémiát, szentségtörést érez. Persze azon is el lehet 
gondolkozni, hogy miért éppen az imádság hasonlatával és miért nem valami más
sal fejezi ki szerelmének meghitt érzését.

A Bibliához való viszonya azonban nemcsak ilyen formális. Ha olyan verseit 
vizsgáljuk, amelyekben nem használ biblikus kifejezéseket, pl. tájleíró költészetét, 
megilletődünk. Van abban valami „jézusi", ahogyan a világ apró rebbenéseit észre
venni, szeretni és megszerettetni tudta. A romantika korában, amikor csak „fenyve
sekkel vadregényes tájak" és a hegyek zord szépségei tudták lenyűgözni a költőket,
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ez az evangélikus költő -  szerintem -  abban evangéliumi, hogy másképpen, a szo
lidaritás előbb említett módján látott meg és láttatott meg figyelmen kívül hagyott, 
szürkének, jelentéktelennek, semminek tartott dolgokat. A szívéig emelte az Alföld 
„tengersík vidékét" a „királydinnyés homokot", a „kutyakaparó csárdát", az ajtókü
szöbön dohányát vágó bérest. Költészetet, ünnepet vitt a hétköznapjaiba. Lelki érte
lemben ő csatolta a Nagyalföldet hazánkhoz.

Népéhez, hazájához, a magyarsághoz való viszonyában is megfigyelhető az in- 
kamáció fényében sarjadt szolidaritás, az odahajló, a vállaló szeretet. Nem a sovi
niszta elfogultság, valami más mozdítja benne a hazaszeretet érzését. „Ha nem szü
lettem volna is magyarnak, E néphez állnék ezennel én. Mert elhagyott, mert a 
legelhagyottabb Minden népek közt a föld kerekén." -  mondja hazánknak egy vál
ságos, a maitól teljesen eltérő helyzetében. Akkor, amikor Európa-szerte letörték a 
negyvennyolcas forradalmi megmozdulásokat és „szétszórt hajával, véres homloká
val" egyedül a magyarság emelte magasra a „szent világszabadság" zászlaját.

Mindez nem tudatos és nem szándékolt Petőfinél. E tekintetben nem lehet ösz- 
sze se hasonlítani a Krisztus-élménytől mélyen áthatott Dosztojevszkijjel. De éppen 
azért választottuk Petőfit, hogy bemutathassuk: karácsonynak van egy látens, egy 
szinte észrevételen hatása is az irodalomban. Sugárhatásnak az is ki lehet téve, áld 
nem érez semmit a sugárzásból. Azért Petőfi esetében -  érzésem szerint -  többről 
van szó. Nem közömbös dróthuzal ő, amely úgy adja tovább az áramot, hogy át se 
melegszik tőle s nem érez semmit.

* * *

Az előadás elején megpróbáltunk az irodalom, főleg a próza és a szorosabb ér
telemben vett szépirodalom felől közeledni karácsonyhoz s az eredményt a zenében 
és a festészetben tapasztaltakkal egybevetve úgy találtuk, hogy nem fogtunk sem
mit. Aztán újra hozzákezdtünk. Ismét bevetettük a hálónkat, de most már kará
csonyból indultunk ki, és azt vizsgáltuk, miként, hogyan hat karácsony fénye az 
írókra és az irodalomra. Az antik-görög tragikus életérzéssel szemben rámutattunk 
a pozitív életérzés kialakulására s ennek három megjelenési formájára: a humorra, 
a reménységre és a szolidaritásra. Vizsgálódásunk után az lehet a benyomásunk, ogy 
ez az előadás csak egy szegény, szakadozott háló volt, de a halaknak nagy sokasá
gáról van itt szó. Érdemes a mélyre evezni s hálónkat fogásra lebocsátani.

Benczur László
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Mihácsi Lajos 
1914-1989

Az idős lelkésznemzedék egy igen szerény, csendes, hűséges tagja ment el kö
zülünk, 1989. szeptember 23-án. Meghalt Mihácsi Lajos ny. dunaföldvári lelkész. Te
metése október 2-án volt a győri-nádorvárosi köztemető új ravatalozójából.

Ravatalánál az utód, Nagyné, Szeker Éva kisapostagi segédlelkésznő hirdette 
az igét, 1. Kor. 15,58 alapján. Megköszönve Lajos bácsi hűséges munkáját,, mellyel a 
templom nélküli város, Dunaújvárosba álmodta és munkálta, hogy legyen az ott élő 
evangélikusoknak hajlékuk, saját összejöveteli helyiségük. Sokat fáradozott érte. 
Idős, nyugdíjas szolgaként megérhette, hogy egy kis ház egyik szobája átmeneti szál
lásként otthont ad az ott élő evangélikusoknak. Mindezt az ő hűséges munkája ala
pozta meg.

A sírnál Szabó István dunaegyházi lelkész búcsúzott. Megadott nekünk, hogy 
akiknek szülőföldünk, szomszédos, munkahelyünk is szomszédos volt. Sokat lehet
tünk együtt örömben-gondban, de mindig testvéri szeretetben.

Mihácsi Lajos Ostffyasszonyfán (Vas m.) született 1914. nov. 2-án, földmíves 
szülők gyermekeként. Értelmi képességei, szülei áldozata nyomán Sopronba került, 
ott végezte a középiskolát és ott végezte el a teológiai tanulmányait. 1938-ban Győr
ben szentelte lelkésszé D. Kapi Béla püspök. Egy évig ösztöndíjas Lipcsében. Haza
térve segédlelkész Celldömölkön, Alsódörgicsén, Beleden, Vadosfán. Missziói lel
kész Őriszentpéteren. 1944-től katona, majd hadifogoly, 1947-ben kerül haza. Rövid 
ideig segédlelkész Szekszárdon, majd 1948. március 1-től a dunaföldvári gyülekezet 
lelkésze nyugdíjba vonulásáig, 1980. július 27-ig.

Hű társa jóban-rosszban Haniffel Márta tanítónő. Közel egy emberöltőt éltek 
együtt, egymást segítve, hordozva a papi és a pedagógusi munkában.

Két gyermekük született Márta és Lajos. 10 unokájuk született. Isten örömöt 
adott nekik gyermekeikben, unokáikban.

Koporsója körül ott volt a népes család, volt gyülekezetének hűséges tagjai, 
volt munkatársai, a győri lelkészek, -  hívek szép gyülekezete.

A szolgálatot végző mindkét lelkész egyazon igével búcsúzott: „Jól van, jó és 
hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bizlak ezután, menj be a Te uradnak örömé-be".

Szabó István 
dunaegyházi lelkész
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Újév
Lk 2,21
Teológiai szempontból nézve az újévi ünnep kevésbé a polgári értelemben vett 

új-év vallásos elkezdése, szakrális indítása, hanem a karácsonyi ünnepkör kiteljesí
tése, hiszen az ádvent és a karácsony együttese egy hatalmas kezdetet jelent, a ké
sőbbi ünnepek ennek a hatalmas kezdetnek a finom, differenciált kibontásai, vagy 
nagyobb szellemi távlatok jelzései. Semmiképpen sem jelenti ez azt, hogy mi nem 
ünnepeljük az óév estéjét és nem köszöntjük az új esztendőt, csak éppen mindezt 
feltétlenül a karácsony fényében kell látnunk. Szép jelkép, hogy ilyenkor még állnak 
a karácsonyfák! Ünnepünket elsősorban abban a fényben kell látnunk, hogy ádvent 
után karácsonykor Isten is -  mint Teremtő, Gondviselő -  vadonatújat kezdett az em
beriséggel; az emberiség széles horizontú történelmében egy teljesen új korszakot 
kezdett el, s ennek az isteni kezdetnek és újságnak a segítségével a polgári eszten
dő újdonsága emlékeztethet bennünket az ígért, igazi, mennyei új-ságra. Tehát első
sorban és mindenek felett a karácsonyi új kezdés a döntő: Isten most másképpen, 
mint az ÓT-ben, másképpen, m i nt a próféták által, de újra hatalmas akcióba kezd a 
világban az embervilágért.

Nevezhetjük kis-karácsonynak is ezt az ünnepünket, miképpen nyoma is van 
ennek az elnevezésnek az egyház korai szakaszában. A karácsonyi események fénye 
nem abban az értelemben világok a számunkra -  tehát nem elvakít - , hogy akkor 
nem vesszük észre és figyelembe a honi és világiínak mondott) hangulatot és nem 
köszöntenénk az új esztendőt és nem kezdenénk az Isten kegyelmébe vetett remény
séggel. Tehát, amikor a karácsony eseményeit kiteljesedve együtt látjuk a polgári ér
telemben vett új év kezdésével, akkor tágítottuk, gazdagítottuk keresztyén látásmó
dunkat.

Egzegetikai eszmefuttatás
Egyetlen egy versről van szó, de természetesen nem gondolkodhatunk erről a 

versről az összefüggéseiből kiszakítva, de ki is tenne ilyet...
2,21.: Az evangélium, azaz a Lk szövegezte evangélium szerkezetében fontos, 

hangsúlyos helyen van ez a vers, hiszen rögtön a klasszikus hangvételű születési 
történethez kapcsolódik (2,1-20), azt mintegy lezárja és megteremti az alapját egy 
nagyon fontos esemény-sorozatnak: Jézust bemutatják a szent templomban, vala
mint két idős ember megrendítő módon tesz bizonyságot az ember Istentől kapott 
lehetőségéről (egzisztenciális kulcsszavak itt: vigasztalás, üdvösség, világosság, va
lamint megváltás). A 21. vers lényegében tekinthető összekötő kapocsnak a kará
csonyi történet -  Jézus születésének beszámolója -  és a templomi bemutatás között 
(Simeon és Anna). Ez a 21. vers azonban nemcsak a közvetlen előzményekhez kap
csolódik, hanem a vers második fele egy nagyobb lépéssel előbbre, visszafelé nyú
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lik vissza, beágyazva tehát az előkészületekbe is, hiszen az 1,26-tól olvassuk Jézus 
születésének ígéretét, amint azt a fiatal Mária átélte, amikor Gábriel angyal közölte 
vele, hogy „kegyelmet találtál az Istennél... és fogansz és fiút szülsz, akit Jézusnak 
nevezz el." (1,31). Tehát a szerkezetet tekintve ez a vers mélyen beleágyazódik a ka
rácsonyi történet teljességébe, visszafelé is, előre is. De ennél még nagyobbat is lé
pünk, mert tartalmánál fogva ez a vers nemcsak közvetlenül a karácsonyi esemé
nyek részét érinti, hanem az ÓT-i miiitat is, valamint az eszkatológikus jövőt.

Az ÓT-i múltat annyiban, amennyiben itt az ÓT-ra utaló események olvasha
tók, melyeknek jóval nagyobb a jelentőségük annál, semhogy egy mellékes mondat
tal el lehetne intézni. Teljes egészében az ÓT-i múltat érinti a „nyolc nap" után kö
vetkező körülmetélés, részben ÓT-i múltat érint az ezzel párhuzamosan történő 
névadás, de csak részben, mert valóban ÓT-i szokásról és rendről van szó a névadás 
esetében, de ez isteni útmutatásra történik és maga a név az eszkatológikus jöven
dőt nyitja meg.

A körülmetélés aktusát a születés után a 8. napon hajtották végre pontos előí
rásoknak megfelelően (1 Móz 17,9-14; 3 Móz 12,3), s ennek a törvénynek a hátteré
ben Istennek Ábrahámmal és utódaival kötött szövetsége volt. A körülmetélkedés 
ténye a szövetség elfogadását jelentette, annak elutasítása pedig lázadást. Később a 
körülmetéletlenség gúnyszóvá lett, de képletesen is értették: a körülmetéletlen fül, 
ajak és leggyakrabban a szív (Jer 6,10; 2 Móz 6,12 és 30; Jer 9,25) az engedetlenség
nek a kifejezései. Tehát a körülmetélkedés az engedelmesség, annak elmaradása pe
dig engedetlenség.

Azt nem olvassuk Jézus esetében, hogy ki végezte az aktust, de feltételezhető, 
hogy a zsidó rendnek megfelelően az atya, s még Bethlehemben. S ez a tény azt is 
kifejezi, hogy a nevelő apa, József a nagy események ellenére is teljes egészében alá
veti magát az ÓT-i rendnek, azaz a m últ elfogadásának a gesztusa található itt, ha
sonló értelemben, mint amikor majd a már felnőtt Jézus tudatosan vállalja a bűnös 
emberek sorsát, azaz megkeresztelkedik Keresztelő Jánosnál a Jordánban annak ért
hető és heves tiltakozása ellenére is. Jézus körülmetélésében egészen az Atya iránti 
engedelmesség gesztusa jut kifejeződésre, hogy ez az engedelmesség az első, a még 
csecsemői öntudatlanságtól kezdve a férfiúi öntudatos döntéseken át tartson a gol
gotái kereszt vállalásáig, a pohár-kehely kiürítéséig. Jézus totális engedelmessége az 
Atya iránt prelúdium-szerűen van benne a 8. napon történő házi körülmetélkedés- 
ben.

Továbbá benne van az aktusban ennek a kiválasztott népnek, a szövetség né
pének a vállalása, elfogadása, amit Jézus tudatosan először majd akkor deklarál, 
amikor beáll az említett keresztelendők sorába, s ezzel vállalja egyrészt a választott 
népet, másrészt a sötétségben tévelygő, bűnös népet. A választott nép vállalása ter
mészetesen azt is jelenti, hogy a törvény teljesítésének a kötelességét is elismeri, és 
majd a HB-ben hangzik el világosan, hogy „nem azért jöttem, hogy eltöröljem, ha
nem hogy betöltsem" (Mt 5,17 kk) betölteni: a törvény eredeti értelmét helyre állíta
ni.)
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A körülmetélkedés tartalmazta tehát a következőket: hitvallást, felvételt a vá
lasztott, de bűnös nép közé, a törvény teljesítésének kötelességét.

A névadás kapcsán is mondható, hogy ÓT-i aktus játszódott le, de csak rész
ben tekinthető ÓT-i akciónak, mert egy nagyon fontos mozzanat miatt eszkatológi- 
kus távlatot kap ez a névadás, mely természetesen krisztológiai és szotériológiai 
mélységet rejt magában. Azt is fontos érzékelnünk, hogy ezzel a névadással az ant
ropológiai dimenzió is megkapja a maga rangját, vagyis itt Jézus földi, evilági, em
beri nevet kap.

Több, mint érdekes, hogy itt a névadásra azon a bizonyos 8. napon kerül sor, 
pedig az eredeti szokás az volt, hogy a születés után nevet adtak a gyermeknek. 
Hogy szokás lehetett-e a 8. napig várni, nem tudható, mert csak itt, az ÚT-ban ol
vasni arról, hogy a névadás szokását kitolták a 8. napig. A körülmetéléssel való 
összekapcsolása feltételezhetően Lukács teológiai döntése, hogy ezzel is valami fon
tosat érzékeltessen, valamit hozzáadjon az eseményhez. Azt adja hozzá, hogy itt 
nem pusztán emberi hagyományokról van szó, nem pusztán vallási tradícióról, ha
nem Isten áll az események mögött, aki meghatározza az események tartalmát. Az 
ókori keleten -  a körülmetéléssel szemben -  elsősorban az anya feladata volt a név 
kiválasztása, de gyakorolhatta az apa is. Jézus esetében azonban a név eleve adott, 
hiszen az 1,31-ből arról értesülünk, hogy Mária angyali parancsként kapja, hogyan 
kell elneveznie a Fiát. Azaz nem földi ember nevezheti el Jézust és ennek nyilván 
mélyebb, szimbolikusabb értelme van, mert a névadás az ókorban, az ókori keleten 
mindenképpen a hatalom gyakorlását is jelentette. Ugyanis az ókori keleten egy do
log neve annak lényegét is jelentette, és ha valamit valóban a nevén tudtak nevez
ni, akkor ez azt jelentette, hogy felismerték és hatalmat gyakoroltak felette. Egy sze
mélynek a nevét ismerni, pozitív és negatív lehetőségeket jelentett. Ezért nem 
nevezhette el Jézust sem Mária, sem József, hanem előzetes parancsként kapják. Jé
zus később meg is mutatta, hogy nem emberek hatalmában áll, hanem az Atya aka
ratát teljesíti. így a 12 éves Jézus szavai is világossá teszik, hogy kinek a fennható
sága alatt áll, valamint az is, amikor egyszer a názáretiek akarják szentnek érzett 
haragjukban megölni (Mk 6,1 kk), máskor pedig a hatalom emberei akarták koráb
ban elfogni, de a megváltás kairosza akkor még nem érkezett el (pl. Lk 20,19).

Ugyanakkor „Jézus" neve is igehirdetési téma, hiszen jelentése fontos a szá
munkra: Isten hatalmasan cselekszik, segít.

Ötletek további ötletek érdekében, az eddigiekből következően:
1. ) Az új esztendő em lékeztet arra, hogy Isten is vadonatújat kezdett Jézus 
Krisztusban az em beriséggel, velünk, veled, velem . Újat kezdhetek olyan  
m értékben, amennyire befogadom  az életem be Istennek ezt az új kezdését.
2. ) Az idő m egállíthatatlan riasztó múlását, rohanását lássuk karácsonyi 
fényben , az életet hozó tündöklő világosságban, elfogadva fo lto s  múltunkat, 
rem élve jo b b , életesebb  jövőnket. Igazán reánk fér, gyülekezeteinkre fé r  a  
biztató erős szó hirdetése.
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3. ) M egható jelen tősége van annak, hogy a karácsonyi történetben a  
párnapos, hetes kisded Jézus m ellett -  reá mutatva -  két nagyon idős em ber 
is szerepel, egy agg férfiú  és  egy matróna. Az első  Jézus-hirdetők közé 
tartoznak ők, kik az élet végességének a  jelkép ei, és  akik igen  
m egszenvedhették az élet sokféle keservét, s már tudják, hogy M egváltó nélkül 
örök szükséget szenvednének.
4. ) Ez a  21. vers kitűnő péld ája  annak, hogy nagy összefüggések nélkül nem  
lehet biblikusán gondolkodni. Ez a  vers kényszerít arra, hogy lássam  az ÓT-i 
múltat -  ami nem kitörlendő, hanem  a  talaj -  és  érzékeljem  az eszkatológikus 
távlatot.
5 . ) A körülm etélkedés a  szövetség m egkötésének az ügye, viszont az is világos, 
hogy Isten itt Jézusban újat kezdett az em beriséggel, tehát ez a  
körülm etélkedés az új szövetségnek is a  je le , jelzése. A körülm etélkedés az 
engedelm esség je le  i s -  Jézus az Atyának engedelm es: miattunk!
6 . ) A körülm etélkedés beletartozik a  keresztség, a  m egkeresztelkedés 
vállalásának a  sorába : Jézus teljesen vállalja az em beri sorsot.
7. ) Az angyali úton-módon történő névadás Isten teljes fennhatóságát jelen ti, 
semmiképpen sem  az em ber kényszeríti Istent valam ire is.
8 . ) Jézus nevének a  jelen tése -  Isten hatalm asan m egsegít -p á ra tlan  biztató 
szó az előttünk á lló  esztendőre és életre.

Ribár János

Textusunk hangsúlya a névadáson van, Lk 1,59-ben is. Azonban a körülmetélés ténye sem 
elhanyagolható, különösen újévkor nem. jézus családja tartja magát az érvényben lévő törvé
nyes előírásokhoz. És ez nem valamiféle véletlenszerű tradíción alapuló szokás, hanem Isten tör
vénye által előírt szokás. A régi írásmagyarázók és igehirdetők -  élükön a reformátorokkal -  e 
helyen nyomatékosan utalnak Gal 4,4-re: „a törvénynek alávetve". És ez igaz is. Jézus alávette
tett a régi szövetség törvényének: Isten Fia (akiről Lukácsnak van mondanivalója!) nem áll az is
teni szövetség és a Törvény fölött, hanem alá van vetve annak. Mit jelent ez? Először is azt, hogy 
Isten ezzel a cselekedetével hitvallást tesz a „régi szövetségről", az ő „régi" népével kötött szö
vetségéről. A Jézus zsidó volta fölötti megbotránkozás egyik klasszikus helye ez. E megbotrán
kozás azonban valójában Isten kegyelmi kiválasztásának szabadsága ellen irányul. Itt mégis en
nél többről van szó: Isten ebben az aktusban az ő szent Fiában vallást tesz arról, hogy Ő az em
berért van. Nem véletlenül ismerték fel a kegyes zsidók Jézus körülmetélésekor az öröm idejé
nek elérkezését. A gyermek Jézusban mindenki, aki hozzá tartozik, Isten szövetségének része
sévé válik. (...)

Itt lehet megtalálni az újév mondanivalójával való kapcsolatot is. A már említett Gal 4,4 
az idők teljességéről beszél, vagyis éppen annak az ellenkezőjéről, ami minket az esztendővál
tás idején, a tovaröppenő idő miatt foglalkoztat és keserűséggel tölt el. Nem az elmúló időt ün
nep ijü k , hanem a beteljesedő időt. Minden esztendő Krisztus születése után Isten kegyelméből 
„az Úr kedves esztendeje". Azáltal teljesedik be az idő, hogy Isten elküldi Fiát. Ez pedig nem va
lahol az időn kívül történik, hanem az időben. A Fiú azzá lesz, akik mi vagyunk, hogy ott vált
son meg minket, ahol vagyunk. (Otto Weber)

*
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Ahhoz, hogy Lk 2,21 igazi újévi textus maradjon, az igehirdetés középpontjában Jézus ne

vének kell állnia, mégpedig abban az összefüggésben, amit Mt 1,21 e név üdvjelentéséről mond. 
Ha tényleg karácsony felől jövünk, az újévet sem kezdhetjük másként, mint Isten nevével Ez az 
egyetlen név, mely képes arra, hogy a mi „új esztendőnkben" tényleg valami teljesen újat teremt
sen. Nagy a valószínűsége annak, hogy egy új esztendőben is régi életünk folytatódik a legki
sebb változás vagy változtatás igénye nélkül. Ennek természetes vége pedig a halál. Jézus ép
pen abban akar segítségünkre lenni hogy ez ne így történjen. Nem lován látványos elhatározá
sokat és zengzetes ígéreteket az új esztendő küszöbén, hanem a neve jelenti az esztendő fölött 
az ígéretet arra, hogy még bennünk is létrejöhet valami új. Még nem gabolyodtunk bele annyi
ra reménytelenül régi életünk, szokásaink, csalódásaink és megátalkodottságunk hálójába, hogy 
ő ne tudna kiszabadítani. Elsősorban egy olyan gyülekezetből akar újat teremteni, amely hisz 
ebben az ígéretben és engedi hogy bátorságot öntsenek belé. (Martin Doeme)

*

Az evangéliumok tudósítanak róla, hogy Jézus később a „pogányok kezébe adatott", azaz 
kirekesztették a gyülekezetből, exkommunikálták. Ezt a rendszabályt vele szemben csak úgy fo
ganatosíthatták, na már ennek a fordítottja, a gyülekezetbe való felvétel megtörtént. Ez a figye
lemre méltó aktus megy itt végbe, Jézus felvétele azoknak seregébe, akik az Ábrahámnak adott 
ígéretből éltek. Lk 2,21. Jézus viselte magán a zsidóság jegyét, körülmetélt volt, és ezzel elköte
lezve a Törvénynek. Lukács ugyan csak röviden említi ezt a tényt, de mégis elég fontos ez ah
hoz, hogy megemlíttessék. De még fontosabb azonban: ez alkalommal az egykori angyali pa
rancsnak engedelmeskednek, és a gyermeknek a Jézus nevet adják. Kettős engedelmességet ál
lapít meg ezzel a ténnyel: a Törvénynek elégtétetett, és egyúttal engedelmeskedtek a prófétai, 
az élő Igének is, a már megíratott és még meg nem írt, de elhangzott isteni Igének. (W. Lühti)

Vízkereszt ünnepe
Ézsaiás 60,1-6.
A 60-62. fejezetekben a próféta a messiási ország dicsőségét és boldogságát ír

ja le. Egyes vonások ugyan költői formában a földi Sión helyreállítására vonatkoz
nak, de a leírás legnagyobb része az Egyház dicsőséges földi és mennyei életében 
valósult meg. (Comment. Vulgata.)

Mindenekelőtt figyelembe kell vennünk a jeruzsálemi gyülekezet történelmi 
helyzetét. Egyes, Ézs. 60-ból vett adatok közvetlenül a fogság utáni időre utalnak. 
Jeruzsálem falai még nincsenek újból felépítve, a város ki van szolgáltatva a szom
szédok önkényének, ld. 14. v. Az országban bizonytalanság és erőszak uralkodik. A 
romokban fekvő várost ezért a zarándokok és kereskedők elkerülik. A nép kis lét
számú, a többség szétszórva. Szükség, szegénység, bűn, szétszakadozottság ural 
mindent, ez akkor Isten népének történelmi és egzisztenciális helyzete. Még semmi 
nyoma a mindent rendező és legyőző világosságnak.

A szöveg nehézségeket rejt magában, ezek nem mindegyike tűnik fel azonnal. 
Innen a lehetséges ellentétes vélemények. B. Duhm kemény szavakat mond a tex
tusról: „Az első fellendülés után megbénul a szerző költői ereje, és ismétlésekkel, va
lamint kölcsönzésekkel küzködik fáradságosan." Ezzel ellentétben Burchaidt Ézsa
iás 60-ban az inspsiráció összehasonlíthatatlan kitörését dicséri. (Weltgeschichlichte 
Betrachtungen, Werke VII. S. 170.) Burchardt a textusban a mennyei győzelmének 
ünnepét ismeri fél a földi felett.
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l.v. „Kelj föl tündökölve, mert jön világosságod". -  „Kelj fel, világosodjál meg, 

mert eljött világosságod". -  „Kelj fel, ragyogj fel, Jeruzsálem, Mert eljött világossá
god". (róm.kat. Vulg. sz.) -  Textusunk rejtélyes felhívással kezdődik. K. Elliger: „Ha
talmasan és erőteljesen felcsendülő bevezetésről kell itt beszélnünk." (Deuterojesaja 
in seinem Verthaltnis zu Tritojesaja). Gunkel: „A próféta két lábbal ugrik a dolgok 
közepébe". Az egész 60. fejezet csak e felhívás hatása alatt olvasható és érthető. A 
felhívás himnikus elemeket tartalmaz. A prófétai és költői vonatkozások a textus esz- 
chatalogikus aspektusában találkoznak. (H. J. Hermisson). Eicholz szerint Ézs. 60 
tkp-i tartalma Sión végleges uralma. G.v.Rad emlékeztet arra, hogy azokról az esz- 
chatológiai szempontokról, melyekről itt szó van, már Ézs 2,2-4-ben is olvashattunk. 
Ézs. 60. eme örömhíréből következtethetünk Abb 2,6-9-re is. Valószínűleg mindenütt 
Sión nagy ünnepi istentiszteleti alkalmairól van szó. P. Volz úgy tudja, hogy ezek az 
ünnepek a fény ünnepei voltak és ezt látszik igazolni János 8,12 is.

„Kelj fel, világosodjál meg" -  ez a felhívás egy női személyre is vonatkozha
tott, akit a szerző természetesen nem akar név szerint megjelölni. Így a felhívás meg
felel a gyakran titokzatos prófétai stílusnak. Csak a kontextus tárja föl, hogy végül 
is Sión és Jeruzsálembe összegyülemlett maroknyi sereg a közvetve megszólított. (P. 
E. Bonnard), Jeruzsálemben a nép felett őrködők is szerettek elaludni. Ézs 56,10. 
Őnekik is szól az imperativus. Az isteni ige felhívásával mindeneket ébreszt és meg
világosít. Nem emberi képességre, helytállásra apellál, egy pillanatra sem marad a 
megszólított gyülekezetnél, hanem azonnal a mindent betöltő és meghatározó iste
ni dicsőségre mutat. (H. Gressmann). -  „Mert világosságod eljött", eljön. Milyen vi
lágosságról van szó? Szó lehet az ÓT-ben mindenütt uralkodó isteni üdvhatalomról. 
(Ézs 2,5; 9,1.; 39. Zsolt 10 stb.). A Tóra is ilyen üdvhatalom, világosságnak is neve
zik gyakran (119. Zsolt 105; Péld 6.23; Ézs 51.4.). Deut.-Ézs. Isten Szolgája, mint a 
pogányok világossága jelöltetik így. (Ézs 42,6; 59,6). De Ézs 60,19-20-ból nyilvánva
ló, hogy magára Istenre gondolunk (ld. 25. Zsolt 1; Ézs 10,17; Mik 7.8.). Isten maga, 
mint üdvhatalom van jelen, és Ő az, aki eljövendő. A te világosságod: ez a hangsú
lyozás emlékeztet arra, hogy Isten, mint üdvöt hozó, Izrael Istene. Sajátságos a hé
ber szövegben a perfektum. Mint perfektum prófétikum értendő. Genesius-Kautsch: 
„A próféta oly élénken helyezi magát a jövendőbe, hogy az eljövendőt, mint általa 
már most látottat és hallottat írja le.„ A próféta ezt látja: Isten eljött, és az eljövendő- 
nek ez a víziója már most hatalmasan érvényesül a jelenben, ébresztő felhívása a 
megszólított hallgatókat már most megragadja.

„Az Úr dicsősége ragyogott rád" -  „Az Úr dicsőge rajtad feltámadt." Jahve di
csősége az ÓT-ben Isten felséges megjelenése lenyűgöző fényözönben. Isten szuve
rén szabadságában előlép a mennyei világból fényözönben. Jelenlétét és istenségét 
szemmellátható kinyilatkoztatásban tárja fel. Erre a dicsőséges megjelenésre vártak 
a fogságban és a nyomorgatott helyzetben lévők, fogságban is, otthon is. Az Ézs 60,1- 
ben proklamált teofánia a fényt hozó üdvösségnek az előjele alatt áll. (A. Schoors). 
Ez a dicsőség, Isten dicsősége teljes fényben csak az eszkatalogikus templomban je
lenik majd meg. Az egész teremtést betölti és a népeket is elárasztja. A két vonal (t.i. 
a Templomban és az egész teremtésben) az idők végén találkozik, akkor ugyanis föl
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ragyog Jeruzsálem és a Templom fölött, ahol a népek egybegyűlnek, és áthatja az 
egész világot (H. Haag). -  Mivel a vízkereszti vonatkozások miatt ez az első vers a 
döntő, a többit ezért rövidebben érintem csak.

2. v. „Mert íme, sötétség borítja a földet". -  „Bár még homály borítja a földet". 
Ha Isten dicsősége Sión felett felragyog, az ellentét a kozmikus dimenzióban azon
nal nyilvánvalóvá válik (G.v.Rad). Sötétség és homály itt épp oly kevéssé fizikai ele
mek, mint a fény és dicsőség. Egy új szembeállítás ez, amelyet nem szabad összeha
sonlítani a nap és éjszaka természetes kontrasztjával. Sötétség és homály: az Istentől 
távol álló népek homályos állapotát, elveszettségük sötétségét. Ha Ézs 60,1-1-ben új 
teremtésre utaló eszkatológikus mozzanatokat is látunk, akkor a dimenziók egészen 
felfoghatatlan mértékben kitágulnak előttünk. Az Istentől távoli szférák kaotikus ho
mályában új világ van születőben. A Nap és Hold a régi világ lemúló szimbólumai 
(K. Ellinger).

3. v. „Világosságodhoz népek jönnek." Az Istentől való távoliét kaotikus homá
lyából a népeket Isten dicsőséges megjelenésének fényözöne vonzza. Nem élhetnek 
többé sötétségben és homályban. Az új világban Sión felemelkedik, mint a korábbi 
puszta semmiségből a száraz föld (Gen 1.). A népek hirtelen, villanásszerűen felis
merik sötét és reménytelen helyzetüket. A jogi vitáknak és háborúknak világa a vi
lágosságban végleg megítéltetik abban a világosságban, mely Jeruzsálem felett fel
ragyog. Lelepleződik, életre nem jogosult szféra. (Ézs 2,2-5). A királyok, mint a saját 
életét és jólétét kereső világ hatalom-hordozói és reprezentánsai is belépnek a nagy 
zarándoklásba. Funkciójuk befejezést nyert. -  Itt valóban és kizárólagosan eszkato
lógikus dolgokról van szó, és semmiképp nem a gyakran elfogultan emlegetett vi
lágpolitikai zsidó hegemóniáról. (P. E. Bonnard.) Annál is inkább, mert Ézs 2-t is fi- 
gyelembevéve, mindenben az istentiszteleti, a liturgikus elem dominál és nem a 
politikai.

4. v. „Emeld fel tekintetedet, nézz körül". -  „Emeld fel köröskörül szemeidet 
és lásd meg...". A Sionon lévő gyülekezet mintegy maga is meglepődik az új zarán
dokok nagy tömegén. Miként is merte volna egy gyülekezet, melynek a történelmi 
helyzete és jelentéktelensége az Ézs. 55-66 fejezetekben a megdöbbentő élességgel 
került leírásra, a legmerészebb álmaiban is, hogy királyok és népek az ő istentiszte
letére jöjjenek?! Meglepő azonban az is, hogy ezek az idegen népek és királyok a tá
volból magukkal hozzák Isten népének fiait és leányait. Visszahozzák mindazokat, 
akik a fogság által szétszórattak és saját maguktól soha nem találták volna meg a 
visszavezető utat.

5. v. „Ha majd látod, örömre derülsz, repesve tágul szíved". -  „Akkor meglá
tod és ragyogsz az örömtől, és remeg és kiterjed szíved". -  „Meglátod majd és fel
derülsz, Szíved csodálkozik és kitágul". Félreérthető a vers, ha a zsidó gyülekezet 
gazdasági gyarapodásának motívumát akarja valaki mindenáron e sorokban látni. 
A fogság utáni gyülekezet igen szegény volt, anyagi eszközei hiányoztak a templom 
felépítéséhez is, ld. Aggeus könyve. De éppen Agg 2,6-9 mutatja formatörténetileg, 
hogy a prófécia a maga üzenetében, amely Sion eszchatologikus uralmára nézett, 
nagy és csodálatos ajándékra várt a világ népeitől. Persze pusztán csak a templom
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dicsőségét szolgálhatta az odahozott gazdagság. Agg. 2,7-8. Ez adja a modellt a vég
ső idők templomára nézve is textusunkban. Nagy örömmel és csodálattal telt szív
vel ismeri fel a gyülekezet, hogy a végső idők ígéretét miképp tette sok tekintetben 
valósággá Isten. Az új világban a népek gazdagsága nem a zsidók gazdagsági pri
mátusát szolgálja, ezt egyértelműen igazolja a hagyománytörténet, hanem a temp
lomnak kell ragyognia a végső időkre. Ez a gazdagság-motívum is tehát istentiszte
leti elemekből formálódott, ld. Ézs 56,7. (Mindez érvényes a 6. versre is.)

Meditáció
(Meditációnak néhány, nyomtatásban még meg nem jelent, kéziratos igehirde

tésből vett részletet javaslok.)
„Ez a prófétai jövendölés Jeruzsálem városának eljövendő dicsőségéről szól. Je

ruzsálem felől hangzik az ígéret, hogy Isten dicsősége be fogja borítani, mint felke
lő nap sugarai a magányos hegyormot, sőt még maga Jeruzsálem is ragyogni kezd 
ebben a fényáradatban és maga is egészen fénnyé lesz: visszatükrözi Isten dicsősé
gét és világít minden népnek vele. -  Hallatlan ez az ígéret és ez a roppant kiváltság, 
ez a minden képzeletet felülmúló ajándék. Az egész földet sötétség borítja. Nem az 
a sötétség, amely a teremtés kezdetén takarta a születő világot, hanem ennél sokkal 
mélyebb: a bűn éjszakája. Ebben a homályban botorkálnak a népek, ebben az útvesz
tőben tévelyegnek. Mindaz, amit az emberiség elő tudott hozni, amit el tudott érni, 
görög bölcsesség, római jog, Egyiptom művészete és Babilon tudománya, s mindaz, 
amit azóta is nagyot és nagyszerűt alkotott az emberi elme, el egészen az atomerő 
titkáig, Isten igéjének ítéletében sötétség és éjszaka, mert a bűn leple vonja be. -  És 
ha ez így van -  pedig így van - , hogyan lehetséges, hogy van kivétel, hogy az ige 
Jeruzsálemet fényesnek nevezi, világosságnak a világ sötétsége közepette? Vajon 
igaz ez és valóság, vagy pedig csupán egy maroknyi nép önhittsége, túlfűtött nem
zeti vágyálma? -  Ézsaiás jövendölése valóban igaz, és amit mond, nem nemzeti áb
ránd. Tetszett az Istennek, hogy Izrael népét válassza ki minden népek közül, mert 
ebből a népből küldötte el Jézus Krisztust. Izrael nem magában különb a népeknél. 
Jézus Krisztus a világ világossága! Aki Isten titokzatos akaratából, Betlehemben szü
letett. Ő Isten dicsősége. Ő borítja fénybe Jeruzsálemet és Izraelt, Ő az, Akihez jön
nek a népek és kinek lábai elé teszik királyok kincseiket. Ő győzi le a sötétség hatal
masságait, oszlatja el a bűn homályát, mert megszabadít minket az Isten nélküli élet 
éjszakájától. Ézsaiás jövendölése mély bepillantást enged Isten üdvtervének titkai
ba. A próféta nagyon messzire lát. Sszeme időkön túli időpontra néz. Látja az idők 
végén dicsőségesen visszatérő Urat." (Groó Gyula).

„Ézsaiás vízkereszti látomása számunkra érthetően fogalmazza, hogy sötétség 
borítja a földet. Ez a sötétség Isten ismeretének hiánya. Emberek, népek úgy élnek, 
hogy nem ismerik Őt, vagy rosszul ismerik. És mint ahogy a fizikai sötétben is a bű
nök burjánoznak, úgy ebben a szellemi sötétségben is a hamis hitek, hamis tanácsok, 
hamis fények uralkodnak.

A fény forrása Isten dicsősége. Az egyház feladata, hogy Isten megismerésére 
vezesse a népeket. Mindig tragédiája egy népnek, ha nem vállalja azt, amire Isten
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kiválasztotta. Isten küldetése megbánhatatlan. Az egyház ma is csak abból élhet, 
hogy felragyog rajta Isten dicsősége és azt adja tovább. Ha zárt ajtók mögött őrzi 
ajándékát, menthetetlenül elveszíti azt. Epifánia akkor lesz számunkra igazán a fény 
ünnepe, ha ezt a fényt elfogadjuk és adjuk tovább, hogy a földet borító sötétség 
oszoljon és helyét elfoglalja a világ világossága". (Balikó)

„Az ígéret Isten népének szól. És a folytatás az, hogy amikor feltámad rajtad 
az Istennek a fénye, felfigyelnek a sötétségben gyötrődő népek. Felfigyelnek és elin
dulnak. Egy csodálatos népvándorlás indul. Nem az egyházhoz, hanem ahhoz a 
fényhez, amely ott van az egyházban. Vagy pedig nincs ott. Azt a fényt keresik, ami 
a hívő embernek a legnagyobb értéke. Ez ennek a próféciának a legnagyobb jelen
tősége. Beszél a prófécia a népek sötétségéről, beszél Isten népének elesettségéről, az 
őrállók aluszékonyságáról, vak tapogatózásáról. Beszél erről a szomorú helyzetről 
és egyszercsak valami fényről is beszél. Hogyan értelmezzük ezt az ÓT-i próféciát? 
Hogyan fog ez megvalósulni? Előttünk van a zsidó népnek a félreértése, és előttünk 
van az anyaszentegyháznak a félreértése is. Az ilyenfajta ígéreteket anyagiasán, ol
csón gyakran félreértették. Nem ilyesmikről van szó. Szellemi igazságok ezek, köl
tői képekbe öltöztetve. A mi számunkra adva van már a prófécia magyarázata: Jé
zus Krisztus. A világosság Jézus Krisztusban már felragyogott. Ő elmondhatta ezt: 
„Én vagyok a világ világossága." És Jézus Krisztusban nem az aranynak, a bíbor
nak, bársonynak a pompája ragyogott fel, hanem igazi fény. A Szellemnek a fénye. 
Ahol ez a fény felragyog, ott a népek felfigyelnek és elindulnak a Krisztus-fény felé.

A sötétséget látjuk, nem kell magyarázni. De ebben a sötétségben felragyog a 
Krisztus. És nem az egyház dicsősége! Az egyház szégyenében is a Krisztus dicső
sége ragyog fel! És elindulnak, az egyház szégyene ellenére, a népek Krisztus felé. 
Ez az Ige az elcsüggedt Isten-népe felé is beszél éppen ezért. A magunkfajta, ilyen
olyan hívő népnek mondja a próféta: Kelj fel, világosodjál meg, hiszen miközben a 
népek sötétségben vannak, rajtad az Úr dicsősége felragyoghat. Ez a hitnek a nagy 
kérdése... imádkozókban egyszercsak fény ragyog, a történelemnek ebben a nagy 
sötétségében itt-ott Krisztus -  fények gyúlnak, és -  amint valaki mélyértelműen 
mondta: „Ilyenkor elkezdődik a jövendő". Téged is kiszemelt az Isten arra, hogy 
benned ez a Krisztus-fény felragyogjon és benned, általad is lépjen a történelem a 
teljesség felé, amelyben kiteljesedett emberiség fogja imádni az Istent.

Fosntos tehát, hogy ne dogmatikailag, ne szűk látókörben és „vakon,, szemlél
jétek a próféta nagyvonalú látomását. Vallom, hogy a megvalósulás útján van ez a 
prófécia: Fény ragyog fel és a népek felfigyelnek és jönnek. Benn az egyházban is, 
kinn a világban is. A napisajtóban, televízióban... számtalan bizonysága van annak, 
hogy a népek jönnek! Mi történt? A Jézus Krisztus világossága terjed. A Jézus Krisz
tus világossága ellenállhatatlanul terjed. És ezt se az egyház (paragrafusokkal, dog
matikával, felekezeti előítéletekkel...), se a világ nem tudja megállítani. Mert Krisz
tusban valami egészen más jelent meg: nem likvidálni a másikat, hanem az életet 
odaadni a másikért.

A sötétségben felragyogott a golgotai kereszt és ott jelent meg, hogy magamat 
adom áldozatul a többiekért. Isten kiválasztott téged is arra, hogy szeresd a mási
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kát... bocsáss meg annak, aki bántott téged. Ez a Krisztus szolgálata. És Isten elhív 
embereket, akikben elkezdődik ez. Az a reménységem, hogy egyszer eltűnik az em
beriségből a sötétségnek sok-sok ereje és gyötrelme és megtelítődik az emberiség az
zal a lélekksel, hogy „fény ragyog fel feletted". Útban van ez a győzelem a kibonta
kozás felé. Legyetek ennek a próféciának, ennek a látomásnak szerlemesei az élő 
hordozói. Errefelé kell vinni, segíteni az emberiséget, hogy barátkozzanak az embe
rek. És kezdődjék mindez először közöttünk. (Farkas József)

Igehirdetés
A vízkereszti ünnepek, a vízkereszti vasárnapok központjában a világosság áll. 

Minden tekintetben és minden vonatkozásban életünk nélkülözhetetlen eleme és 
egész feltétele a világosság. A fizikai, a lelki és a szellemi világosság egyaránt. Vilá
gosság nélkül egész egyszerűen nincs élet. A Biblia minden igéje a lelki és szellem- 
i világosságról szól. Mivel hatalmas fejezet ez, több ünnep, több vasárnap is szüksé
ges ahhoz, hogy mindezekből izelítőt, ismeretet, tapasztalatot és áldást nyerjünk. 
Ma, a vízkereszti idő nyitányának ószövetségi próféciája a mérhetetlen gazdagság
ból két tudnivalót ad nekünk. Beszél ez az ige a világosság jöveteléről és ettől elvá
laszthatatlanul a világosság szolgálatáról.

A világosság jöv etele
A próféta igen nehéz helyzetben, fogságban, szorongatottságban, sötétségben 

élő népének sietett segítségére ezzel az örömhírrel: „Jön világosságod". Elindult... 
útban van feléd. Nem maradsz a sötétség és a homály hatalmában már oly soká. Va
laki már gondoskodott arról, hogy mihamarabb megvilágosított légy. Természetes, 
hogy nem természeti erők vdagy emberi munkálkodások gyümölcseként adódó vi
lágosság ez, hanem az Isten világossága, az Isten dicsőségének világossága. Erről 
mondja vigasztalásként az Ige, hogy „jön". Joggal elmondhatta ezt már akkor, tehát 
évezredekkel ezelőtt az ÓSZ népe. Mindenütt az egész Szentírásban, lépten-nyomon 
találkozunk az erről szóló bizonyságtétellel. Isten soha nem vonta meg kegyelmét e 
tekintetben sem, tulajdonképpen soha nem hagyta népét világosság nélkül. Mégin- 
kább joggal mondhatta ezt első perctől fogva az Újszövetség népe: a világosság jön 
felénk. Jézus Krisztusban lett igazán és végérvényesen mienk a mennyei világosság. 
Akik felé Jézus Krisztus elindult, a Világosság ment feléjük. Akik találkoztak Vele, a 
világossággal találkoztak. Szeretetében, irgalmasságában, tanításában, a világosság 
munkálkodott, győzedelmeskedett. Emberekhez, népekhez elindult, és meg is érke
zett. Minden istentiszteletünket kezdhetnénk tulajdonképpen e szavakkal is: „íme, 
jön világosságod". Akik közénk jönnek, akik Igét hallgatni jönnek, a világosság fény
körébe lépnek, valamit mindig kapnak annak viszonozhatatlan kegyelméből, hogy 
jön világosságom. Bűnös vagyok... szegény vagyok... elesett, megfáradt, reményte
len vagyok... félelmeknek, nyomorúságoknak, gyásznak terhét hordozom, de íme: 
Világosság jön felém!
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A világosság szolgálata
Minden világosságnak rendeltetése van. A Nap tündöklő, káprázatos fényétől 

kezdve le egészen egy gyertyának, vagy egy szál gyufának a világossága is célnak 
szolgálatában áll. A megbocsátás, a szeretet, a segítés az öröm világossága is javunk
ra van. Szolgál nekünk. Az Isten dicsőségének világossága is minden időkben szol
gált mindig valamit.

Ézsaiás próféta a részben már megérkezett, részben majd érkező világosság 
egyik szolgálatát a mozgósításban látja. Szavai így értendők: Kelj föl, hiszen jön vi
lágosságod! Ne add át magad végleg a kétségbeesésnek... a tehetetlenség, a csüg
gedtség, a félelem lelkének. Mivel már tudod, mi vár rád, mi közelít szíved mélysé
geihez, ezért mozdulj meg, ne hagyd el magad, ahogy mondjuk mi is jóindulatúan 
a csüggedőnek. Vagy ahogy az Úr Jézus is mondta sokszor: „Kelj fel és járj".

Ézsaiás próféta a világosság másik szolgálatának a megvilágosítást látja. A vi
lágosságban látjuk, nemcsak ahogy a zsoltár mondja: a világosságot, hanem tulaj
donképpen a sötétséget is. Az Isten világosságának fényében látjuk a bűn sötétségét. 
Erre soha rá nem jövünk addig, amíg fénytől megvilágosítottak nem leszünk. Min
den Ige megláttat velünk mindig valami bűnt. Előbb van a világosság, aztán az iga
zi bűnismeret!

Ézsaiás a világosság szolgálatának, gyümölcsének tulajdonítja azt is, amit 
missziónak nevezünk. Ahol a hitnek, szeretetnek, reménységnek bármely kis fénye 
is felvilágol, emberek akaratlanul is elindulnak oda. Adja Isten, hogy mások világos
sága nekünk segítségünkre legyen. És ha engedelmesek vagyunk, talán még a mi 
szolgálatunkra is felfigyel valaki.

Győr Sándor

A világosságnak a sötétség felett aratott győzelméről minden nép, minden vallás és álta
lában mindenki szívesen beszél. Pogány bölcsesség és reménység ez. Természetes az is, hogy a 
nappal legyőzi az éjszakát. Az írás azonban nem természetes fényről beszél, hanem a „kegye
lem fényéről" -  és ez teljesen más. „Kelj fel és tündökölj!" Van értelme egyáltalán ilyet paran
csolni valakinek? Hogy lehet valaki parancsszóra világosság? Ennek csak akkor van értelme, ha 
az mondja el, aki csodát tud termi. „Jön világosságod" -  miféle világosság ez? Nem az a fény, 
amit a hajnali nap sugároz az éjszakába, nem természetes fény, hanem egészen más: „Az Úr di
csősége", vagyis a megváltás, kegyelem, megbocsátás, vagyis Jézus Krisztus, a betlehemi jászol, 
a bűnösök és szegények megváltója, szenvedés, kereszt, Jézus Krisztus halála. Ezért: a te vilá-
g osságod. Az a világosság, amely a tied, segít rajtad. Ez a vviágosság kívülről jön, nem magad

ból árasztod. Amikor még semmit sem sejtesz, már ott van és ott ragyog fölötted.
„Fény és világosság bennünk". Nem azt jelenti ez, hogy győz bennünk a jó a gonosz felett 

és e győzelem megnyugvásra vezet, hanem azt jelenti, hogy Krisztus jelenik meg benned és 
Krisztus él benned. Láthatod azt, amit senki más nem láthat. Láthatod, mert tiéd a világosság. 
Tiéd Jézus Krisztus. Látod, amint hívő gyermekek, zsidók és pogányok díszmenete érkezik a Vi
lágosság oltalma alá. (D.Bonhoeffer)

*

Ez a textus egybecseng a mai ünnep evangéliumával, melyben két dolog fogalmazódik 
meg. Először arról van szó, hogy híres, előkelő emberek érkeznek Jeruzsálembe a pogány világ
ból és Megváltónk után érdeklődnek. Igaz, hogy a napkeleti bölcseket nem tartjuk királyoknak, 
de talán nem mond ellene egyik hittételnek sem, ha magas szintű tudományuk, kultúrájuk és
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politikájuk alapján feltételezzük, hogy „előkelő vér" folyt ereikben. Másodszor szól az evangé
lium arról, hogy aranyat, tömjént hoztak, leborultak és imádták a kis Jézust. Ézsaiási textusunk 
e kettőt jövendöli meg. (Valerius Heberger)

*

Jeruzsálemnek, a fővárosnak, igen nagy jelentősége van az üdvtörténelemben. Nagy je
lentősége volt a bibliai korban, mert hiszen az egész bibliai élet központja Jeruzsálem, ahol a 
szent templom van. Nagy jelentőséget nyert azért is, mert az üdvösség honát, a mennyei bol
dogság háyét is ezzel a névvel nevezték. (...) Ézsaiásnál ez a fejezet az új Jeruzsálemről beszél. 
(...) Mint valami hatalmas harsona, úgy zendül meg a próféta szava, amely mintegy az álomból 
akarja felserkenteni az embert: „Kelj fel..." Mint ahogyan a hajnali napsugár beragyogva az ab
lakunkon felkelt bennünket álmainkból, úgy ébreszt fel bennünket a feltámadó dicsőség, amely 
Isten hatalmáról, szentségéről és nagyságáról beszél. Bármilyen ragyogó legyen is a nap fénye, 
... nem fogható mégsem ahhoz a fényhez és világossághoz, amely Isten dicsősége láttán ragyog 
körül minket. (..) Ennek a megvilágosodásnak egyéninek kell lenni. Isten nem nagy tömegeket 
világosít meg egyszerre, hanem egyéneket. Saul is egymaga tért meg, egymaga nyert világossá
got, úgyannyira, hogy még a körülötte állók sem láttak azokból semmit, amiket ő látott. Azért 
mondja itt is a próféta, hogy az Úr dicsősége rajtad feltámad. Nem rajtatok, hanem rajtad. Ám 
legyen sötét az egész föld... az a kérdés, dogy te miként vagy, az a kérdés, hogy rajtad feltámadt- 
e az Úr dicsősége?

Az is bizonyos, hogy ez a világosság vonzó, megragadó és ellenállhatatlan. Az Isten di
csőségének a világossága ellenállhatatlan erővel ragadja magához a sötétségben ülő népeket és 
embereket. Jeruzsálem dicsősége olyan lesz, hogy messziről eljönnek az emberek... és boldogok, 
ha ennek a dicsőségnek a fényébe kerülnek. Van-e nagyszerűbb látvány annál, mint amikor if
jak és leányok, fiatalok és öregek, egészségesek és betegek mind jönnek, megindulnak Isten felé. 
Hiszen Jézus is ezt akarja. Ezért mondotta: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan." (Ecsedy Aladár)

Vízkereszt utáni 1. vasárnap
Római levél 12,1-5
Vízkereszt időszakának összefoglaló jelmondata Ágendánk szerint ez: Krisz

tus dicsősége megjelenik a világban. A mai vasárnap mottója: Isten dicsősége.
Lectio-ként az óegyházi evangélium a tizenkét éves Jézusról beszél. Ez már el

árul valamit abból, hogy a dicsőség szó az Újszövetségben más, a megszokottól el
térő tartalmat nyer. Az Isten dicsőség nem nagy látványban, külsőségekben jelenik 
meg világunk számára, hanem belső tartalomban.

Textusunkat megelőzi a római levél első tizenegy fejezetét lezáró himnusz -  
mely Isten magasztalásával summáz. Bizony, tőle, általa és érte van minden: övé a 
dicsőség mindörökké. Ámen.

Ezen a ponton azonban nem szakad meg a gondolatmenet. Bár sokan úgy vé
lik, hogy a 12. fejezettől valami gyökeresen új és más jellegű következik, én úgy lá
tom, textusunk szerves része, illetve folytatása az eddigieknek. Hiszen éppen arról 
van szó, hogy Isten dicsősége, nagysága megjelenik -  az ő népében, nép tagjainak 
életében.

Az igazán nagy horderejű ügy, az igazi dicsőség nem az, ha külső csillogás von
ja be az egyébként bajokkal teli valóságot, hanem az, ha létre jön a csoda: az alapjá
ban romlott emberi élet megváltozik, átformálódik. Isten dicsősége pedig ebben a
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csodában, a bűnbocsánatból fakadó új élet csodájában nyilvánul meg. Ezen az ala
pon értem igénket, s ebből az aspektusból kiindulva szeretnék néhány gondolatot 
szolgálatra készülő társaimmal megosztani.

Pál kérése, amiből kibomlik egész szakaszunk, nem egyszerű, átlagos, szokvá
nyosnak tűnő kérés. Az az ige szerepel itt (parakalein), amelynek gazdag értelmét 
tárja elénk az Újszövetség. Jézus ennek a szónak főnévi formájával mutatja be a kül
dendő Szentlelket. Az apostoli levelek többféle alakban használják ezt a kifejezést. 
A szó használata egyértelműen ünnepélyessé, kiemeltté teszi a következő sorokat. 
Hiszen Pál részt vállal a Szentlélek munkájában akkor, amikor kér (pártfogó, buzdí
tó munka).

Legalább ilyen hangsúlyos kérésének az alapja is. Amivel indokol. Az Isten ir
galmára kérlek titeket... Keresztyén életünk alapja, minden belső, pozitív változás 
motivációja az Isten irgalma. Ezen áll minden. E nélkül fölösleges a kérés, e nélkül 
kudarcra ítélt minden próbálkozás, e nélkül reménytelen az egyéni és közösségi 
kersztyén élet.

Pál azonban nem teológiai tételre hivatkozik akkor, amikor a kegyelemről, ir
galomról szól. Az apostol mindig Krisztuson tájékozódik (jó példa erre I Kor 13 -  
ami egyértelműen a Krisztusban megismert szeretet himnusza). A  tanítványi élet ta
pasztalata, a damaszkuszi út élménye, s az azóta sokféle módon átélt „szorongató" 
krisztusi szeretet a hivatkozási alap. Átélte ő, átélhették a római gyülekezet tagjai, 
átélhetjük mi, mai tanítványok is.

Érdemes azon is elgondolkodni, hogy az eredeti szövegben ez a szó többesz- 
számban szerepel. Természetes, hogy ennek háttere a héber többesszámú kifejezés 
fordítása, mégis írásmagyarázók felhívják arra a figyelmet, hogy ez a plurális jelzi 
az irgalom sokféle, gazdag voltát, s azt, hogy nem értelmezhető elvont, teológiai té
telként!

Erre az irgalomra válasz a keresztyén ember részéről az okos istentisztelet, ez 
az irgalom motiválja az odaszánást, a változást, a megújulást, s a helyes ítéletet. S 
ez az irgalom „tesz helyére" mindenkit a gyülekezetben.

Pál tehát nem egy speciális, saját maga kitalálta etikai rendszert ír elő a róma
iaknak, hanem hirdeti az evangéliumot, amely életformáló erő a tanítvány és a gyü
lekezet számára.

Amikor e textussal szószékre lépni készülünk, már mögöttünk van karácsony 
drága és mély üzenete Isten végtelen szeretetéről. Végigízleltük a karácsony evan
géliumának nagyszerű táplálékát. Aprópénzre váltva hallhattuk, hogy mit jelent Is
ten irgalma: Így is lehetne fogalmaznom -  összekapcsolva a mögöttünk lévő kará
csony üzenetét textusunk mondanivalójával: Megjelent az Isten emberszeretete, 
hogy az ember Isten-szerető legyen.

Isten irgalma, kegyelme tehát teremtő erő, amely nemcsak formálja, de újjáte
remti övéinek életét.

Pál nem önerőből való változást kér, hanem azt kéri, hogy „tegyük ki magun
kat" Isten szeretete sodró erejének. Nem jócselekedetekről van tehát szó, elérendő
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mércéről, kierőszakolandó teljesítményekről, hanem arról, hogy engedjünk teret Is
ten irgalma életújító erejének.

Elsőként okos istentiszteletre biztat. A gondolat magában hordja a lehetőséget: 
létezik olyan istentisztelet, amely nem okos (logikus, ésszerű). Az istentisztelet fedő
neve alatt mennyi minden történt az emberiség történelme alatt, ami ellenkezett Is
ten akaratával. Isten irgalmassága -  ami a kérés alapja -  arra késztet, hogy ne esz
telen próbálkozásokkal, önáltató látszat-cselekedetekkel, hanem „logikusan" 
tiszteljük őt. S a logikus ez: ha ő irgalmából egyszülött fiát adta értünk, akkor mi is 
ne valamit, hanem magunkat adjuk -  szánjuk oda. Pál pontosít: testeteket szánjátok 
oda. (S ezzel kizárja a spiritualizálás lehetőségét.)

Néhány fejezettel korábban arról olvasunk, hogy a „test törekvése ellenséges
kedés az Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja ma
gát alávetni" (8,7). A test tehát a bűn „telephelye". Ha egész valónkat átengedjük Is
tennek, akkor a bűnnél is nagyobb, hatalmasabb Úr kezében vagyunk, akkor nem 
kilátástalan a napi utóvédharc a gonosz erejével szemben.

Schlatter érdekes irányban viszi tovább Pál gondolatát. Arról beszél, hogy e 
hely szoros összefüggésben van Jézus mondatával: Adjátok meg az Istennek, ami az 
Istené. Istentől kaptuk életünket, testünket. S ha ez el is szakad Tőle, mégis az Ő tu
lajdona. Az okos istentisztelet azt jelenti: vissza adom, rendelkezésére bocsátom azt, 
ami az Övé.

Fontos az, hogy élő áldozatról beszél Pál. Mindaz, ami addig jellemezte az ál
dozati, istentiszteleti kultuszt -  halott volt. Élettelen tárgyat adtak, vagy élet kioltá
sával áldoztak. S nemcsak Pál előtt, később is, ma is -  tehát a mindenkori istentisz
telet kísértése ez: valamit adok Istennek -  önmagam helyett. Az okos istentisztelet 
jellemzője az élő áldozat -  s nem a holt ajándék. Istennek ez tetszik.

Minden időben problematikus volt a második vers elejének magyarázata. Pál 
nem a világtól idegen keresztyénség hirdetője. Éppen az imént jelezte, mennyire az 
élethez kapcsolódik az istentisztelet. A világ itt az „Isten nélküli,, értelemben szere
pel. S szó szerint így kéri az apostol: Ne formázzátok ezt, ne formálódjatok ilyenné. 
A világ -  a bűneset óta -  lényege szerint Isten nélkül való. S mivel benne élünk -  
magától értetődő, hogy hatással van ránk, formáló erőt jelent. Értelmünkkel is a vi
lág gondolatmenetét járjuk be. Ezért van szükség az értelem megújulására. Talán va
lamit jelent számunkra a latin fordítás két kulcsszava. Ne „konformisták" legyetek 
-  értelmi „reformra" van szükség.

Csak az értelmi megújulás folyamatában lesz állandó érzékeny az ember az Is
ten akaratára. A gonosz kezdettől fogva használt módszere, hogy átállítja az ember 
helyes ítélőképességét. Nem altatja, hanem átprogramozza. S az eredmény -  azt tart
juk jónak, ami rossz -  és fordítva (erről többféle módon olvashatunk a római levél
ben).

Csak az Isten irgalma hatására történő életodaadás és értelmi átprogramozás 
(az Isten hullámhosszára) adhat helyes ítélőképességet.

Kicsit hosszabban időztünk az első két versnél, de mindezt azért, hogy lássuk, 
honnan indul ki a keresztyén élet, amely nem magányos, Robinson-lét, hanem az
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egyházban, a gyülekezet közösségében folytatott élet. Hiszen a Pál által felvázolt és 
kért változás nem öncélú -  a gyülekezetért, a Krisztus testéért van.

Az Isten irgalma formálta új élet gyülekezetbe állít és segít megtalálni abban a 
helyünket.

Az egyház, a gyülekezet nem azok gyűjtőhelye, akik a szívüket használják csu
pán, s az értelmüket nem. A logikus istentisztelet után az értelmi megújulás után az 
apostol itt józan gondolkodásról beszél. Az isteni irgalom nem letaglóz, és kisebbsé
gi érzéseket kelt, s nem is gerjeszt túlzott önbizalmat. Helyre tesz, józanságra indít, 
tanít; megmutatja, hogy Isten gyermeke vagyok. Nem kevesebb, s nem több. Szol
gálattal, feladattal megbízott tagja a nagy egésznek, a Krisztus testének.

Ti vagytok a világ világossága -  mondja Jézus Urunk a hegyi beszédben. Fé
nyünk -  tudjuk -  tükrözött fény, hiszen Isten dicsőségéből vetíthetünk sugarakat to
vább a világnak, környezetünknek. Isten dicsősége megjelenik a világban -  így a va
sárnap jellege. Hogyan történik ez? Többféle módon. Úgy is, hogy Isten irgalma 
elindít embereket okos istentiszteletre, új gondolkodásmódra, talpraállított ítélőké
pességre, s ezek a gyülekezet közösségében kiteljesedve beszélhetnek a világ számá
ra annak az Istennek a dicsőségéről, aki még ezt a megromlott világot is újjá tudja 
teremteni.

Ifj. Hafenscher Károly

Feltűnik, hogy Pál itt, ahol most a tulajdonképpeni intések következnek, ezt a különösen 
barátságos hangot üti meg. Ezt bizonyosan nemcsak abból az általános meggondolásból teszi, 
hogy nagyban és egészben többet érünk el szelídséggel, hanem azért, mert itt valóban az atyafi
akhoz beszél, mégpedig hittestvérekhez. Olyan emberekhez, akik keresztyének lettek, akik ép
pen úgy, mint ő, halottak voltak, és íme, most szabad nekik, mint „igaz embereknek az ő hitük
ből élni". Elveszettek voltak és most Jézus Krisztus megmentette őket. És Pál alkalmasint tuda
tában van annak, hogy azok az intések, amelyeket megváltott társainak kell most oda kiáltania, 
emberileg súlyosak. Nem hiába hivatkozik éppen itt mégegyszer olyan nyomatékosan az Isten 
irgalmára. Arra az irgalmasságra, mely megelőzte az intéseket.

Ezzel az intéssel, hogy szánjuk oda testünket áldozatul Istennek, Pál egyszerűen megál
lapítja, hogy az, aki Krisztus áldozati halála által megmenekült, most már többé nem önmagáé, 
hanem Istené. Azt akarja az okos istentisztelettel mondani, hogy nagyon is helyes és méltányos, 
nagyon is magátólértetődő és következetes, nagyon is logikus, a megtapasztalt üdvösségből le
vonandó következtetés az, hogy a keresztyének a testüket Isten rendelkezésére bocsátják. Ko
rábban már kijelentette, hogy „tagjaink az igazság fegyvereiül" kell, hogy legyenek (6. fejezet). 
Most Isten átfogóan az egész testünket követeli. Ezzel Isten az egészet akarja. Teljes átadásra ma 
Krisztusnak való magunk odaadására hivatottunk el. így követeli ezt az isteni logika, az okos 
istentisztelet. (...) Ahol Isten szolgálatában teljes áldozatot hoznak, ott csoda történik. Emberek 
tulajdonképpen nem kívánhatnak tőlünk ilyen teljes áldozatot, és Pál helyesen érzékeli, hogy 
minden oka megvan arra, hogy éppen itt Isten kegyelmére és irgalmasságára hivatkozzék. Ha 
el akarunk jutni az „okos istentiszteletnek" ehhez a teljes áldozatához, akkor szükséges, hogy 
előbb Krisztus maga megmaradjon és soha többé el ne engedjen bennünket... Követésének sod
rába bevonjon minket. De ezt Krisztus cselekszi és egy pillanatig sem kételkedünk abban, hogy 
ezt itt és most is meg akarja tenni (...)

Pál itt félreérthetetlenül megmondja nekünk, hogy Isten kegyelmi ajándéka következete
sen logikusan hálaáldozatra hívja fel a keresztyéneket. Az a kegyelem, melyből nem származik 
teljes áldozat, ostoba istentisztelet lenne. (W. Lühti)

*
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„Ne szabjátok magatokat e világhoz". Ez nemcsak külső fellépésünkre és magatartásunk

ra vonatkozik, hanem egész életmódunkra, egyszóval mindenre. Földi hivatásunkban, az üzle
ti életben, a társadalmi érintkezésben, otthon, a gyermeknevelésben, öltözködésben, mindenben 
más Isten gyermeke, mint a világ. Idővel kialakult és elterjedt egy világias kérésztyénség. Az 
igazi keresztyén élet az óember halálát jelenti, a világias keresztyen azonban szerződést köt ve
le. (...) Az önmegtagadást és a világ megtagadását, mely kemény dolog, törvényeskedésnek, 
szűkkebblüségnek, a világ elől való menekülésnek bélyegzik, egészségtelen, pietista életmód
nak csúfolják. Az óembernek meghagyott szabadságot igazi „keresztyén" magatartásnak mond
ják. Aki barátja a világnak és nem különbözik tőle, az elkerüli a Krisztusért elszenvedett gyűlö
letet és szégyent. (...) A világias kersztyénség sem nem hideg, sem nem meleg, csak ingadozás 
Isten és a világ között. A megosztott sáv ú  emberben nincs erő. A világ sem becsüli ezt a fáradt, 
laza keresztyénséget. Az evangéliumi, hívő keresztyéneket a világ ugyan kerüli és gyűlöli, titok
ban azonban tiszteli. A megosztott szívűek össze akarják kapcsolni azokat a dolgokat, amelye
ket lehetetlen összeegyeztetni. Aki a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz, akár akar
ja, akár nem. Csak a határozott keresztyénségben van erő. (...) Mi nem ebbe a világba tartozunk, 
amely tele van látszattal, hazugsággal, lelkiismeretlenséggel és tisztátalansággal, hanem a má
sik világhoz tartozunk, ahol igazság, tisztaság és szeretet uralkodik. (E. Eichom)

Vízkereszt utáni 2. vasárnap
Rm 12,6-16.

Alapigénk az egész levél összefüggésében
Textusunk a Római levélnek a 12,1-től 15,13-ig tartó nagyobb egységéből való. 

E szakaszt a levélről írott magyarázatában (Kurze Erklárung...) K. Barth „Az evan
gélium a keresztyének között" címmel foglalja össze; de emb'ti vele kapcsolatban a 
következő elnevezéseket is: „Az evangélium az egyházban", „Az evangélium és a 
neki engedelmeskedők". -  Karner Károly ezt a hosszabb egységet „Intelmek a gyü
lekezethez,, téma alatt közli, s megállapítja, hogy az egész levél gondolatmenetét 
mintegy megkoronázza ez az utolsó tanítás: „Az apostol levele azonban fogyatékos 
volna, ha itt megállana (t.i. annak megmutatása, hogyan formálja mindez életünket, 
s hogy mit követel tőlünk Isten megtapasztalt jósága." (Isten igazsága, 87.o.) A sza
kaszhatárt többnyire a 8. vers után vonják meg az írásmagyarázók. így Karner is: 3- 
8. v.: Az egyes keresztyén helye a gyülekezetben; 9-21 .v.: Az érzület megújhodása a 
szeretet által.

Alapigénk az egyházi esztendő összefüggésében
Szolgálatunk „megszervezése" szempontjából fontos arra figyelemmel len

nünk, hogy a Vízkereszt utáni első négy vasárnapon -  lectio continua-ként -  folya
matosan olvassuk majd a Rm 12,1-től 13,10-ig terjedő szakaszt. (Lényege szerint még 
akkor is így van ez, ha a 4. vasárnap korábban 13,1-10-ig tartó egységéből az 1-8. 
versek átkerültek a Szth. u. 23. vasárnap B sorozatába.) Most tehát különös jelentő
sége lesz annak, ha az egész ünnepkör textusait legalább nagy vonalakban előre át
tekintjük, s esetről-esetre nemcsak elméletben döntünk a textusszerűség mellett. Jó 
segítséget ad, ha a vízkereszti ünnepkör fő témáján („Krisztus dicsősége megjelenik
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a világban") belül a szokottnál is jobban figyelünk a vasárnapok Agenda-címeire; ez 
a mi esetünkben: Isten akarata.

Az alapigéről
Perikópánkból csak „mesterségesen" (L. Fendt) lehet egy egységet képezni (pl. 

M. Doeme-nél, de másutt is csak a 9. v.-sel kezdődik a textus). Mégis összekapcsol
ja alapigénket az a belső összefüggés, hogy minden felsorolt charisma Krisztus Lel
kének kegyelmi ajándéka: s a keresztyének között (az in Christo lévők között) sem
mi hasznos nincs, ami nem Krisztustól való, még ha az „csak" vendégszeretet is. A 
gyülekezetben minden képesség, minden kegyelmi ajándék arra való, hogy a meg
ajándékozottak e kincseikkel Istent szolgálják, az ő akaratát töltsék be. A Krisztus 
teste elleni bűn az, ha valaki az önmegvalósítás, a karrier eszközeként használja fel 
ezeket, és így nem él, hanem visszaél Isten ajándékaival.

A 6. v.-ben az ekhontes de-vel új mondat és hosszú felsorolás kezdődik. Töb
bek között M. Doeme és Karner K. is felhívja a figyelmet arra, hogy az analógia tés 
pisteós nem a már középkortól emlegetett regula fidei-re vonatkozik, tehát nem va
lami „objektív egyházi tant" (Kamer) jelent, hanem a metrón pisteós-hoz hasonló je
lentésű és értelmű (v.ö. Rm 12,3).

A textusunk első felében felsorolt kegyelmi ajándékok mind fontosak és nélkü
lözhetetlenek az egyházban. Ezért ki-ki álljon helyt a hit neki adott mértéke szerint 
és így végezze azt a szolgálatot, ami éppen reá bízatott. Bárcsak újra eljutnánk an
nak meglátására (ez egy új kegyelmi ajándék lehetne a számunkra!), hogy Isten aka
rata nem rangsorolja a szolgálatokat és szolgálattévőket, hanem mindenkit fel akar 
használni egyháza építésére a saját kegyelmi ajándéka szerint. Joggal írja L. Fendt 
(Die altén Perikopen, 58. o.): „Aki a beteggondozás kegyelmi ajándékát kapta, az ne 
akarjon próféta lenni, hanem végezze a beteggondozást -  'in Christo'. Akit a Logos 
tanítóvá tett, az tanítson (és ne mást csináljon). Aki a Logos által prédikátorrá lett, 
az prédikáljon (és ne akarjon más adományokban foglalatoskodni, ha egyszer nem 
kapta azokat!). Ha valaki úgy tartozik a Krisztus testéhez, hogy adakozni tud, ne 
csináljon belőle nagy ügyet, hanem adakozzon (és ne gondolja, hogy ez az egyház
ban csak passzív tagságot jelent). Ha valakit a Krisztus teste a gyülekezet vezetésé
re hívott el (vagy egyáltalán valamilyen vezetői képességgel megáldott), teljes oda
adással végezze azt (és ne gondolja, hogy így kevésbé van 'Krisztusban', mint akit 
vezet). Aki mindebből semmit nem kapott, de felebarátjával jót cselekszik, tegye azt 
jó kedvvel (és legyen meggyőződve arról, hogy benne is a Krisztus Lelke munkál
kodik)." Csak akkor van Isten akarata szerinti rend az egyházban, ha mindenki meg
találhatja a kegyelmi ajándéka(i) szerint neki szánt szolgálati helyet. Az egyházban 
ez ad „méltóságot és rangot", és semmi más! (Vajon hogyan adunk számot Urunk 
előtt a mi egyházunkról, rang- és rend-szemléletünkről, „munkaerő gazdálkodá
sunkról" ennek a fényében?)

Az egész textus kulcsszava a „szeretet" (9. v.). Ez foglalja egységbe az eddigi
eket az alapige második felével. Ez a szeretet, amely a gyülekezet etikájának alapja, 
azért lehetséges, mert Isten elénk jött kegyelmével, szeretetével, mert „előbb szere
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tettek" vagyunk; Rm 5,8. A. Nygren a 9. kk verseket indicativusban fordította, s a 
mondatok alanyává a szeretetet tette. Az eredmény nagyon is emlékeztet 1 Kor 13- 
hoz: „A szeretet iszonyodik a gonosztól és ragaszkodik a jóhoz. A  testvérszeretetben 
figyelmes és arra törekszik, hogy a tiszteletadásban előzékeny legyen. A szeretet nem 
lusta, hanem lélekben buzgó, és az Úrnak szolgál..."

Vannak kéziratok, amelyekben a 11. v-ben a kyrió helyett kairó áll. Doeme sze
rint a kérdés nyitott, sőt ő az egyik exegetikai alaptétel szerint (a nehezebb változat 
a valószínűbb) a másodikat részesíti előnyben. Ebben az esetben jelentős a kapcso
lata Ef 5,16-tal.

A keresztyén reménység az ígéretek beteljesedése, az üdvösség felől tekint a 
mára (Fii 4,4). Ez ad erőt és türelmet a megpróbáltatásokban és a szenvedés idején, 
„az erőt pedig a kitartó imádság táplálja" (Karner).

Bár 15,25 alapján a szentekkel való közösségvállalásra vonatkozó intelem akár 
a jeruzsálemi gyülekezetre is felhívhatná a címzettek figyelmét; szakaszunk egész 
összefüggéséből mégis inkább az következik, hogy Pál általában és általánosságban 
fogalmazza meg ezt a mondatot (I3.v.).

A 14. v. a Hegyi beszédet idézi (Mt 5,44) anélkül, hogy kifejezett hivatkozás 
lenne itt az ige eredetére. H. Lietzmann szerint azon alapszik Pálnak a történeti Jé
zus személye iránti „közömbössége", hogy az apostol eleve és állandó közösségben 
tudja magát a megdicsőült Krisztussal.

16. v. Ha a tois tapeinois neutrum, mint a ta hypséla, akkor vonatkozhat olyan 
viszonyokra, élethelyzetekre és szolgálatokra is, amelyekben nincs dicsőség és hír
név. Tehát; legyetek készen a jelentéktelennek látszó szolgálatokra is!

A 16. v. idézi például 3,7-et; szemléletes a rom. kát. fordítás: „Ne legyetek ma
gatokkal eltelve!"

Meditáció
Az első keresztyén gyülekezetek megrendítő és sokszor zavarba ejtő tapasz

talata volt a kegyelmi ajándékok gazdag áradása (v.ö.: Csel 2kk fej., 1 Kor 12). En
nek a gazdagságnak a bizonysága igénk is. Igaz, éppen az, ahogyan az apostol er
ről a gazdagságról beszél, azt mutatja, hogy azt is tanulni kell, hogyan éljenek a 
gyülekezet tagjai kegyelmi ajándékaikkal az egész gyülekezet javára. Viták és gon
dok is felsejlenek a háttérben, mégis vágyódunk a Lélek ilyen áradására, mert mind
annyian vágyunk és várunk a tűzre (11 .v. róm. kat. fordítása: „Legyetek tüzes lelkű- 
ek". Az „egyszemélyes üzem"-ben nemcsak az az életveszélyes, hogy lélekölő 
egyhangúságba és erőt meghaladó megterhelésébe belerokkan a lelkész és belefásul 
a gyülekezet, hanem az is, hogy a nem forgatott kegyelmi ajándék elsorvadhat, meg
fullad. S ahelyett, hogy tüzesen lángolna, hamujával önmagát fojtja, s másokat is 
csüggeszt. De nem mi magunk oltogattuk-e szisztematikusan az itt-ott felcsapó kis 
lángokat? Nem mi magunk „gleichschaltoltuk"-e lélektelenségbe és ötlettelenségbe 
egyházunk népét és önmagunkat is? S minél dicsőségesebben ragyogott emberek ar
ca e fáradozások nyomán, annál szürkébbé vált s megfakult a dicsősége annak a
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Krisztusnak, aki pedig fény és Élet. S ma is az az Isten akarata, hogy a szolgálatok 
szivárványos ragyogásában most is, újra felragyogjon Krisztus dicsősége közöttünk.

Minden szolgálat fontos és nélkülözhetetlen. Csonka-bonkán is képes vegetál
ni egy test, de igazából élni csak akkor tud, ha mindene megvan. Törekedjünk arra, 
hogy egyházunkban öröm és méltóság legyen mindenféle szolgálat; ezért mi is so
kat tehetünk. Becsüljük meg, szeressük forrón azokat (is), akik azzal, amit Istentől 
kaptak, készek igaz szeretettel élni és elégni. Istenem, hányán vannak közöttünk, 
akik szomorúak és megkeseredettek, mert azt hallották, hogy nincs szükség rájuk, 
vagy nem úgy és nem ott, ahol pedig ők küldetésüket találták meg! Szegény, ampu
tált, vegetáló gyülekezeteink!

Mégis: igénk Isten ígérete a számunkra, terve van velünk! Tettre és szolgálatra 
kész népét megáldja az egyház Ura.

Bárcsak hangoznának hívogató, toborzó igehirdetések templomainkban ezen 
a vasárnapon! Adjuk tovább Isten hívó szavát, amellyel új életre hívja egyházát. Eb
ben az életben mindenkinek van feladata, szolgálata, küldetése. S a Krisztus-test ele
ven, sokszínű életében, a mi szolgálatunkban (micsoda méltóság ez!) megvalósulhat 
Isten akarata: nyilvánvalóvá lesz szeretete. Ez a szeretet rendezi és fogja össze a sok
színűséget, mint a prizma a szivárványos ragyogást, hogy felragyogjon közöttünk 
és rajtunk Krisztus dicsősége.

Ittzés János

Jézus Krisztusban nem az a legnagyobb, hogy példaképünknek tarthatjuk, hanem az, hogy 
valóságosan megnyitja szemünket és szívünket mindenki iránt, aki segítségünkre szorul, szere- 
tetünkre, odafordulásunkra. Manapság sokan emlegetik azonos szinten az emberiség nagy val
lási vezetőit: Buddha, Konfuce, Krisztus, Mohamed, Mózes-, ez teljesen önkényes és hamis fel
sorolás. Jézus nemcsak kiemelkedik ezek közül, hanem Jézus egészen más: Nem csupán „csino- 
sítgatja" lelkünket, nemcsupán alapvetően megújít és megnyitja tekintetünket. Ami az Ő életé
ben megvalósult, az megvalósulhat a mi életünkben is, mert mi Krisztusban vagyunk. Ez a leg
nagyobb ígéret.

„A szeretet képmutatás nélküli legyen." A szeretet nem egyedi cselekedetek és időnkénti 
erőfeszítések összege. Hála Istennek! Ennél sokkal többet merhetünk: a másik ügyét szívünkbe 
zárhatjuk. A szeretet több a barátságosságnál és jótékonykodásnál. Nem játssza meg magát, nem 
színészkedik. A legrosszabb, ami Isten és ember előtt történhet: a különféle szfnészkedés.

Társadalmunkban mindenfajta szociális vívmánya ellenére egyre inkább romlás mutatko
zik, az irgalmatlanság és egymás iránti közömbösség miatt. Tönkre is fog menni, ha nem az a 
szellem uralkodik el, ami a szeretetet többre értékeli a teljesítménynél. (Heinz Renkewitz)

*

A textus nehézségét a kijelentések sokasága, tömege okozza. Hogy ne rekedjünk meg az 
összes lehetséges gondolat egymás utáni felsorolásánál, meg kell vizsgálnunk a szöveg teológiai 
tartalmát. Nincs másról szó, mint az 1-11 fejezetekben elmondottak hitbeli elfogadásáról. Hinni 
azonban mindig csak „testi" módon lehet: kézzel és lábbal, értelemmel és szívvel. A hit azt je
lenti, hogy teljesen Jézus Krisztusra hagyatkozunk és gyakoroljuk azt, hogy önmagunkat egy 
kicsit kevésbé fontosnak tartsuk. Ez a gyülekezetben először is elvezet a gőgös magatartás és ki
sebbségi komplexumok kiegyenlítődésén keresztül addig a szolgálatig, melyben nem egymás
sal hasonlítgatjuk össze magunkat, hanem a nekünk ajándékozottal, a ránk bízottal, annak ha
tárain belül boldogan szolgálunk. (...) És a hit elvezet a gyülekezetben ahhoz a szeretethez, amely 
éppoly radikális (lob), mint amilyen egyértelmű (9 b,c), éppoly aktív (11), mint amilyen őszinte 
(9 a), éppoly szívből fakadó (12), mint amilyen konkrét a cselekvés terén (13). Mindez végül is
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egy teljesen új viszonyulást eredményez a világhoz, amit ezentúl nemcsak elszenvednünk és ki
bírnunk kell, hanem megmutathatjuk és felismerhetjük benne az Isten áldását. (Eduard Schwe- 
izer)

„A szeretet képmutatás nélkül való legyen". Az el só figyelemreméltó gondolat az, hogy a 
képmutató szeretet ugyan nem a legmagasabbrendű emberi teljesítmény, de nem is a legrosz - 
szabb. Jó lenne, ha a szeretetünk valóban képmutatás nélkül való szeretet lenne, de a képmuta
tó szeretet még mindig jobb, mint a semmiféle szeretet. A képmutató szeretetnél kevesebb a kö
zönyösség. Amikor már valaki annyira sem strapálja magát, hogy valami szeretetformát adjon 
a másiknak. Tisztázni kell a szeretet fogalmát és akkor megértjük, hol kezdődik a képmutatás és 
mi nem képmutatás. Az agapénak, a bibliai szeretetnek lényeges eleme az, hogy akarom szeret
ni. A szeretetnek nem kizárólagos ismertetőjele az érzelem. Nem ez a döntő. A szeretet: magam 
odaszánása, hogy segítsem a másikat. Jó, ha ezt meleg szívvel tesszük, de lehet ezt fáradt szív
vel is, hűségesen cselekedni. (...) Mikor lesz valóban képmutató a szeretet? Amikor nyerészked
ni akar valaki a szeretet jogán. Amikor megkötözi a másikat szeretet címén. Képmutató akkor, 
amikor kalmárkodik. Úgy csinál, mintha szeretné a másikat, de valójában csak birtokolni, ki
használni akarja. Lefoglalni önmagának. Szeretetről beszél, pedig üzletre gondol. Ez a képmu
tató szeretet. És az a különös, hogy ezt a szeretetet lehet különös nagy hőfokon élni. (...) így for
dulnak meg a dolgok. Amit sokáig képmutató szeretetnek gondoltam, arról kiderülhet, hogy ta
lán mégsem az. Es fordítva is! A képmutató szeretet az üzletelés. Az igaz szeretet az ajándéko
zás. (Farkas József)

Vízkereszt utáni 3. vasárnap
Egy felkért cikkíró kéziratát nem kaptuk meg. A beküldési határidő nov. 30-a, 

a lapzárta dec. 12-e volt.
A cikkíró címe:
Balicza Iván
3100 Salgótarján, Salgó u. 4. *0 “ 32-12-671

Róm a 12, 17-21
Amit ebben az Igében olvasunk, az minden, csak nem rezignáció, lemondás. „Ne győz

zön le a rossz, hanem te győzd le a rosszat jóval". Győzelemről van szó! Itt meg kell jegyeznem: 
Jézus Krisztus követéséhez hozzátartozik, hogy nem válunk rezignálttá a jó és rossz küzdelmé
ben.

Gyakran megdöbbenek, nem azon, mennyi gonoszság van közöttünk, hanem azon, hogy 
az emberiség nap mint nap milyen elszánt, hősi harcot vív a gonosz ellen (...) „Hanem..."-ez áll 
ebben az igében -  a gonoszt jóval győzd le! Csak akkor arathatunk igazi győzelmet a gonosz fe
lett, ha a jóban egyek vagyunk. Ezekben a bibliai kijelentésekben a „jón" van a hangsúly. Ne fi
zessetek senkinek rosszal a rosszért. A sort még folytathatnánk. (...) De ki az közülünk, aki ké
pes a gonoszt jóval legyőzni? Hiszen számtalanszor elhangzik a panasz, hogy még a legvissza- 
fogottabb indulattal kimondott szavamra, a leghalványabb hangsúlyhibára is azonnali a kemény 
reagálás: rossz vagy! Még én is, aki pedig igyekeztem a rosszat jóval legyőzni. Minden édesapa 
és édesanya tudja, hogy a gyermek engedetlenségének, rosszaságának megfékezéséhez neki ma
gának is határozottnak, vagyis a gyermek szemében „rossznak" kell lennie. És ahogyan van ki
csiben, alapjában véve, ugyanúgy van ez nagyban.

Ha nem Jézus Krisztus állna e szavak mögött (21. v.), akkor nem bíznék bennük. Akkor 
csupán azon sokféle ideál egyike lenne ez a felhívás, mely alapjában véve jót akar, de túlzott han- 
gulatfestéssel és mégis kissé erőtlenül fejezi ki a szándékot. Ilyenből sok van a világban. (...) En
nek az Igének az értelmét akkor értjük meg, ha egyszer 10 percig csendben elgondolkozunk fö
lötte! Mennyi gonoszul felénk dobott szón és mondaton gondolkozunk olykor órákig, napokig, 
esetleg évekig. Miért nem inkább ezt az üzenetet ízlelgetjük és forgatjuk szánkkal és értelmünk
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kel?! A saját életem nem bizonyítja e mondat igazságát, de az Úr Jézus Krisztus élete és műve 
erről tesz bizonyságot Megláthatjátok ezt lépésről lépésre Jézus életében, miként győzedelmes
kedett az isteni jósig és a gonosz fölött: a megkísértés történetétől kezdve egészen a keresztig. 
Az Úr Jézus Krisztusban látom igazán, mi az Isten jósága. (Hermáim Dietzfelbinger)

*

Nagyon nagy áldozat, amit Krisztus követel tőlünk: hagyjuk el a bosszút, talán ezt a leg
nehezebb. Mert az ember egész lénye a maga természeténél fogva kiált az ellenségek iránti 
bosszú iránt. A bosszúvágy úgy ivódott a vérünkbe, mint minden más emberi vágy. De -  mint 
tudjuk -  többé nem állhatunk oosszút. Ott áll előttem az ellenségem, kiszolgáltatottan... és egy
szeriben odaáll Jézus Krisztus az ellenségem mögé és kérlel: ne emeld rá kezed, hagyd el a 
bosszút, majd én elvégzem azt. „Enyém a bosszúállás, én megfizetek" -  mondja az Úr. Félelme
tes ige ez. Vajon hallgathatjuk-e ezt a kijelentést anélkül, hogy azonnal imádságra ne kulcsol
nánk kezünket: „Ne állj bosszút még ellenségemnek se kívánom, hogy a haragvó Isten kezébe 
essék." Isten mégis ezt mondja: „enyém a bosszú, én megfizetek". Isten bosszút akar állni... de 
csodák csodája, már bosszút is állt. Számunkra felfoghatatlan módon: nem rajtunk, akik az Ő el
lenségei voltunk,... hanem az Ő szeretett Fián, Isten útjai számotokra túl csodálatosak, túl ma
gasak, túl irgalmasok, túl szeretetteljesek! (D. Bonhoeffer)

*

Fejezetünk vége mégegyszer megragadó vonásokban tárja elénk az új ember képét, és azt 
az érzületet, amely hozzánk, az Ő tanítványaihoz ülő. Mindenekelőtt Isten szerettei ne álljanak 
bosszút önmagukért, mert a harag és a bosszúállás Istent illeti meg. A maga idejében Ő majd 
bosszút áll. A m i dolgunk pedig, hogyha emberek haragja ellenünk támad, „adjunk helyet" ne
ki, azaz ne szegüljünk szembe vele, hanem várjuk meg, amíg elzúdul felettünk és bízzunk min
dent Istenre. Mert megvan írva: „Enyém a bosszúállás". Amit Isten tőlünk elvár, az nemcsak a 
minden emberrel szembeni kedvesség, hanem főként az, hogy az ellenségeinkkel szemben is 
szeretetet tanúsítsunk. Ezen az úton talán sikerül elérnünk az ő szívét és lelkiismeretét. Ennek a 
győzelemnek örömét csak az érzi, aki bár egyszer is, de megpróbálta ezt. (R. Brockhaus)

Vízkereszt utáni 4. vasárnap
Rm 13,8-10.
1. Perikópiánk formailag és tartalmüag elválik a megelőző és a következő sza

kasztól 1-7. ill. 11-14). Az előző a világi hatalmakról szól és arról, hogy meg kell ad
ni mindegyiknek azt, amivel nekik tartozunk. Pál szerint a ker. ember a világban az 
igazság és méltányosság alapján, s a vele szemben támasztott igényeknek megfele
lően cselekszik. Minden hatóságnak meg kell adni azt, ami őket megilleti (Karner 
K.). A fennálló kötelezettség szerint teljesíteni kell a ker. embernek a rá váró felada
tot.

Ezzel szemben az alapige a ker. ember egyetlen tartozásáról szól, a szeretet cse
lekvéséről. Mindezt pedig egy katechetikai „beszúrás" formájában teszi (Michel). 
Alapigénk tartalmilag elválik attól, amit Pál előzőleg a törvényről és annak betölté
séről mondott. Ezen túlmenően kérdéses azonban az is, hogy a Tízparancsolatból 
csupán a „második" kőtábláról ad „válogatást" (5 Mz 5,6-21 alapján és a LXX szö
vege szerint). Vitatható az is, hogy a szeretet tartalmát negációkkal magyarázza (M. 
Doeme).
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A kővetkező szakasz az idő múlására, az utolsó időkre, az üdvösség közelsé

gére figyelmeztet s ezzel akar sürgetni a szeretet cselekvésére.
Vízkereszt ünnepe és a hozzá kapcsolódó vasárnapok témája Krisztus világ

ban megjelenő dicsősége. A 3. és 4. vasárnap a hatalom motívumát emeli ki (K-H. 
Bieritz), ahogy ez az oltári igéből (Mt 8,23-27) világos: Jézus a tenger lecsendesítésé- 
vel mutatja meg hatalmát és uralmát a teremtett világ felett. Alapigénk ehhez a té
mához közvetve kapcsolódik: aki a termtett világ Ura, ő ad a szeretet parancsában 
új törvényt s ezért ez felette áll az igazságosságnak és minden törvény követelésnek. 
Isten törvényének betöltése is ebben a szeretetben valósul meg. Kiélezve mondhat
juk, hogy e nélkül az agapé-szeretet nélkül nincs igazi törvényesség, emberiesség és 
erkölcsiség.

2. „Senkinek se tartozzatok semmivel...". Az ÚSZ-ben a tartozás általános je
lentése is megtalálható s az adós tartozásra vonatkozik. Ennél fontosabb azonban az 
a jelentése, hogy tartozás az, amivel Isten magát kötelezi velünk szemben, s ezzel 
minket önmagával és embertársainkkal szemben kötelezi. Ez az Istentől elinduló kö- 
telezési láncolat mindig a szeretettel kapcsolatos, azzal, amit Isten Jézus Krisztusban 
cselekedett értünk. A lábmosás története (Jn 13,14), Jézus emberré létele (Zsid 2,17) 
mutatja Isten önmaga kötelezését a bűnös ember megmentésére. Mi ezért hálával 
tartozunk (=hálára vagyunk kötelezve: 2 Tess 1,3). Ebben Isten irántunk való szere- 
tete nyilvánul meg, ezért „tartozunk" mi is egymást szeretni (1 Jn 4,11); Jézus önfe
láldozó szeretete hasonlóra kötelez testvéreinkkel kapcsolatban (1 Jn 3,16, v.ö. Jn 
13,14 és 1 Jn 2,16!). Ha pedig ezt az „elkötelezett" életet éljük nem a jutalmazás a 
kérdés, mert azt tettük, ami a kötelességünk (Lk 17,7-10).

Alapigénk erre az agapé-szeretetre bátorít minket. Ezzel a szeretettel egész éle
tünkön át tartozunk Istennek s ezen keresztül testvéreinknek, embertársainknak: fe
lebarátainknak.

3. „A szeretet a törvény betöltése." Aki szeret, az betöltötte a törvényt.
Pál Rm 1,11-ben a törvényről ír, mint, aminek az uralma alól a kér. ember meg

szabadult (7,1-6). A törvény betöltése nem szerez üdvösséget, hanem ezt Jézus Krisz
tusban kaptuk meg. Ezért hiányzik alapigénkben az „első kőtábla" a Tízparancsolat 
idézésekor.

Isten ébreszt bennünk szeretetet a Szentlélek által (Rm 5,5). A szeretet agapé 
formájában a Szentlélek gyümölcse a mi életünkben (Gal 5,22). A természetes ember 
erre nem képes. Jogos tehát, amit egykor Sellye János világhírű tudós mondott a sze
retettel kapcsolatban, hogy a szeresd felebarátodat, mint magadat tétel megvalósít
hatatlan. Ezt az agapé-szeretetet Isten munkálja és valósítja meg bennünk. Ezért 
mondhatjuk, hogy a törvény betöltése, illetve összefoglalása a szeretet (Gal 5,14). Ez 
azonban csak Jézus Krisztus által lesz nyilvánvaló, ezért a szeretet Krisztus törvény- 
e (1 Kor 9,21; Gal 6,2), és ezért kötelezheti ő erre tanítványait (Mt 25,31-46; Lk 10,SÓ
ST). így lesz a törvény célja és vége Krisztus (Rm 10,4. v.ö. Mt 12,18-21). így válik le
hetségessé a törvény betöltése szeretetben.

A világban a hatalom birtokosai sokszor az erő és a hatalom szilárdságának 
mércéjét az önkényben látják. Ezért vezet el a világi hatalom sokszor az embertelen
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séghez, az élet pusztulásához és pusztításához -  ennek nagyon sok tragikus példá
ját láthattuk századunkban. Ezzel szemben Jézus Krisztus uralma az agapé-szere- 
teten keresztül válik láthatóvá ebben a világban. Isten iránti szeretetünket gyakorol
hatjuk a felebarát iránti szeretetben (Luther).

A szeretetet sokszor gyengeségnek tartják. Ha Jézus Krisztustól, az agapé-sze- 
retet forrásától nem szakadunk el, akkor ez csak látszat. Ugyanis az erőszakkal, ami
vel sok mindent véghez lehet vinni -  a végén kiderül, hogy az eredmény tragikus, 
esetleg még az erőszak alkalmazóinak akaratával és elképzelésével sem egyezik.

Ezzel szemben Jézus Krisztustól kiáradó szeret étről már előre tudhatjuk, hogy 
milyen eredményhez vezet. S ez nem más, mint az élet. Egyetemes és személyes ér
telemben egyaránt. Reménységünk szerint bele tartozik az örök élet is. Ezzel a sze
retettel kell és lehet élnünk a családban és a gyülekezeti, egyházi közösségben. Hi
tünk szerint a társadalomban is ez a szeretet hozhat (hozhatna) gyökeres változást.

Az agapé-szeretetet nem lehet azonban forrásától elszakítani. Istennek Jézus 
Krisztusban megtapasztalt szeretete átformál minket (Rm 13,14!). Erre van szüksé
ge a természetes embernek, hogy az agapé-szeretettel szerethessen. Erre van szük
sége a gyülekezet tagjainak, hogy ne váljon kegyességük törvénykegyességgé, ön
hittséggé vagy önigazolássá.

Az agapé-szeretet gyakorlása több a méltányosságnál, az igazságra való törek
vésnél, a velünk támasztott igények kielégítésénél, annál, hogy megadjuk minden
kinek azt, amivel tartozunk nekik (Rm 13,7!).

A szeretet Istentől kapott bölcsességgel korrigálja az emberi tévedést. Amiből 
komoly konfliktusok is támadhatnak. Ezek az igazi próbatétel és megmérettetés al
kalmai! Nehéz a korszellemmel szemben valamit kimondani. Csak utólag lesz vilá
gos az emberek előtt az igazság. Mégis: „Istennek kell inkább engedelmeskednünk, 
mint az embereknek" (Csel 5,29).

A földi élet és hitünk konfliktusa is a szeretetben oldódik meg. Ha ugyanis Jé
zus válaszát az adópénz történetében (Mt 22,21; Lk 20,25) helyesen értjük, akkor az 
nem jelenthet mást, mint azt, hogy semmi sincs, ami ne az Istené lenne!

A szeretetben oldódik fel Pál és Jakabnak a törvény betöltése körüli vitája (Gal 
2,16, Jk 2,14-26).

4. „A szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak". A szeretet azért is a törvény be
töltése, mert, amikor a törvény el akar igazítani a jó és a rossz kérdésében, akkor a 
szeretet nem más, mint mások javára a jó cselekvése. Az agapé-szeretet magában 
foglalja a másiknak adó, megsegítő, könyörülő és önfeláldozó szeretetet.

Az alapige a Tízparancsolat alapján mutatja meg a felebarát iránti szeretet-tar- 
tozásunkat.

Nem lehet egyszerűen a szeretet negatív meghatározásának tekinteni, hiszen 
a Dekalogus eredeti szövegében és összefüggésében sem jelent egyszerű tiltást, ha
nem Istentől kapott lehetőséggel is megajándékozott: nem kell, hogy házasságtörő 
légy; nem kell (=nem szükségszerű), hogy ölj, lopj és kívánj... van más élet is.

Ez a lehetőség, Istentől kapott ígéret Jézus Krisztusban és általa válik valóság
gá. Ilyen értelemben beszélhetünk a szeretetről, mint új parancsolatról, amellyel Jé-
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zus tanítványait elkötelezi és amely Jézus Krisztushoz tartozásunknak a jele lesz eb
ben a világban (Jn 13,34k; 15,19). Ez az agapé-szeretet az Atyától vem (Jn 17,26, v.ö. 
2 Kor 13,11-13).

Pál az agapé-szeretet tartalmát és megnyilvánulását több helyen részletezi. Ez 
képmutatás nélküli szeretet (Rm 12,9-21), amely nem látszatra szeretet, hanem cse
lekedetekben nyilvánul meg. Nem haszonlesés mozgatja, hanem a jóhoz ragaszko
dás és a gonosztól való elfordulás (=eliszonyodás, engesztelhetetlen gyűlölés). A sze
retet a legnagyobb (1 Kor 13).

Jézus is beszél a szeretet mértékéről (Mt 19,19; Jn 15,13). A szeretetet még az el
lenségre is kiterjeszti (Mt 5,44).

Az ÚSZ-ben a szeretet megnyilvánulásáról elsősorban a gyülekezet életében 
olvashatunk (Rm 14,15; 1 Kor 8,1; 16,14; 2 Kor 2,4; 8,7; Gál 5,6; Ef 4,2-16; Fii 2,1; Kol 
3,14; 1 Tess 3,12; 5,8; 2 Tim 1,7; Zsid 10,24; 1 Pt 4,8; 2 Pt 1,7; Jel 2,4).

Jézus Krisztus uralma abban nyilvánul meg, hogy felismerhetjük mi a jó, ami
re szeretetben kell törekednünk. A természetes ember életében éppen ennek a jónak 
a fel nem ismerése keseríti meg még a szeretetet is.

Rőzse István

Isten törvénye a Tízparancsolat formájában adatott a világnak Eredetileg annak a népnek 
az isteni életrendje volt, amelyet az Úr szabad választása alapján arra rendelt, hogy szándékait 
megvalósítsa a földön. De ezáltal már ekkor is az egész világ számára adott isteni törvény volt! 
így kell élnie a világnak! Ez volt Isten szándéka, amikor törvényét Izrael népének adta. (...) Mi 
a Tízparancsolatot kívülről tudjuk. Belülről azonban koránt sincs ennyire kitörölhetetlenül és 
maradandó betűkkel a szívünkbe vésbe. Időnként emlékezünk egyik-másik parancsolatra, de 
mindig azzal a győztes öntudattal, hogy „ezt sikerült megtartanom, tehát mégsem vagyok 
annyira rossz". Ha azonban Jézusnak a Hegyi Beszédben elmondott törvénymagyarázatára, 
vagy Luthernek a Kis Kátéban adott magyarázatára gondolunk, akkor a belső győzelem értéke 
'övidesen szégyenkezéssé válik. Ezeken keresztül látjuk meg, hogy éppen azt nem tartottuk 
meg, amit Isten parancsolt. A szeretet a törvény betöltése, a szeretet nem tesz rosszat a feleba
rátnak. Azonban éppen a szeretetből van kevés bennem, a szeretettel maradtam adós. Valaki 
azonban megjelent, aki senkinek nem maradt adós a szeretettel, hanem végtelen szeretetével ön
magát adta. Ezáltal betöltötte az összes törvényt. (Hans Urner)

„A törvény betöltése a szeretet". Pál azért törekszik visszavezetni a szeretetre a törvény 
minden parancsolatát, hogy így megtudjuk: akkor engedelmeskedünk helyesen a parancsola
toknak, amikor megőrizzük a szeretetet, éspedig úgy, hogy nem vonakodunk semmi olyan te
her vállalásától, ami a szeretet megtartására szolgál.Igy erősíti meg legjobban, amit a hatóságok 
iránt tanúsítandó engedelmességről tanított, ami nem jelentéktelen része a szeretetnek. Egyéb
ként itt fennakadnak egyesek és nem tudnak eléggé kikerülni abból a nehézségből, hogy Pál azt 
tanítja: betöltöttük a törvényt, ha szeretjük felebarátunkat; mert ilyenformán még csak meg sem 
említi Isten tiszteletét, holott ezt éppen nem illett volna mellőzni. Pál azonban itt nem az egész 
törvényt veszi tekintetbe, hanem csak azokról a kötelességekről beszél, amelyeket felabarátunk 
irányában követel tőlünk a törvény. S valóban igaz, hogy betöltjük az egész törvényt, amikor 
szeretjük felebarátainkat, mert az emberek iránt való igaz szeretet csakis az Isten szeretetéből 
származik s annak bizonyítéka, valamint folyománya is. Egyébként Pál itt csak a második táb
lát említi, mert csak erről van szó, mintha ezt mondta volna: betöltötte az egész világ iránt való 
kötelességét, aki úgy szereti a felebarátát, mint önmagát. Bárgyúság azonban az álbölcsek szőr- 
szálhasogatása, akik ebből a mondásból a cselekedetbe által való megigazulást akarják kihozni. 
Mert nem arról beszél Pál, hogy mit tesznek vagy mit nem tesznek az emberek, hanem feltété
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lesen beszél, de ennek a feltételnek tökéletes betöltése az embernél sehol sem található. így te
hát az egyetlen menedék Krisztus kegyelméből van. (Kálvin János)

*

Távolról sem az a bajunk, hogy tartozunk ennek vagy annak, hanem sokkal inkább az, 
hogy: nem szeretünk tartozni. Még az sem szeret tartozni, aki gyakran tartozik, akár pénzzel, 
akár mással. És nem kell lélekbúvárnak lennie valakinek,hogy rajönön, miért nem szeret tartoz
ni az ember. Azért, mert a tartozás kínos. Azért kínos, mert a tartozásunk összeköt azzal, akinek 
tartozunk. Szinte hozzáláncoL És ki az, aki az ilyesmit szereti? Milyen jellemző az ilyen felkiál
tás: „Végre szabad vagyok, kifizettem a tartozásom utolsó részletét is!" (...) Hadd tegyem hoz
zá ehhez azt a kissé kesernyés kijelentését egy barátomnak: furcsa, de akármennyire hívő vala
ki, két dologgal sosem tartozik, nyugodtan megtartja magának: a kölcsönkért könyvet, és a sze
reteted A könyv még hagyján..., de a visszatartott szeretetünkkel sokkal komolyabb baj van. Pe
dig a szeretetet kéri tőlünk számon az Isten, és a szeretetet várja tőlünk a világ. (...) Nekem hó
napok óta van egy egészen rövid reggeli imádságom: „Add Uram, hogy ma jobban szerethes
sek, mint tegnap . Ennyi az egész, ebben minden benne van. Ha ezt te is elmondhatod, ha ké
red, és ha erőt kapsz hozzá, akkor jobban sikerül a mai napod, mint ahogy sikerült tegnap. Jé
zussal ez is megy. Egyedül nem, de övele igen. (Gyökössy Endre)

Vízkereszt u. utolsó vasárnap
2 Pt 1,16-21.
Ma már senki sem vitathatja, hogy a levél szerzője egy, a második-harmadik 

Krisztus utáni nemzedék ismeretlen igehirdetője, aki azonban az eredeti forrásból 
merít. Él kora megengedett és elfogadott módszerével, hogy írói álnevét attól a nagy- 
tekintélyű apostoltól veszi, akinek élményanyagából idéz és akinek hitele a külön
böző tévtanítók és önkényes írásmagyarázók elleni harcban döntő érv lehet. Célja a 
Krisztus-eseményt már történelmi távlatból értékelő gyülekezet hitének megőrzése, 
a Krisztus-visszajövetel ígéretének komolyan vétele és az Istentől kapott türelmi idő 
felelős megélése, az új nemzedékek számára az evangélium továbbadása.

Jó célok ezek. Mi sem fogalmazhatjuk meg jobban mai feladatainkat, szolgála
tunk értelmét.

Tévtanítások, hangsúlyeltolódások, idegen gondolatok beszűrődése ma is ter
heli és fenyegeti a keresztyén igehirdetést és életgyakorlatot, bármely felekezetről le
gyen is szó. Az igehallgatók tudatában és képzeteiben pedig a lelkész sokszor egé
szen meghökkentő zavarokat, vagy hamis gondolatokat fedezhet fél. Luther ma is 
megírhatná Kis- és Nagy Kátéját családlátogatásai nyomán. Nem véletlen, hogy egy
házunk megújulásáért való törekvéseinkben első helyen áll a tanítás -  felnőttek és 
fiatalok számára egyaránt -  megújítása és új alapokra való helyezése.

Igehirdetésre készülve
Jó, hogy az oltári igében elhangzik Jézus megdicsőülésének eredeti története. 

Textusunk erre épül és jó példát ad arra, hogy Jézus életének minden megőrzött mo
mentuma azért íratott le, hogy bizonyságtétellé, igehirdsetéssé legyen. A legszűkebb 
tanítványi kört érintő esemény, a csak rövid pillanatokig tartó látomás is fontos és
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mindenki számára szóló üzenetet tartalmaz. A fényes felhőből hangzó szózatot csak 
három tanítvány hallhatta személyesen Jézuson kívül, de az elhangzó szavak az idők 
végezetéig érvényesek: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgas
sátok!"

A hangsúly mostani vasárnapunkon a szózat második felén van: a hallgató 
Igén, a Krisztus szavaira alapozott prófétai és apostoli igehirdetésen. Ha mi már nem 
második-harmadik, hanem sokadik továbbadói vagyunk is, a lényeg ugyanaz: Jé
zust hallhatják-e hallgatóink, akik beülnek a templomba -  vagy egyéb, talán kedves, 
talán érdekes emberi gondolatokat?!

Meggyőződésem, hogy ezen a vasárnapon nemcsak az emberek figyelmét és 
érdeklődését kell lekötnünk, hanem már készülés közben mérlegre tennünk egész 
szolgálatunkat és a szokottnál is jobban tusakodnunk a Szentlélek világosságáért, 
mert igen nagy a felelősségünk!

Néhány kritériumot ad is ehhez Igénk.

1. Hitelesen...
Talán még a kilenc, Jézust nem elkísérő tanítványtárs is hitetlenkedett a hegyen 

megélt csodálatos esemény hallatán, amint később Tamás a feltámadott Jézus meg
jelenése után. Évszázadok és ezredek során hányszor kísérte fölényes legyintés a hit 
bizonyságtételét: mese ez, csak a kisdedek hihetik! -  Egy alkalommal jártam Ander
sen szülőházában, egy szegényes szoba-konyhás csizmadia-műhelyben, amelynek 
parányi zárt udvarán álmodta, képzelte a nagy meseíró világszép történeteit. A dá
nok őt nemzeti költőjüknek tartják, meséit pedig az igazság üzeneteinek.

Jézus igazsága az atyai szózat által lesz igazán hiteles: Ót hallgassátok! Mózes 
és Illés újra eltűnik, de Jézus velük marad, tanítása és életpéldája, halála és feltáma
dása ma is a leghitelesebb üzenet Isten szeretetéről az ember számára!

Korunk egyik legnagyobb hiánya a hitelesség hiánya. Megdönthetetlennek lát
szó tételek és szólamok omlanak kártyavárként össze, igaznak kikiáltott szavakról 
derül ki a hamisság. A prófétai beszéd, az apostoli igehirdetés, a hit bizonyságtéte
le minden mérlegen megáll. „Meséknek hitt tanítások" ébresztik fel emberek lelki
ismeretét, tisztább élet utáni vágyát. Bárcsak a mi szavunk is hitelesen csengene a 
szavak inflálódásának idején! Bárcsak megéreznénk az alkalmas idő felelősségét, 
minden egyes megszólalásunkkor. Változó, formálódó világunkban az igaz szó ere
jét!

2. Világító fényforrás...
Először nekünk magunknak kell felfedeznünk ezt a fényt. Már a második szá

zadban homály és sötétség takarta el Jézus világosságát. Emberi bölcselkedés és ön
kényes Írás-magyarázat, bűnös életvitel tetszetős magyarázatokkal (v.ö. 2. fejezet). 
A századok során ez a sötétség mindig csak nőtt, sűrűsödött. De a jézusi fényforrást 
soha nem lehetett eltűntetni! Valahol mindig áttört a homályokon és újra meg újra
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mozgásba hozott embereket, neves és névtelen reformátorokat, prófétai és apostoli 
igehirdetőket, krisztusi tanukat.

Ennek a magunkban szívható fénynek a továbbadása legfőbb feladatunk. Amit 
a három tanítvány látott és hallott a hegyen, azt nem lehet nem továbbadni! Nem 
kísérteties „Ufo-jelenségek" titokzatossága, nem felcsapó lelkesedések fénypontjai, 
nem az anyagiasságba belefáradó ember misztikum iránti igényének kielégítése, ha
nem valóságos és éltető fény, magánosok és közösségekben elfásulók, betegek és lel
ki terhek alatt roskadozók, céltalanná válók és halál közelébe érők számára vigasz 
és kiút.

Hányszor szégyenültünk már meg, amikor kiderült, hogy fáradtan elmondott 
szavaink nyomán életújulások történtek. Nem mi vagyunk a fényforrás, de a Szent
lélek felizzíthatja a tolmácsolt Igét, a szeretet legapróbb cselekedeteit is. Ha pedig 
mi elhallgatnánk, akkor támasztana újra „égi csillagot, melynek tiszta fénye hívna, 
vonzana Jézushoz -  bölcseket és tudatlanokat!" (185. sz. ének) Nem maradhat töb
bé e fény nélkül ez a világ!

3. A Szentlélek segítsége.
A levél írója is tele van gonddal, látván az őt körülvevő életet. A megdicsőült 

Jézust látó apostoli élmény is távolodik az idő tengerében, a prófétai beszédet is 
gyengíti a sok hamis és erőtlen beszéd. De mégis megtelik a szíve bizakodással: a 
Szentlélek korszakában élünk, aki segített és segít az Istentől küldött embereknek 
egészen addig, „amíg felragyog a nap", amíg az érkező Krisztus fénye betölt min
deneket.

Hiba lenne, ha a Szentlélek munkájáról csak Pünkösdkor beszélnénk. Éppen 
korunk sokféle „önkényes magyarázata" miatt kell erről többet és bizakodóbban be
szélnünk. A Szentlélek az, Aki nem engedi, hogy a leszentebb dolgokról hitetlenül 
beszéljünk. Hogy divatos szólamok, negatív jelenségek, fásult erőtlenségek jellemez
zék szavainkat. Ő az, aki éppen a „sötét helyeken" teszi világító fényforrássá az Ige 
szolgálatát. Ő az, aki átvezet nehéz korszakokon, képessé tesz az éber vigyázásra, 
felelős Krisztus-várásra. Ő tesz józanná és érzékennyé, s hogy meghalljuk a mi vilá
gunkban is tisztán megszólaló Szeretett Fiút és így legyen mit elmondanunk az igaz
ságra szomjazó embernek. Az egyszer volt mennyei szózat üzenete így válhat a szür
ke mindennapok küzdelmei közepette is használhatóvá, ébresztő és megtartó erővé.

Az utolsó vízkereszti vasárnap is azért adtatok, hogy fény ragyogjon fel az éj
szakában, hajnalcsillag keljen fel a szívünkben és e fényben világosan meglássuk: 
hol a helyünk, mi a teendőnk.

Szirmai Zoltán

Aki ismeri az iránytű működési elvét, az tudja, hogy Földünk egyik pólusától a másikig 
mágneses erőterek húzódnak és a tű ezeknek megfelelően mozog. Nálunk keresztyéneknél ha
sonló a helyzet: életünket két pólus irányítja: a prófétai szó és a mi Urunk újbóli eljövetele. A ket
tő között húzódik az a nagy erőtér, amelyben elünk. Az örökkévalóság káprázatos ígéret-fénye
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belevilágít földi életünkbe, és sokféle eseményrendszerével, egy sereg feladatot adva annyira 
igénybe vesz minket, hogy könnyen elveszíthetjük tájékozódó képességünket. Itt szeretne Igénk 
segítségünkre lenni: „jól teszitek, ha úgy figyeltek rá, mint sötét helyen világító fényforrásra". 
(Sonne u. Schild, 1964.)

*

Hitünk nem emberi kitaládókon és fantazmagóriákon alapszik, hanem tényeken: azokon 
a nagy isteni tetteken, amelyeket megbízható tanuk átéltek, olyan férfiak, akik egész személyi
ségükkel részesei voltak ezeknek és még a szenvedést és üldöztetést is vállalták emiatt Örülünk 
ennek. Örülünk, hogy az ÚT-ban olyanok szólnak hozzánk, akik elmondhatják: „saját szemünk
kel láttuk az Ő dicsőségét, erejét is megtapasztaltuk". Ezzel azonban nem elégedhetünk meg. 
Nem nyugodhatunk bele abba, hogy az apostol bizonyságtétele emberileg hihető, megbízható 
forrásként áll előttünk. Nem nyugodhatunk addig, amíg magunk is nem tudjuk ugyanezt el
mondani: „Láttam az Ő dicsőségét". Nem nyugodhatunk addig, amíg magunk is szívünkben 
nem érezzük és életünkben nem tapasztaljuk az erőt, a mentő, áldó, megújító jézusi erőt. Nem 
nyugodhatunk addig, míg az apostolhoz hasonlóan magunk is a Jézusról megbízható bizony- 
ságtévők sorába nem léptünk (Hermann Peters)

»

Hitbizonyosságunk az üdvösségnek azokra a nagy tényeire alapozódik, melyekről az ige 
tesz nekünk bizonyságot. A hit a megváltás elvégzett tényén nyugszik, amely itt és most azért 
érvényes számunkra, mivel Jézus Krisztus él és az Igén keresztül közel jön hozzánk. A hit nem 
támaszkodik valami másra, valamire, ami bennünk megy végbe, mint például az érzéseinkre. 
Ebben az esetben igen ingatag talajon állna. Érzelmeink hőmérője állandóan mozgásban van. 
Gyakran mélypontokat ér el. A hitbizonyosság azon az átváltozáson vagy megújuláson sem ala
pulhat, ami az emberben megy végbe. Ez inkább csak erősíti a hitbizonyosságot, mely kizáró
lag az igén alapul.

Istennek legyen hála, egészen szilárd talajon állunk. Az apostolok maguk látták Jézus di
csőségét a megdicsőülés hegyén. Feltámadásának is tanúi voltak. Valóban feltámadott. A cso
dák ezen csodája az a szilárd pillér, melyen a Jézusról szóló evangélium nyugszik. A Hú feltá
masztásával Isten nyomta rá a hitelesség pecsétjét az evangéliumra. Jézus valóban a bűnök bo
csánatára ontotta ki vérét. És mivel feltámadott, így látható módon vissza is tér majd. Mivel pe
dig él, hitünk nem egy elképzelt Megváltóhoz kapcsolódik. Hitünk nem „hiábavaló". Nem áb- 
ííindképeken nyugszik, hanem a mindig jelenlévő Szabadítóhoz kapcsolódik. Ezentúl, pedig a 
hívő maga is meglátja, megtapasztalja Isten dicsőségét. (C  Eichorn)

*

Az Istennel átélt minden dolognak evangéliummá kell lennie mások számára. Jézus meg
dicsőülésével is így történt. Mély és hatalmas benyomásait sohasem tudták feledni a tanítvá
nyok. Igénk arról szól, ami a nagy élményből Péter lelkében megmaradt. A részletek leírásához 
nem fog hozzá. Úgyis mindig a dolgok lényege a döntő. A prófétai beszédekről szól a részletek 
helyett. A hegyi látomás ál tál még bizonyosabbá lett számára a próféták beszéde. Ha Jézus sze
mélyére vonatkozólag így beteljesedtek a próféták jövendölései, akkor arra is bizonyosan szá
míthat az ember, hogy még a hátralévők is beteljesednek, amikor Isten azok idejét elhozza. (...) 
Csak az Istentől származó beszéd tudja Istenhez vezetni a keresőket és az elveszetteket. Isten 
igéje akkor válik élővé a hívők számára, ha megtanulnak abban Isten szavára figyelni. Aki Isten 
előtt megalázott szívvel olvassa a Bibliáját, csakhamar megnyilatkozott szentélyt fog abban ta
lálni. J .  Kroeker)
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Corrigenda...
A Lelkipásztor novemberi számába nemcsak sajtóhibák, hanem értelemzavaró 

tévedések is bekerültek: pl. 602. lapon - természetesen püspökeink nem technikai 
szerkesztők, a testvérlapok szerkesztői szintén. Három sor összecsúszott. Dr. Nagy 
Gyula és Dr. Harmati Béla püspök a szerkesztőbizottság tagja. - A vázlatszerű előa
dás rövidítései szintén félreérthetőek (pl. sz.i.=szerkesztői, vagy a 603. lapon 
szoc.=szociológia, psz.=pszichológia.) A 603. lap második sorának olvasata helye
sen: nem a püspökök szócsöve, de nem is a közvéleményé. A Gondolatok rovatban 
teológusok neve gyakran hibásan van írva: Barth, Weizsacker stb. Szíves megérté
süket kérjük. Külön kérdés, hogy a beküldött kéziratok nagyrésze nem használja a 
Magyar Bibliatanács által közzétett Ó- és Újszövetség könyvcímeinek rövidítését. 
Ezt a jövőben figyelembe kell venni!

Szerkesztői üzenetek...
Novemberi számunk postai kézbesítése nagyon változó volt. Tudunk gyüleke

zetről, ahová dec. 1-én megérkezett, s tudunk olyanról is, ahova csak december 
8-án. Az újságok kézbesítésével ma országszerte más lapokkal kapcsolatban is több 
panaszról tudunk

Decemberi számunkban még nem tudtunk helyet adni olvasói leveleknek, 
vagy azok egyes részletei közlésének. Megpróbálunk ennek a kérésnek is eleget ten
ni.

Ezúton is tisztelettel kérem az igehirdetés előkészítő anyagának feldolgozóit: 
fogják rövidebbre mondanivalójukat, ugyanez áll a Gondolatok rovatra is. Kevesebb 
szóból is értünk. Az alapos exegézisek után a gyakorlati, mai mondanivaló a hang
súlyos.

J. Sott: Két világ között című tanulmányrészlete tartalmában, felfogásában nem 
egyezik a szerkesztő teológiai meggyőződésével. Hogy mégis közöljük az írás má
sodik felét az egyfelől a pluralizmus tiszteletbentartása, másrészt a Fordító munká
jának megbecsülése. Az evangelikál beállítású szerző írása a mi lapunkban — mivel 
mi az Egyházak Világtanácsának tagegyháza vagyunk — zavart okozhat. Az 1990- 
es évfolyamunkban visszatérhetünk e homiletikai munka bírálatához.

Januári számunktól a rovatok címe, fejléce változik. Az 1989. évfolyamhoz ta- 
lomjegyzéket még az eddigi rovatbeosztás szerint csatolunk a következő számban.

Minden kedves munkatársnak, írónak és fordítónak köszönetét mondok, bol
dog, békés, eredményes új évet kívánok:

A Szerkesztő



Romániai evangélikus lelkészek 
és lelkészi hivatalok címei

1. Püspökség: Kolozsvár, Szedressy Pál püspök, B-dul Lenin Nr. 1. 3400
Cluj-Napoca, Tel. hivatal: 951/16614, otthon: 951/16097

2. Kolozsvár: Kiss Béla lelkész, B-dul Lenin Nr.1. 3400 Cluj-Napoca.

3. Apáca: Rudolf Ede lelkész, 3015 Apata, jud. Brasov (Brassó megye)

4. Barcaújfalu: Jakab Mihály esperes, 1989 december elején elhunyt. A 
hivatal címe: Parohia Evanghelica, Str. Maré. Nr. 200, 2235 
SATU-NOU, Posta Halchiu, Jud. Brasov (Brassó megye)

5. Brassó: Raduch Zsolt lelkész, Str. Kari Marx, Nr. 2, 2200 Brasov

6. Bukarest: Adorjáni Dezső lelkész, Str. Occidentului, Nr. 47, Et.l. Ap.1,
Sect. I. Of.postal 12, 78111 Bucuresti. Tel.: 90/50.63.4

7. Halmágy: Dénes Attila lelkész elhunyt 1989-ben, a hivatal címe: 
Parohia Evanghelica, 2263 Halmeag, Posta Sercaia, Jud. Brasov 
(Brassó megye)

8. Krizba: Szász Etelka lelkész, Str. Principala Nr. 388, 2236 Crizbav jud.
Brasov (Brassó megye)

9. Marosvásárhely: Molnár János lelkész, Str. Spitalului Vechi Nr. 7, 4300
Tirgu-Bures, Tel.: 954/1.42.75

10. Oltszakadát: Kajcsa László lelkész, 2423 Sacadate, Posta Sibiu 2, 
Jud. Sibiu (Szeben megye)

11. Sepsiszentgyörgyi Bajka Katalin lelkész, Str. 16 Februárié, Nr. 62, 
4000 Sfintu-Gheorghe, Jud. Covasna (Kovászna megye)

12. Szecseleváros-Bácsfalu: Veres Károly lelkész, B-dul Lenin Nr. 248, 
2212 Sacale-I, Jud. Brasov (Brassó megye), Tel.: 92/270869

13. Szecseleváros-Türkös: Domokos Jenő lelkész, B-dul Lenin Nr. 160, 
2212 Sacele-ll, Jud.Brasov (Brassó mergye), Tel.: 92/270727

14. Szecseleváros-Csernátfalu: Török László lelkész, B-dul Lenin Nr. 48, 
2212 Sacele-lll, Jud. Brasov (Brassó megye)

15. Szecseleváros-Alszeg (Hosszúfalu): Daragus Endre lelkész, B-dul 8 
Mai, Nr. 106, 2212 Sacele-IV, Jud. Brasov (Brassó megye)

16. Szecseleváros-Fűrészmező: Kovács László lelkész, Str. Armata 
Rosie Nr. 101, 2212 Sacele-IV, Jud. Brasov (Brassó megye)



17. Kiskapus: Oláh Zoltán lelkész, Str. Colectivistilor Nr. 100, 3158 
Copsa-Mica, Jud. Sibiu (Szeben megye) Tel.: 928/41102

18. Székelyzsombor: Kunos Lajos, 3028 Jimbor, Posta Homorod 2, Jud. 
Brasov (Brassó megye)

19. Tatrang: Antal László lelkész, 2246 Tarlungeni Nr. 197, Jud. Brasov 
(Brassó megye)

20. Zajzon: Rab Gyula lelkész, 2248 Zizin, Jud. Brasov (Brassó megye)

21. Pürkerec: Mátyás Lajos lelkész, 2249 Purcareni, Jud. Brasov (Brassó 
megye)

22. Zselyk: Harcsár Sándor lelkész, 4422 Jeica, Posta Saratel, Jud. 
Bristrita-Nasaud (Beszterce-Naszód megye)

23. Nagyvárad: Máthé Csaba lelkész, Str. T.VIadimirescu Nr. 28, 3700 
Oradea, Tel.: 951/36153

24. Arad: Mózes Árpád esperes, Str. Blajului Nr. 2, 2900 Arad. Tel.: 
966/33.55.7

25. Nagykároly: Zelenák József lelkész, Str. Tireamului Nr. 12, 3825 
Cáréi, Jud. Satu-Maré (Szatmár megye) Tel. 998/61785

26. Temesvár: Feyér Sándor lelkész, P-ta Dr. Russel Nr. 2, 1900 
Timisoara, Tel.: 961/30667

27. Nagybánya: Köncze Árpád lelkész, Str. Baia Sprie Nr. 22, 4800 
Baia-Mare, Jud. Maramures (Máramaros megye)

28. Butyin: A hivatal címe: Parohia Evanghelica, Posta Catania, Jud. 
Times (szlovák gyűl.)

29. Mokra: Sikes Attila lelkész, Mocrea, Jud. Arad (Arad megye)

30. Nagylak: Sayak Dusán lelkész, Parohia Evanghelica, 2954 Nadlac 
Jud. Arad (Arad megye) -  szlovák

31. Fazekasvarsánd: Erdélyi Zoltán lelkész, Olari, Posta Vinatori, Jud. 
Arad (Arad megye)

32. Vucova: Parohia Evanghelica, Vucova, Posta Nichidorf, Jud. Timis 
(szlovák)

33. Szemlak: Parohia Evanghelica, Semlac, Jud.Timis (szlovák)


