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MECSES A TE IGÉD

Április igéje: A világon nyomorúságotok van, 
de bízzatok: én legyőztem a világot.

(Jn 16,33b)

Nyomorúság és győzelem

Megérint-e az ünnep? Az a nagyon sajátos, ami semmi más 
vallásban, filozófiában, világnézetben, életfolytatásban így 
meg nem található. Ami a keresztyénség sajátja. Különleges, 
fényes kincse. Az a sajátos, ami nyomorúság és győzelem fe
szültségében érhető tetten. Amit semmi más meg nem magya
ráz, semmi a színét ki nem keveri, ízét össze nem állítja, titkát 
meg nem fejti. Nem találsz rá sehol, hiába keresed másutt. 
Nem pótolod semmivel, pedig százszor próbálkoztál már. Ol
csó utánzat, kiábrándító hamisítvány, ami másutt a kezedbe 
akadt.

Mert mindennek benne kell lennie. Nagycsütörtök fanyar 
izének. Nagypéntek sötétjének, nagyszombat csendjének és 
húsvét kirobbanó fényének. Kirobbanó fénynek, ami mégis 
csendben jön. Teljes csendben. Szinte észrevétlenül. És benne 
vannak hangok és színek és dallamok. Füledben motoszkál a 
feledhetetlen altária... Es ist vollbracht...Felvillan a letakart 
oltárkép emléke...És a zsúfolt templom... Orgona szól... Ó, 
Krisztusfő, sok sebbel... Virágok, mozgás, fények, éledés -  és 
végre, végre a méltóságteljesen hömpölygő dallam: Krisztus 
feltámadt, elmúlt kín, gyalázat. Örvendezzünk, vigadjunk, 
Krisztus lett a vigaszunk. Halleluja.

Ez mind együtt az ünnep. A páskabáránytól Emmausig. És 
kettőből gyúrták: mélységből és magasságból. Sötétből és 
fényből. Vereségből és győzelemből. Csendből és hallelujából. 
De hogy illeszkedik egymáshoz ez a kettő? Úgy, ahogy sehol 
máshol. Talán épp ez az illeszkedés adja az ünnepnek azt a sa
játosságát, ami nem található másutt. Amit hiába is keresnénk. 
Amitől nagyhét a nagyhét és húsvét a húsvét. Olyan tökéletes 
egymáshoz illeszkedés ez, amit feszültségnek is nevezhetünk. 
Illeszkedés, ami cseppet sem diszharmonikus -  mégis két kü
lönböző, egymással ellentétes összetevőből áll. Sejteti a tör
vényszerű összefüggést: fény és sötét együtt jár. Félrevezet, 
aki azt ígéri, vannak csak magasságok, csak fények és csak 
halleluják. Saját szívünk vezet félre, amikor elkeseredésében 
arról akar meggyőzni, hogy sötétségünkben nincs fény, mély
ségünk nem rejt magasságokat és csendünkből teljesen hiány
zik a halleluja.

Megpróbálhatjuk az ünnepet alkotó két komponenst logi
kus, okozati kapcsolatban hozni egymással. Sokan próbálták.

Mi is megpróbálhatjuk -  csak hát tévedni fogunk, és el fogunk 
veszíteni valamit. Mert magasság nem okozata a mélységnek. 
Húsvét nem a ,jó l betöltött nagypéntek” jutalma. Nem érde
mes képletet faragni a titokból. Tévedünk is, el is veszítjük az 
ünnep varázsát, mert azt nem a logika kulcsa nyitja. Közelebb 
jutunk viszont hozzá, ha barátkozunk szép énekünk sorával, ha 
ismételgetjük, hagyjuk, hogy hatókörébe vonjon, hogy 
beemeljen nyomorúság és győzelem együttes titkába: „Ám 
menj a véres útra, Már a pálmalevél, Melyet elődbe hintnek, 
Győzelmedről beszél.” (EÉ 209. 5.v.)

Mi visz közel az ünnephez minket, akik arra hivattunk, 
hogy másokhoz vigyük az ünnepet? Akiktől magas szintű 
szellemi teljesítményt vár az ünnep. Olyan szellemi produk
tumot, ami csak akkor „szólal meg”, ha a lelkünk, egész sze
mélyiségünk ugyanazt mondja, ha alátámasztja és hitelesíti. 
S erre a mindig igényelt kongruenciára így ünnep tájt mintha 
még érzékenyebb lenne a gyülekezet. Közben mi magunk is 
ünnepet keresünk. Magunknak. Szeretteinknek. Szigorúak 
vagyunk hát önmagunkhoz -  s a végén megint újra 
elégedetlenek...

Megérint-e minket az ünnep? Mi lenne, ha másként vár
nánk, és másként élnénk meg? Kevésbé görcsösen és kevésbé 
szigorúan. Ha minden tevékenységünk közben hagynánk, 
hogy elérjenek fanyar ízek, sötétek, csendek és fények. Ha 
nem hallgattatnánk el a bensőnkben motoszkáló dallamot. Ha 
nem kergetnénk el képeket, érzéseket, emlékeket. Inkább min
dent összegyűjtenénk. Ha éneksort ismételgetnénk volán mö
gött ülve vagy passiót szervezve. Ha nem várnánk a nagy al
kalomra, amikor végre majd időnk lesz, csak nekünk és csak 
erre, hanem csak úgy egyszerűen beengednénk a megálló pil
lanatot a sietésbe; ha nem elválasztanánk dolgokat, hanem 
hagynánk, hogy találkozzanak. Hisz ez az ünnep több alkotó
elemből tevődik össze. Nem is csak többől, hanem egymással 
ellentétes elemekből. Talán a mi sajátos lelkész-ünnepünkbe is 
belopózna a valódi ünnep. Ahol nyomorúság és győzelem, 
csend és halleluja együttese adja ezt az utánozhatatlan, tavaszi 
hetet -  ott tán mi is beilleszkedhetünk a feszültség harmóniá
jába, és nyomorúságunkban megérezhetjük a győzelmet.

Szabóné Mátrai Marianna
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TANULMÁNYOK^

Christian Möller

A lelkigondozó egyház
Előadások az Evangélikus Hittudományi Egyetem Posztgraduális Tanfolyamán IV.

(1999. június 21 -24-ig)

4. Lehetőségeink a gyakorlatban

Lelkigondozó egyház és gyógyító gyülekezet

A gyógyítás témája újabban ismét népszerűvé vált. Olyan 
nagyvárosokban, mint Karlsruhe, Stuttgart vagy Frankfurt kü
lönösen megélénkült az igény a gyógyító istentiszteletek iránt. 
Százak, ha nem ezrek zarándokolnak John Wimber Power- 
evangelism alkalmaira, hogy részesei lehessenek annak, aho
gyan egy tolókocsihoz kötött embert a színpadra tolnak, ahol ő 
kézrátétel, dinamikus imádság és erőt közvetítő áldás után hir
telen felkel, és csodálatos módon ismét járni tud. A lélek
gyógyászok is annyira keresettek, hogy az elmúlt évben egy 
ilyen lélekgyógyász spirituális energiáit még a televízión ke
resztül is sugározta, és távgyógyítást végzett. Oldalakat tölte
ne meg, ha megpróbálnám felsorolni azokat a különböző gyó
gyítási ajánlatokat, amelyeket a természetgyógyászattól kezd
ve a drágakőgyógyászaton át a lelki egészség elérésének kü
lönböző módszereiig kínálnak. Szinte hihetetlen, hogy vannak 
emberek, akik hajlandók pénzt adni ezekért. Olvastam egy uta
zási ajánlatot „Az inkák ősi erőforrásaihoz a perui dzsungelbe” 
cimmel összesen 8000 márkáért. Minél egzotikusabb, annál 
kedveltebb. Akinek nincsen szüksége ezekre az ajánlatokra, 
mert viszonylag egészséges vagy legalább jól boldogul a 
gyógyszereivel, mosolyoghat ezen. De azok, akiket gyógyítha
tatlan betegnek nyilvánítottak, mindig is megragadták az utol
só szalmaszálat is. Különösen így van ez egy olyan korban, 
amelyben az egészség bálvánnyá vált, míg a betegeket a telje
sítményközpontú társadalomban alacsonyabb rendüeknek te
kintik. Az, hogy ezek az emberek kapnak minden gyógyítási 
ajánlat után, és gyógyító istentiszteleteket keresnek fel, telje
sen érthető.

Miért marad távol mindez az evangélikus és a katolikus 
egyháztól egyaránt? Nincs mit kínálniuk a „gyógyítás” dolgá
ban? Vagy jó oka van annak, hogy a két nagyegyház nem fut 
minden irányzat után, és nem követ minden divatot? Van tehát 
okunk arra, hogy elgondolkozzunk mindezen, hiszen itt az ősi 
és ismét egészen modem „sóvárgás a gyógyulásra” és a „lel
kek megkülönböztetése” problémájáról van szó. Az egyház, 
amelyet a „szentek közösségének” vallunk, szintén a gyógyulás 
egy helye? Hogyan valósulhat meg a gyógyulás a gyülekezet 
keretei között? Mi különböztetné meg az ezer más gyógyítási 
ajánlattól, amely a lehetőségek piacán kínálkozik?

Menjünk most vissza ezekkel a kérdésekkel az evangélium 
forrásához, magához Jézushoz, és barangoljunk egy kicsit az 
egyháztörténet példaértékű eseményei között, hogy lássuk, ho
gyan értették azt, hogy a gyülekezet a gyógyulás helye, és ho
gyan valósult ez meg a gyakorlatban. (I. rész) Ezután az kerül 
szóba, hogy mi az, ami a gyógyítás kérdésében megkülönböz
teti a lelkeket, és hol történik visszaélés. (II. rész) Végül sze
retnék néhány gyakorlati javaslatot tenni arra vonatkozóan, 
hogy hogyan válhatnak a katolikus és evangélikus gyülekeze
tek a gyógyulás helyeivé, és hogyan lehetnek ebben eredmé
nyesek. (III. rész)

/.

Csak röviden szeretnék Jézus esetében az igehirdetés és a 
gyógyítás mindig visszatérő összefüggésére emlékeztetni, 
ahogyan Mt 9-ben összefoglalóan kifejezésre jut: „ Jézus be
járta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáik
ban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított 
mindenféle betegséget és erőtlenséget. ” (Mt 9,35) Ez az össze
függés és sorrend -  először igét hirdetni, aztán gyógyítani -  
megmarad akkor is, amikor Jézus ezzel a paranccsal küldi ki 
tanítványait: „Menjetek el, és hirdessétek: elközelített a meny- 
nyek országa! Gyógyítsatok meg betegeket, támasszatok fel 
halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket. 
Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. ” (Mt 10,7k)

Még egy olyan összefüggésre kell röviden emlékeztetni, 
amely az Ószövetségtől egészen az Újszövetségig húzódik, ti. 
hogy gyógyulás ott történik, ahol bűnbocsánat van. „ O megbo
csátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet... ” 
(Zsolt 103,3) Amikor barátai a nyitott tetőn át Jézus lábai elé 
eresztik a bénát, a tulajdonképpeni botrány és a haragot kivál
tó dolog az, hogy Jézus ezt mondja neki: „Fiam, megbocsát
tattak a bűneid. ’’ (Mk 2,5) Az ott ülő és ezt halló írástudók igy 
gondolkodtak: Bűnöket megbocsátani -  hiszen ezt csak Isten 
teheti! Ez tehát nemcsak merész kijelentés, hanem egyenesen 
hazugság, amit ez a Jézus itt mond. Az azonban, hogy Isten 
maga ott van-e az esemény mögött, abban jut kifejezésre, hogy 
a szó egyben tetté válik, hiszen ha Isten szól, történik is vala
mi, ahogyan erről a 34. zsoltár is tud. így tehát a bénának, aki
nek megbocsáttattak a bűnei, fel kellene állnia, ami rögtön 
meg is történik: „Azértpedig, hogy megtudjátok: az Emberfi
ának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön -  így szólt a
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bénához: Neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat, és menj ha
za!" (Mk 2,1 Ok) Jézus Krisztus evangéliuma szó, amely tetté 
válik és tett, amely a szóból fakad, mert szava gyógyító dimen
ziót tár fel, embereket állít talpra, így épít gyógyító gyülekeze
tét.

Az őskeresztyén gyülekezetekben ez a gyógyító dimenzió 
mindig láthatóan jelen volt. Ez tette az antik világban olyan 
vonzóvá a keresztyéneket. Feltűnő volt az, hogy ők másho
gyan bánnak a betegeikkel, mint ahogyan az egyébként szokás 
volt. A keresztyének Jk 5,14kk útmutatását valósították meg: 
„ Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet vé
neit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr ne
vében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, 
az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. 
Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok 
egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz em
ber buzgó könyörgésének. ” A keresztyének számára már az is
tentiszteletnek magának is volt gyógyító dimenziója, hiszen az 
úrvacsorát mint „pharmakon athanasias”-t, a halhatatlanság 
gyógyszerét ünnepelték, és ennek mindig hatása volt már erre 
az életre, a betegségeket ezért egészen máshogy élték meg, 
más távlattal szemlélték, mégpedig nyugalommal, a gyógyító 
erőkre hagyatkozva.

A gyógyító dimenzió akkor szorult háttérbe, amikor az egy
ház a konstantinuszi fordulattal hatalmat kapott, és arra töreke
dett, hogy ezt a hatalmat növelje és megerősítse. A sivatagi 
szerzetesek és általában a kolostorok voltak azok, amelyek a 
hit terápiás központjaivá váltak. A sivatagi atyáknál az apoph- 
tegmák, a rövid útmutatások voltak azok, amelyekre a zarán
doknak néha heteket kellett várnia, hogy aztán mint a nyilak 
hatoljanak be a szivbe és a lélekbe, szavak, amelyek a testben, 
a lélekben és a szellemben véghez vitték a gyógyulási folya
matot. A kolostorokban olyanok is voltak, mint Hildegard von 
Bingen, akik a hit bölcsessége mellett a gyógyítás művészeté
nek tudományát is megőrizték és gyarapitották. Amikor Luther 
kolostori tapasztalataiból kiindulva a kolostorok bezárásáért 
emelt szót, ezt semmiképpen sem azért tette, hogy elvegye az 
egyháztól ezeket a terápiás centrumokat, éppen ellenkezőleg! 
Emlékezett az evangélium gyógyitó erejére, ami miatt a kolos
torok általában kórházakká alakultak át, amelyekben a meg
újult hit és a gyógyítás kéz a kézben járt. Luther hallgatóinak 
újra és újra lelkére kötötte, hogy későbbi lelkészi szolgálatuk 
során a betegek látogatását egyik legelső és legfontosabb szol
gálatuknak tartsák. Számos beteglátogatás formájában maga 
Luther járt elöl jó példával. Egy lelkésznek igy köti ezt levél
ben a lelkére:

„Menj el a beteghez a segédlelkésszel és még két vagy há
rom megbízható férfival -  te nagy bizalommal, mint a nyilvá
nos lelki hatalom birtokosa és mint a gyülekezet lelkésze —, 
tedd a fejére a kezedet és mondjátok: »Béke legyen veled, ked
ves testvérem, Istentől, az Atyától és az Úr Jézus Krisztustól.« 
Ezután imádkozd el felette fennhangon a hitvallást és a Mi- 
atyánkot. Végül ezt mondd: Istenünk, mindenható Atyánk, aki 
Fiad által ezt mondtad nekünk: »Bizony, bizony mondom nék- 
tek, ha valamit kértek az Atyától az én nevemben, megadja 
nektek« -  egy másik alkalommal pedig általa ezt ígérted és ez
zel biztattál bennünket az imádságra: »Kérjetek és adatik nek- 
tek« hasonlóan az 50. zsoltár 15. versében: »Hívj segítségül 
engem a nyomorúság idején! Én megszabadítalak és te dicső
ítesz engem.« -  ezért kérünk, méltatlan bűnösök, a Te Fiadnak 
könyörületességre indító szava és parancsa szerint hitünk tel
jes erejével: »Méltasd ezt az embert arra, hogy megszabadítsd

minden rossztól és lerombold benne a Sátán munkáját neved 
dicsőségére, a hit és a szentek erősödésére a mi Urunk Jézus 
Krisztus, a Te Fiad által, aki Veled él és uralkodik örökkön 
örökké. Amen.« Aztán menj el, tedd a fejére a kezedet, és 
mondd még egyszer: »A jelek, amelyek azokat követik, akik 
hisznek, a következők: betegekre teszik kezüket, és azok meg- 
gyógyulnak.« Mindezt ismételd meg naponta háromszor. Ezen 
kívül imádkozz a gyülekezeti istentiszteleten a szószékről, amíg 
Isten meg nem hallgat. Az imádságban hitünk teljes erejével 
szüntelenül egyesülünk Istenben. Isten veled! ”

Luther Márton után mindenekelőtt a möttlingeni lelkész, 
Johann Christoph Blumhardt és a fia, Christoph Friedrich 
Blumhardt voltak azok, akik az evangélikus egyházban ismét 
emlékeztettek a hit és a gyógyulás összefüggésére. Johann 
Christoph Blumhardt ezt írta egy Hermann nevű lelkésznek 
1850. február 25-én:

„Két hónapja nálunk is rengeteg volt a beteg, de most már 
újra minden rendben van. Hiszen Adám óta mérgezett a tes
tünk, és ez az állapot addig tart, amíg Krisztus vére el nem 
pusztítja Adám mérgét. Ezt pedig mellesleg magunknak kell 
véghezvinnünk a hit és az imádság eszközével. Ez az én je l
mondatom; remélem, megérted! De időre van szükség hozzá, 
és csak akkor teljesedik ki, ha eljön az Úr. De egészségesebb 
lesz az emberi nem, mindenekelőtt a hívő, és minden nap egy
re egészségesebbnek is kell lennie. Éppen ezért egészen más
hogyan kell munkálkodnunk, mint ahogyan azt a keresztyénség 
teszi. Krisztus nem hiába prédikált és gyógyított. ” (Johann 
Christoph Blumhardt: Seelsorge, hg. Von Ottó Brúder, 
Siebenstem-Taschenbuch 118, München/Hamburg 1968, S. 
120. )

Koruk liberális teológiájával ellentétben Blumhardték, apa 
és fia, meg voltak győződve arról, hogy Isten Lelke nem csak 
az apostoli korban munkálkodott, hanem ajelenben is munkál
kodik, hatása pedig attól függ, hogy mennyire hajlandó az em
ber a Lélek munkája számára megnyílni.

A möttlingeni lelkész számára ez az összefüggés szinte aka
rata ellenére vált világossá, amikor a lelkigondozói munkája 
során falujában egy olyan asszonnyal került kapcsolatba, aki
ről mint gyógyithatatlan betegről, minden orvos lemondott, 
mert titokzatos görcsök és gonosz szellemektől való hihetetlen 
félelem keritették hatalmukba. Blumhardt csak a lelkigondo
zás során jutott arra a meggyőződésre, hogy ennek az asszony
nak az életében az utolsó szó nem az orvosoké, hanem Jézusé 
kell, hogy legyen. Az asszony egy ilyen démoni rohama köz
ben Blumhardt ezt kiáltotta: „ Úr Jézus Krisztus, láttuk, hogy 
mire képesek a gonosz lelkek, most Te is mutasd meg nekünk, 
hogy Te mire vagy képes, hiszen minden gonosz hatalmat le
győztél! ” A  betegágynál állók nagy meglepetésükre és csodál
kozásukra átélhették, ahogyan az asszony megnyugodott, na
gyon lassan összeszedte erejét, és végül valóban meggyógyult. 
Az egész környéken elterjedt ennek a gyógyulásnak a híre, és 
valóságos zarándoklatot hozott magával, mert az emberek a 
hitnek és a gyógyulásnak ebbe az újonnan felfedezett össze
függésébe gyógyulni vágyódásukkal be akartak kapcsolódni. 
Blumhardt csak úgy tudott lépést tartani az emberáradattal, 
hogy feladta falusi lelkészi állását, és gyógyitó centrumot ho
zott létre Bad Bollban. Ennek vezetését később fia, Christoph 
Friedrich Blumhardt vette át, aki az egész világon ismertté 
vált, mert itt a keresztyén gyülekezet valóban a gyógyulás he
lye lett, amely a hatalommal hirdetett igéből merített erőt.

Mi lett azóta Bad Bollból? A Württenbergi Egyház nagy 
akadémiája, amelyben tanácskozásokat, előadásokat, pódium
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beszélgetéseket és vitákat tartanak, a szavak temploma, ame
lyek bizonyára jó szándékkal hangzanak el, és bizonyos jó  ha
tásuk is van, míg a hit és gyógyulás összefüggése egyrészt a 
hatalommal hirdetett és bűnbocsátó evangéliummal, másrészt 
a szó gyógyító lendületével a felismerhetetlenségig elhalvá
nyult. Számomra úgy tűnik, hogy ez a jellemző az evangélikus 
egyház mai helyzetére: a szavak egyházává vált, amelyekből 
azonban semmiféle gyógyító erő nem származik. Jézusból, aki 
prédikált és gyógyított, már csak a prédikáció elfelezett Jézu
sa maradt.

II.

„Gyerünk tehát a karizmatikusok következő gyógyító isten- 
tiszteletére!” Ez volna az a tanulság, amelyet előadásom első 
feléből leginkább le lehetne vonni. Aki pedig nem tud várni a 
következő gyógyító istentiszteletig, már holnap elkezd egy ha
tékony gyógyítót keresni. A piac világi, keresztyén vagy 
pszeudokeresztyén területen is színessé, hatalmassá és átlátha
tatlanná vált.

Hogy mennyire nem egyszerű problémával állunk szemben, 
és mennyire résen kell lennünk, azt egy olyan példán szeret
ném bizonyítani, amely kézzelfoghatóan érintett, mert közvet
len közelemben játszódott le, és zajlik ma is: Egy tizennégy 
éves fiú pubertáskora közepén epilepsziás rohamot kap. A ro
hamok ismétlődnek, és egyre súlyosabbakká válnak. A fiút 
egy epilepszia-centrumba utalják az orvosok, ahol egy idő után 
megtalálják a számára megfelelő gyógyszert és annak megfe
lelő adagját. Bár nem gyógyul meg, olyan javulással távozik, 
hogy képes leérettségizni, és egy foglalkoztatás-terápiás tan
folyamon diplomát szerezni, majd állást keres. A keresés ke
vés eredménnyel kecsegtet, otthonától viszonylag távol, egy 
pszichiátriai intézetben mégis sikerül állást találnia, ahol fog
lalkoztató gyógyászként betegekkel foglalkozik. Az otthontól 
való elválás és a munkahelyen szerzett első tapasztalatok any- 
nyira megrendítik a fiatalembert, hogy ez személyes krízis- 
helyzethez vezet. Ekkor új lakása közvetlen közelében meglát 
egy evangélizációs sátrat, amelyet esténként felkeres. Megtér, 
feladja állását és lakását, és követi az evangélizátorokat a kö
vetkező nagyvárosba. Az új missziós gyülekezet belső körének 
tagjává válik. Számos imakörben átéli a védettséget. Alighogy 
a gyülekezetben kitudódik, hogy epilepsziás volt, illetve talán 
még az is, külön imaközösséget hoznak létre azzal a céllal, 
hogy a démonokat, amelyek epilepsziáját okozzák, végre vég
érvényesen kiimádkozzák belőle. Órákon át imádkoznak vele, 
végül verejtékezni kezd. Minél többet imádkoznak vele, annál 
nagyobb félelem keríti hatalmába, amely fölött csak kábítósze
rek segítségével képes uralkodni. Amikor kábítószerfo
gyasztását bevallja a gyülekezetnek, különleges imakezelés 
alá vetik. Minden egyre rosszabbá válik, amit azonban a gyü
lekezet arra vezet vissza, hogy a benne lévő démonokat még 
nem imádkozták ki eléggé belőle. Végül először vesz részt 
pszichiátriai kezelésen, beutalják egy klinikára, újra hazaenge
dik, úgynevezett visszajáró beteggé válik, aki hazamegy, majd 
visszajön, végül már több, mint egy évet tölt egy egyetemi 
pszichiátriai klinikán. Mai állapota így jellemezhető: legszíve
sebben soha többet nem hagyná el a klinikát, mert a világban 
való élethez már nem érzi elég felnőttnek magát.

Úgy gondolom, ez az eset jellemző arra a jelenségre, amely 
a mai gyógyító tevékenységek árnyoldalán megfigyelhető, va
gyis az, hogy embereket sorozatosan kétségbeesésbe, őrületbe, 
búskomorságba és életképtelenségbe taszítanak, vagy maguk

zuhannak bele. Nem olyan ártalmatlan dolog a gyógyulásra 
való vágyakozás, amilyennek az talán kezdetben látszott. Egy 
ún. karizmatikus vagy pünkösdista gyógyító istentiszteleten 
való részvétel olyan sodrásba taszíthatja az embert, amelyből 
még külső segítséggel sem tud többé kikeveredni.

Melyek ennek a dolognak a veszélyei? Mi különbözteti meg 
a lelkeket? Nem az különbözteti meg őket, hogy az égben és a 
földön talán több erő és hatalom, több energia és rezgés van, 
mint amennyit a 20. század felvilágosult értelme elképzelni ké
pes. A helyzet az, hogy vannak ilyen hatalmak, erők, energiák 
vagy ahogy éppen nevezni akarjuk őket, és ezekről már a Biblia 
is tud, ahogyan Ef 6,llk-ben is olvassuk: ,, Olts étek magatokra 
az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterke
déseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, 
hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a go
noszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. ’’ 
A Szentírás itt egészen konkrétan démonikus hatalmakkal szá
mol, ahogyan más helyen ismét a jó angyalairól van szó. Ebben 
az értelemben valóban azt gondolom, hogy az ég és a föld kö
zött több erő és hatalom van, mint amennyit mi, véges gondol
kodású emberek képesek vagyunk elképzelni.

A döntő kérdés az, és itt különböznek a lelkek, hogy hogyan 
bánnak ezekkel az erőkkel, hatalmakkal és energiákkal, ho
gyan alkalmazzák azokat, és hogyan használják fel őket a hit 
és a gyógyulás összefüggésében. Itt történhet -  és erre szeret
tem volna a fiatalember példájával felhívni a figyelmet -  a leg
kegyesebb hozzáállás és a legjobb szándék ellenére is démoni 
visszaélés, amelynek eredményeképpen az ember elidegene
dik saját magától, és pokoli félelembe zuhan. Mi történik azzal 
az emberrel, aki bénán ül egy tolókocsiban, nagy várakozások
kal elviszik egy gyógyító istentiszteletre, de ott minden kézrá- 
tétel és buzgó imádság ellenére sem áll lábra? Természetesen 
készen áll a válasz, amely éppen eléggé ördögi: az a béna, aki 
nem áll lábra, nem hisz eléggé. És ezzel a „Fekete Péter” már 
nála van, a sikertelen gyógyítás után szembe kell néznie a rá 
nehezedő valósággal, hogy sajnos nem hisz eléggé.

Fordítva is történhet a dolog, ti., hogy a gyógyulni vágyók 
egyik gyógyító istentiszteletről a másikra, egyik gyógyítótól a 
másikig mennek, és aztán, amikor nem történik velük semmi, 
felróják a rendezőknek, hogy nincs is teljhatalmuk, és a lényeg 
az, hogy megtalálják a megfelelő embert a megfelelő hatalom
mal. Ha valaki egyszer belekerül a hiányzó hit és a hiányzó ha
talom ördögi körébe, babonaságában és gyógyulásra való vá
gyában többé nem tud ellenállni, hiszen mindig készen áll a fe
lelet, mindig tudja, ki a bűnös, ha nem az egyik, akkor a másik.

Életkora előrehaladtával Johann Christoph Blumhardt is 
egyre kritikusabb lett az emberi csodavárással szemben. így ír 
Bad Bollból 1867. novemberében:

„Azt tapasztaltam, hogy a Lélekkel való kapcsolat ma nem 
olyan könnyen jön létre, mint ahogyan sokan gondolnák, és 
nagyon leértékeli Szentleiket az, aki külső manipulációkkal, 
mint például asztallal és mással Isten Lelkét gyorsan szóra 
akarja bírni. Elképzelhetetlen, hogy Isten Lelke csupán az em
beri oldalról jövő heves várakozás miatt -  amit én jogtalannak 
tartok -  hagyná, hogy dirigáljanak neki, és új látomásokat ten
ne lehetővé. Nagyon jó l tudom, hogy ez nem történhet meg, és 
hogy először ugyan kérni kell a Szentlelket, de aztán türelmes 
várakozásra van szükség, amíg elérkezik az idő. El fog jönni ez 
az idő, de a mai kor olyan sötét, minden annyira sötétségbe bo
rult, hogy mindent, ami közvetlenül Isten Leikétől jön, ami ál
tal megmutatkozik, mindig ferde szemmel néznek, hogy való
ban a jó forrásból származik-e. Ha az ember elbizakodott és
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merész, valóban feltárul a láthatatlan világ, de nem a jó; így 
kerül az ember észrevétlenül tisztátalan és gonosz lelkek befo
lyása alá, amelyek fénysugárba öltöznek ugyan, de csendes és 
veszélyes mérget terjesztenek. ”

Aki ma még tájékozottabb akar lenni e témában, szerezze 
be Ulrich Bach: Gyógyító gyülekezet? Egy trend javítási kísér
lete (Neukirchen 1988) című könyvét. Bach Volmarstein an 
dér Ruhr-ban az ortopédiai intézet lelkésze és a witteni diakó
nusképző intézet docense. Pontosan tudja, hogy miről beszél, 
amikor megfogalmazza kritikáját a „gyógyító gyülekezet”-ről 
való új típusú beszéddel kapcsolatban, hiszen teológiai tanul
mányainak második szemesztere óta gyermekbénulás követ
keztében tolókocsihoz kötve él. Azóta próbálja sorsát Isten 
ajándékának tekinteni, és így elfogadni, és abból a gyülekezet
re és a gyülekezetépítésre vonatkozóan alapvető következteté
seket levonni. Tétele így hangzik: A keresztyén gyülekezet 
régtől fogva egészségesek és betegek, fogyatékosok és nem fo
gyatékosok gyülekezete, ahol egyik ember a másikat talentu
mai által gazdagítja. Ebben fontosnak tartja annak hangsúlyo
zását, hogy a fogyatékosság is ilyen adomány lehet, amely 
gazdagsággá válhat mások és egy fogyatékos számára is. Bach 
Pál apostol példájára utal, aki arra kérte Istent, hogy vegye el 
a „tövist a testéből” (2Kor 12,7), de Urától ezt a feleletet kap
ja: „Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség 
által ér célhoz. ” Pál ebből azt a következtetést vonja le, hogy 
Isten kegyelme éppen az erőtlenben erős. (vő.: Ulrich Bach: 
Heilende Gemeinde? S. 49f) Ez a belátás -  következtet Ulrich 
Bach -  teljesen elveszik, ha a gyógyulás utáni vágy a keresz
tyén gyülekezetben is valódi szenvedéllyé válik, amely az őrü
letbe vezet, betegségeknek nem is kellene létezniük, ha az em
ber igazán hinne. Végül már csak az erősek és az egészségesek 
számítanak, míg a betegek és a fogyatékosok még rosszabb 
helyzetbe kerülnek, mint addig, mert fogyatékosságuk mellett 
a hitetlenséget és a bűnt is felróják nekik, és azt állítják, hogy 
ebben szenvednek valójában. Éppen ezt a trendet próbálja kor
rigálni Bach: „ Jézus parancsát másképp értem: Általunk, az ő 
gyülekezete által kellene ennek a rút világnak otthonosabbá 
válnia. ” (Ulrich Bach: Heilende Gemeinde? -  Theologische 
Anfragen an einen allgemeinen Trend in Wege zum Menschen, 
47. Jg, Heft 6., Göttingen Aug./Sept. 1995, S. 362)

III.

Maradjon tehát minden úgy, ahogyan van: egyesek tartsa
nak valahol karizmatikus istentiszteleteket, mások a templo
mokban tartsák evangélikus igei, vagy katolikus szentségi is
tentiszteleteiket? Vagy van egy olyan út, amelyen ige és 
gyógyulás, szentség és gyógyulás ismét egymásra találhatnak 
annak érdekében, hogy a keresztyén gyülekezet ismét terápiás 
centrummá válhasson? Ezzel a kérdéssel ismét magához Jé
zushoz, a Megváltóhoz szeretnék visszatérni, és egy olyan 
megkülönböztetést szeretnék tőle megtanulni, amelyet a gyó
gyítás kérdésével kapcsolatban ma legtöbbször figyelmen kí
vül hagynak vagy háttérbe szorítanak: egészségesnek lenni 
egy dolog, boldognak lenni egy másik. Amikor Jézus a kereszt 
felé vezető útján Lk 17,11-19 tudósítása szerint meggyógyított 
tíz leprást, azok közül nem lett mindegyik boldog, hanem csak 
az az egy, aki visszatért, hangos szóval dicsérte Istent, és arc
ra borult Jézus lábai előtt. Jézus csak neki mondja: „Kelj fel, 
menj el, hited megtartott téged. ” A boldogság többet jelent, 
mint az egészség. A boldog létnél valami egészről van szó. Ha 
a gyermekek arra kérnek, hogy javítsuk meg játékukat, akkor

itt arról van szó, hogy a játék újra egész lesz. Aki boldog, az 
egésszé vált, mert mindenben, ami ő, és amije van, egységbe 
került Istennel, embertársával és önmagával. A boldog világ -  
bárcsak lenne ilyen! -  egy olyan világ lenne, amely minden vi
szonyában dicsőséget adna Istennek, és béke lenne a földön, 
mert semmiféle becsvágy és irigység nem létezne az emberek 
között. Egy boldog ember mindent, amije van és ami ő maga, 
az egészségtől kezdve a betegségen át egészen a halálig az Is
tennek való hála összefüggésébe helyez, és kezdi észrevenni a 
csodákat, amelyek naponta történnek. Egy boldog ember is 
megbetegedhet ismét, és mégis másképpen beteg, mint az, aki 
önfeledt egészségében ismét orra bukik, és betegségét szeren
csétlenségként éli meg. A boldog, mivel minden viszonyában 
teljes lett, betegségét is minden szenvedésben Isten kezéből 
veszi, és éppen ezáltal képes a betegség ideje alatt -  igen, ép
pen ebben az időben -  Isten csodájának felfedezésére. Vannak 
olyan emberek, akik betegségük által váltak hálás, Isten oltal
mát felfedező, boldog emberekké, mert azóta nem buta egész
séggel szaladgálnak Isten világában, hanem a hála szemszögé
ből mindent másképpen kezdenek látni, egészségüket éppúgy, 
mint betegségüket.

Mit fejez ki ez a megkülönböztetés az egészség és a boldog
ság között? Elsősorban eltereli tekintetünket az egészség-bál
ványról, amelyre ma olyan sokan odaszegezik azt. Az olyan em
ber, aki Jézus Krisztus evangéliuma értelmében gyógyult meg, 
lehet egészséges, mégis tud a relativitásról, az egészség múlan
dóságáról és törékenységéről, és nem hagyja magát zavarba ej
teni semmiféle abszolút egészség értelmezés által, amely végül 
csak a fiatal, dinamikus, sugárzó ifjút tekinti egészségesnek, aki
nek legtöbbször több problémája van, mint gondolnánk. A 
gyógyulás evangéliumi értelemben tehát nem zárja ki a fogyaté
kosságot és a betegséget. A hit szemével nézve éppen az ellen
kezője lehet a helyzet annak, amit hétköznapi szemmel látnánk: 
Egy látszólag egészséges, sugárzó ember a valóságban összetört 
és izolált lehet, míg egy evangéliumi értelemben meggyógyult 
és egésszé vált ember egész környezetére valódi gyógyító erőt 
tud sugározni, ahogyan ezt fogyatékos gyermekkel rendelkező 
szülők nagyon jól tudják. A boldogságban megmarad tehát az 
egészség, a betegség és a két állapot közötti ezerféle árnyalat, az 
egészséges lét azonban még messze nem jelent boldogságot, in
kább buta, átgondolatlan egészséget.

Hogyan mutatkozik meg ez az egésszé válásként értelme
zett gyógyulás egésszé tevés értelmében, ha a keresztyén gyü
lekezetben alkalmazzák? Ezen a ponton úgy érzem, hogy a hi
ányosságok az evangélikus egyházban még inkább ott vannak, 
mint a katolikusban, amelyek újra a régi közmondást igazol
ják: A szekták az egyház sebeinek élősködői. Az, hogy a fo
gyatékosok és a betegek megtapasztaljanak valamit az evangé
lium gyógyító erejéből, az evangélikus egyházban legalábbis 
csak egy gondolatban lezajló esemény marad, és kevéssé lehet 
valódi értelmében megtapasztalni. A katolikus egyház Jak 5 
útmutatása értelmében a II. vatikáni zsinaton mindenesetre is
mét felfedezte a betegek kenetének szentségét. Hogy azóta mi
lyen súlyt kapott ez a szentség a katolikus egyházban, nem kell 
mondanom. Kérdésem csupán az, hogy mi akadályozza az 
evangélikus egyházat abban, hogy Jak 5 értelmében szintén 
felfedezze és alkalmazza gyülekezeteiben a betegek megkené- 
sét anélkül, hogy annak szentségi súlyt adna. Számunkra, 
evangélikus keresztyének számára szükséges, hogy felfedez
zünk ilyen érzékelhető jeleket. Az a beteg, akinek Isten irgal
mát ilyen módon tesszük bizonyossá, érezheti (a jó  olajnak jó 
illata van!), hogy Isten tud betegségéről, és segíteni akar rajta.
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(vö.: Fritz Amold, Dér Glaube, dér dich heilt. Zűr therapeutischen 
Dimension des christlichen Glaubens, Regensburg, 1983; 
Walter J. Hollenwager, Heilet die Kranken!, ThP 22, 1987, 44- 
62; Ruth Philipp, Ich sage dir: Steh auf. Die Geschichte einer 
Heilung. Mit einem Beitrag über Krankheit, Krankensalbung 
und Heilung von Peter Zimmerling, Moers, 1991)

Az anglikán liturgiában is szerepel a betegek megkenése. 
Példa: Egy anglikán kórházlelkész egy műtét előtt összehívja 
a sebészt, a nővéreket, a hozzátartozókat, a beteget és néhány 
gyülekezeti elöljárót egy rövid úrvacsorái istentiszteletre, 
amelynek végén kézrátétel és olajjal való megkenés történik. 
Valaki, aki ezt rendszeresen csinálja, a betegek megkenésének 
három különböző eredményét figyelte meg. Első esetben a 
műtét jól sikerül. Ennek pozitív hatása van: a sebész elégedett, 
a beteget megnyugtatja. Ez az egyik ok, amiért az orvosok 
részt vesznek ezen a liturgián, függetlenül attól, hogy keresz
tyének-e vagy sem. Felfedezték, hogy megéri ez a kis időráfor
dítás, mert a beteg ezután jobban diszponálttá válik. Az imád
ság és a beavatkozás együtt hatnak. A második eset akkor lép 
fel, ha a beteg a műtét közben, vagy röviddel azután meghal. 
Ezt nem csalódásként értékelik, mivel a gyógyulás nem függ 
sem a beteg hitétől, sem a lelkésztől, sem a többi résztvevő 
személy szentségétől, hanem egyedül Isten kiszámíthatatlan 
kegyelmétől. így a beteg halála sem nem csalódás, sem nem a 
résztvevők egyikének -  az orvosnak, a lelkésznek, vagy magá
nak a betegnek -  a bűnéből kifolyólag következik be. Ellenke
zőleg, jó dolog, ha a beteget az életből a halál felé vezető utol
só, nehéz úton elkísérik. Ha valaki kivándorol Amerikába 
vagy Ausztráliába, illően búcsút vesznek tőle, rendeznek egy 
kis búcsúünnepséget, és jó  utat kívánnak neki. Miért nem lehet 
egy keresztyéntől is, aki az utolsó útra indul, tisztességesen el
búcsúzni? Ilyen értelemben a betegek megkenése egy „utolsó 
kenet”, ahogyan azt a katolikus egyházban korábban -  termé
szetesen félreérthetően -  nevezték. A harmadik eset akkor kö
vetkezik be, ha a műtét feleslegessé válik, mert a beteg az 
imádság és az olajjal való megkenés közben meggyógyul. Ez 
természetesen az orvos és a beteg számára egyaránt a legérde
kesebb és egyben a legnehezebben megmagyarázható eset. Pe
dig a gyógyuláshoz bibliai értelemben az is hozzátartozik, 
hogy megtörténik és megtörténhet ilyen eset is. Veszélyessé 
akkor válik a dolog, ha a gyógyulásnak csak ez a csodálatos 
módja lehet az egyetlen, és minden mást csalódásként élnek 
meg vagy egyenesen bűnnek bélyegeznek, ezzel pedig átlépik 
az egyház és a szekta között húzódó határt.

Talán helyesebb volna gyógyító helyett áldó istentisztele
tekről beszélni, hogy előre elhárítsunk minden a gyógyulással 
kapcsolatos mágikus gondolatot, és ehelyett minden figyel
münket Isten áldásának gyógyító erejére összpontosítsuk. így 
az áldás egészen mély értelmű lehet, amikor egy emberre rá
helyezzük a kezünket, hogy megáldjuk, ezzel egyik emberből 
a másikba erők áradnak. Mi akadályozza az evangélikus és a 
katolikus egyházat abban, hogy egy hónapban egyszer, egy va
sárnap délutánon felajánlja egy ilyen áldó istentiszteleten való 
részvétel lehetőségét?

Ezek a javaslatok tévútra vezetnek, ha csak az újra való vá
gyakozásként jelennek meg, és a megszokottat, az emberekhez 
közel állót szem elől tévesztik, amelyek alkalmasak volnának 
arra, hogy a gyülekezet a gyógyulás helyévé váljon. A meg
szokotton, az emberekhez közel állón, a természetesen én pél
dául a normális, vasárnapi istentiszteletet értem, ahol szintén 
megtörténik az áldás, a bűnök bocsánatának hirdetése, a bete
gekért való imádkozás stb. Mindenekelőtt biztosan hálátlansá

gunkkal függ össze az, hogy e drága dolgok gyógyító erejét 
már nem vesszük komolyan, talán csak akkor, ha hiányoznak 
nekünk, vagy nincs lehetőségünk részt venni rajtuk. Egy isten
tiszteleten olyan kis dolog is segíthet abban, hogy azt a 
gyógyulás helyeként tapasztalhassuk meg, mint a betegekért 
való imádság valóban személyes volta, még a neve is elhan
gozhat azoknak, akik ezt kifejezetten kérik. Ilyen lehetőség le
het az is, ha a gyülekezet tagjaihoz a közösen elmondott bűn
vallás után személyesen szól a kérdés, ahogyan azt Agendánk 
javasolja: „Ha ez őszinte vallomásotok, és kívánjátok bűneitek 
bocsánatát, feleljétek: Igen. ”, vagy ha a békeköszöntést kéz- 
ről-kézre adják tovább. Ez a tagokon át a lélekbe hatolhat, 
vagy ha egy keresztelő kapcsán az egész gyülekezet megemlé
kezik a keresztségről, a gyülekezet tagjai hirtelen tudatára éb
redhetnek annak, hogy megkeresztelt voltuk szent ereje révén 
valóban egy közösségbe tartoznak, és éppen ezért minden 
egyes tagra vonatkozik az, amit Pál apostol Róm 8,38k-ban 
mond: „Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, 
sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljöven- 
dők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmi
féle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szerete- 
tétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban."

Lehetséges, hogy istentiszteleteinken többször történik ilyen 
gyógyulás, mint gondolnánk, csak elrejtetten, amikor egy szó 
bejut az ember leikébe, és megszünteti az Istentől, az emberek
től és a saját magamtól való elidegenedettséget. Átjárja minden 
tagomat, és egészségessé tesz vagy fogyatékosságomnak egy 
egészen új értelmezést ad, ezzel lehetőséget biztosít arra, hogy 
vele együtt boldogan éljek. Nem kell feltétlenül, hogy ez a szó 
az igehirdetés egy szava legyen. Egy közösen elénekelt ének is 
lehet, amely nem megy ki többé a fejemből, szivemből, lelkem- 
ből, például egy olyan, mint a következő:

„Adjunk hálát az Úrnak, kegyelmes Megtartónknak 
az elvett ajándékért, a sok jótéteményért.

Ő adta testünk, lelkünk, életet tőle nyertünk, 
mindenkor van ránk gondja, gyermekeit megóvja.

Testünk tőle kap ételt, vigasztalást a lélek; 
a sebet meggyógyítja, melyet a bűn ejt rajta.

Orvost ad, ki segíthet, Krisztust, aki az élet, 
kinek véres halála üdvösségünk forrása.

Igéje s két szentsége szívünknek menedéke, 
és a Szentlélek által egyesít az Atyával.

Elet és bűnbocsánat, ránk Krisztusért így árad.
Általa mennyben nékünk boldogság lesz a részünk.

Atyánk, kegyelmet kérünk, adj segítséget nékünk, 
nagyoknak, kicsinyeknek, akik tebenned hisznek!

Tarts meg az igazságban, és adj a mennyországban 
üdvöt mi Krisztusunkért, igaz Közbenjárónkért!"

(Evangelisches Kirchengesangbuch Nr. 227, 1-8')

Fordította: Wagner Szilárd teol. hallgató

1 Ev. Énckcskönyv: 336. ének, 1-8. vers - a fordító megj.
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EGYHÁZI VILÁGHÍRADÓ
2000. január 21. -  2000. február 20.

A millenniumi év újabb hírei között először arról számolunk be röviden, hogy milyen 
kérdések foglalkoztatják a világ nagy egyházi szervezeteit az évezredfordulón.

Az Egyházak Világtanácsában megindultak a tárgyalások a protestáns és az ortodox 
tagegyházak közötti feszültségek föloldására és az EVT új struktúráinak kiépítésére. Ez 
a sokat vitatott kérdés előreláthatólag még sokáig áll majd az Egyházak Világtanácsa 
agendája előterében. Az Evangélikus Világszövetségben főleg német evangélikus kriti
kai hangok -  a római katolikus „búcsúgyakorlattal” kapcsolatban -  jelzik, hogyan kell 
helyesen értenünk a Közös Nyilatkozatot. Az alapkérdésekben való egyetértés magá
ban foglalja a további teológiai párbeszéd szükségességét is számos részletkérdésben. 
Beszámolunk a Vatikán által összehívott, újabb európai püspöki zsinatról, a Reformá
tus Világszövetséget foglalkoztató mai szociáletikai kérdésekről és a Baptista Világszö
vetség világgyűlésének fő témáiról január elején, az ausztráliai Melbourneben.

Az öt kontinens egyházainak életéből kiemeljük azokat a híreket, amelyek egy euró
pai protestáns egyházi televízió tervéről szólnak, a Norvég Evangélikus Egyház csatla
kozását a Leuenbergi Konkordia protestáns „egyházközösségéhez”, és a legújabb, ér
dekes híreket az egyház és állam viszonyának átalakulásáról a mai Oroszországban.

(A híranyag lezárása 2000. február 20.)

EGYHÁZI
VILÁGSZERVEZETEK

EGYHÁZAK VILÁGTANÁCSA

(Az Ortodox-Protestáns Különbizottság 
megkezdte békítő munkáját)

A Géniből érkezett hírek szerint az 
ortodox és a protestáns tagegyházak kö
zötti feszültségek megvitatására alakult 
különbizottság megkezdte az ökumeni
kus körökben nagy érdeklődéssel várt 
munkáját. A bizottságnak 30-30 ortodox 
és protestáns tagja van, és négy albizott
ságban dolgozik. Társelnökei Rolf 
Koppé német külügyi püspök és 
Chrysostomos ortodox metropolita 
Efézusból. A négy albizottságnak 2000 
októberéig kell előterjesztenie javaslatai
kat a bizottság legközelebbi plenáris ülé
sére.

(epd-w)

(A gazdasági, szociális és kulturális em
beri jogok előtérben az új évezred kezde
tén)

Az Egyházak Világtanácsának leg
újabb könyvkiadványa a gazdasági, tár
sadalmi és kulturális emberi jogok mai, 
világméretű kérdéseire irányítja az egy
házak figyelmét. A Genfben megjelent 
új kötet címe: Where Needs Meet Rights 
(Ahol a szükség és a jogok találkoznak 
egymással / 1999. 146. lap).

A két holland professzor-szerző sze
rint (B. K. Goldewijk és B. Gaay 
Fortman) az elmúlt évtizedekben sokkal 
többet foglalkoztak az emberi jogok 
egyéni és politikai vonatkozásaival, 
megsértéseivel, mint a világ százmilliói
nak sorsát érintő, legelemibb gazdasági, 
szociális és kulturális jogaiknak védel
mével. Az új évezredben a legtöbb em
bert a legközelebbről érintő alapvető 
emberi jogoknak sokkal inkább és sok
kal konkrétabb formákban kell előtérbe 
kerülniük, mind az egyházakban, mind a

világ társadalmaiban, mint eddig -  áll az 
új EVT-kötet bevezetésében.

(WCC Publications)

EVANGÉLIKUS VILÁGSZÖVETSÉG

(Evangélikus kritika a római katolikus 
„ búcsúgyakorlaton ”)

A z  Evangélikus Világszövetség Né
met Nemzeti Bizottsága és az Egyesült 
Német Evangélikus Egyház (VELKD) 
fólújítják Luther és a reformáció teológi
ai kritikáját a középkori eredetű „búcsú 
-  gyakorlat” fölött a római katolikus 
egyházban. Bűneink bocsánatának bizo
nyos emberi közreműködéssel való ösz- 
szekapcsolása (részvétel bizonyos ünne
pi egyházi alkalmakon, mint a millenni
umi év, zarándoklatok szent helyekre 
stb.) ellentétben áll a Közös Nyilatkozat
ban közösen elfogadott teológiai tanítás
sal, az „egyedül kegyelemből, egyedül 
Krisztusért, egyedül a hit által” alapvető 
teológiai igazságaival -  áll a VELKD ja 
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nuár 14-én a ,,búcsúk” kérdésében köz
zétett állásfoglalásában. A búcsúkkal 
kapcsolatban ezért még további, türel
mes és részletekbe menő teológiai dialó
gusra van szükség a két egyház között -  
jelentette ki Hans Christian Knuth evan
gélikus püspök, az Egyesült Német 
Evangélikus Egyház elnöke.

A VELKD ugyanakkor üdvözölte 
Christian Krause püspöknek, az Evan
gélikus Világszövetség elnökének rész
vételét a Keresztyén Egység Imahetének 
megnyitásán Rómában, együtt II. János 
Pál pápával, Canterbury anglikán érse
kével és számos ortodox egyházi vezető
vel. Ugyanakkor nem kívánunk ezután 
sem részt venni olyan római katolikus 
miséken, amelyek a búcsú-gyakorlattal 
vannak szoros összefüggésben -  jelen
tette ki az Egyesült Német Evangélikus 
Egyház elnök-püspöke.

(epd-w-ZdZ)

REFORMÁTUS VILÁGSZÖVETSÉG

(Ázsiai RVSZ-konferenciák a globalizá
ció következményeiről)

A megújult, ázsiai-afrikai vezetésű 
Református Világszövetség (az új elnök 
és főtitkár megválasztásáról nemrég szá
moltunk be az Egyházi Világhíradóban) 
fokozott figyelemmel fordul az egyház 
mai gazdasági-társadalmi feladatai felé a 
globalizálódó világban.

Ennek a jele az is, hogy 1999 utolsó 
hónapjaiban -  amint ezt az RVSZ 
„Update” sajtószolgálat közli -  két je
lentős ökumenikus tanácskozást is ösz- 
szehívott a Világszövetség Thaiföldön és 
Dél-Koreában a globalizáció mai kérdé
seiről, közösen az Egyházak Világtaná
csával és az Ázsiai Keresztyén Tanács
csal (CCA). Mindkét tanácskozáson éles 
kritika hangzott el a Nemzetközi Valuta
alap (IWF) törekvéseiről arra, hogy kí
vülről beavatkozzanak és irányítani pró
bálják az ázsiai fejlődő országok és né
pek gazdasági életét. Számos előadó ál
lapította meg, hogy a globalizáció káros 
következményei között jelentkezik a tár
sadalomban az egyre nagyobb egyen
lőtlenség, az elszegényedés, a nők és 
gyermekek gazdasági kizsákmányolása 
Ázsia számos országában. A két tanács
kozáson egyházi delegátusok vettek részt 
Európából, Észak-Amerikából és Afriká
ból is. A Református Világszövetség a 
,,Református teológia és a globális gaz
daság” témakörből hasonló tanácskozá
sokat kíván összehívni Közép- és Kelet- 
Európában és más világrészekben is.

(RWB UPDATE in: Ref. Kirchenzeitung)

BAPTISTA VILÁGSZÖVETSÉG

(A 28. Baptista Világkongresszus Auszt
ráliában)

A 2000. év első nagy protestáns vi
lágkongresszusát január legelején ren
dezték meg az ausztráliai Melbour- 
neben. A 28. Baptista Világkongresszu
son több mint 6 ezer résztvevő jelent 
meg a világ 196 baptista szövetsége és 
mintegy 43 millió megkeresztelt gyüle
kezeti tag képviseletében (közülük mint
egy 33 millió baptista hívő az Amerikai 
Egyesült Államokban él).

A Világkongresszus fő  témája ez volt: 
„Jézus Krisztus mindörökké! -  Igen”. 
(Jesus Christ Forever: Yesl). A fő vitaté
mák a következők voltak: Az evangélizá- 
ció mint az egyház egyik legfontosabb 
küldetése -  Viszony a többi keresztyén 
egyházhoz és az ökumenikus mozga
lomhoz -  A kelet-európai „prozelitiz- 
mus” vádja -  A helyi gyülekezetek auto
nómiája és más szervezeti kérdések.

A világgyűlés a BVSZ új elnökéül Dr. 
Billy Yang Hwan Kim dél-koreai lelkészt 
választotta meg, aki -  16 új alelnökkel 
együtt -  2000 júliusában kezdi meg szol
gálatát. A nagygyűlés után tartott sajtó- 
konferencián Dr. Kim elnök kijelentette 
az ökumenikus mozgalommal kapcsolat
ban: „A baptistáknak együtt kell működ
niük a többi egyházakkal!”

(ENI)

VATIKÁN

(II. János Pál pápa szentföldi látogatá
sa)

Izraelben maga Ehud Barak minisz
terelnök jelentette be a nemzetközi mé
dia képviselőinek, hogy II. János Pál pá
pa a tervek szerint március 21-én érkezik 
meg a Szentföldre, és első látogatását 
Betlehemben tervezi, misét mutatva be a 
Szent Születés templomában. Ezután ke
resi föl Jeruzsálemet és benne elsősor
ban a Szent Sír ősi székesegyházát, vala
mint más szent helyeket. Názáretben az 
Angyali Üdvözlet hatalmas, modern szé
kesegyházában celebrál ünnepi misét. 
Szentföldi tartózkodása alatt a pápa a 
tervek szerint találkozik majd Izrael ál
lam két főrabbijával is.

(epd-w)

(Újabb európai püspöki zsinat Rómá
ban)

A római katolikus egyházban kétféle 
zsinati tanácskozás van, amelyeket a pá
pa hív össze bizonyos időközökben. Az

egyik az egyetemes püspöki zsinat, 
amelyre a világ minden római katolikus 
püspöke meghívást kap. Ilyen világzsi
natokat a Vatikán csak kivételes esetek
ben tart. Legutoljára ilyen zsinati tanács
kozás volt az I. vatikáni zsinat az 1870- 
es évek kezdetén és a II. vatikáni zsinat 
a 20. század hatvanas éveiben, a nagy 
„reform-zsinaton” XXIII. János pápa ve
zetésével.

A római katolikus zsinati tanácskozá
sok másik formája a regionális püspöki 
zsinat, rendszerint egy-egy kontinens 
vagy nagyobb régió valamennyi püspö
kének részvételével. Ezeket gyakrabban 
hívja össze a pápa, egy-egy régió aktuá
lis egyházi kérdéseinek megvitatására. 
Európában ilyen püspöki zsinatot hívott 
össze a pápa a kilencvenes évek elején 
és a múlt év végén újra, a millenniumi 
nagy forduló előtt, 1999. október 1-23. 
között a Vatikánban. Európa 174 római 
katolikus püspöke (érseke) vett részt 
ezen a fontos tanácskozáson.

Az újabb európai püspöki zsinat fő té
mája ez volt: „Jézus Krisztus, aki egyhá
zában él, a reménység forrása Európa 
számára ”. Az egész zsinati tanácskozás 
anyagát a zsinat után egy évvel megjele
nő pápai hivatalos dokumentum foglalja 
majd össze. Ezt megelőzően azonban 
maga a püspöki zsinat egy jóval rövi- 
debb „ Üzenetet” intézett Európa katoli
kus egyházához és minden európai em
berhez. Ez az Üzenet (pásztorlevél) is
merteti a legfontosabb mai kihívásokat 
Európa keresztyénéi számára. Fölhív 
Európa kétezer éves, gazdag keresztyén 
örökségének hűséges megőrzésére. 
„Lángoló fölhívás” kíván lenni arra, 
hogy Jézus követői legyenek a ,, remény
ség fáklyavivői” mind a gyülekezetek
ben, mind kontinensünk társadalmaiban. 
Kiemeli azt is, hogy az ökumenikus moz
galom a Szentlélek munkája az egyház
ban, az ökumenikus együttműködés pe
dig elengedhetetlen feladat Európa ke- 
resztyénsége életében, az egyházak kö
zött.

(M D)

A VILÁG EGYHÁZAI

NÉMETORSZÁG

(Televíziós evangélizáció 1100 német 
helyszínen)

A „Pro Christo” protestáns evangéli- 
zációs szervezet bejelentette, hogy már
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cius 10-25. között egyidejű, televízión át 
közvetített evangélizációt szervez meg 
1100 különböző helyszínen, 850 protes
táns gyülekezetben, hatalmas TV-képer- 
nyők előtt. A gyülekezetekben a TV- 
képernyőkön keresztül a résztvevők 
minden este együtt hallgathatják meg 
Ulrich Parzany lelkész, a Keresztyén If
júsági Egyesület főtitkára evangélizá- 
ciós igehirdetéseit. A szervezők mintegy 
egymillió résztvevőre számítanak az 
evangélizációnak ezen a legmodernebb 
megrendezésén.

(epd-w)

(„Takarékossági kurzus" az egyházak
ban az új évezred kezdetén)

Bár az 1999. esztendőben a 24 protes
táns tartományi egyház együtt még 6 
százalékkal nagyobb egyházi adóbevé
telt ért el a költségvetésben előirányzott
nál, az új kormány adóreformja miatt az 
egyházi pénzügyi szakértők ebben az év
ben jelentős visszaeséssel számolnak a 
bevételeknél.

Ezért az elmúlt őszi EKD-zsinat a 
tartományi egyházakat szigorú takaré
kossági intézkedésekre hívta föl, elsősor
ban a személyi kiadások területén. Ter
vezik kisebb gyülekezetek és egy lakó
helyen több gyülekezet összevonását, a 
nyugdíjba vonuló lelkészek helyének be- 
nem-töltését is. Ezekre a takarékossági 
intézkedésekre elsősorban a kelet-né
metországi gyülekezetekben van szük
ség, amelyek továbbra is számítanak a 
nyugatnémet tartományi egyházak anya
gi támogatására.

(epd-w)

(Európai Protestáns Televízió?)
Manfred Kock, a Német Protestáns 

Egyházszövetségi Tanács elnöke egy kö
zös, többnyelvű Európai Protestáns TV- 
adóállomás határokat átlépő szolgálatá
nak a megszervezésére tett javaslatot az 
új évezred előtt.

„Ahogyan Luther fölhasználta az új
kor elején a könyvnyomtatás új találmá
nyát az evangélium szolgálatában, úgy 
kellene nekünk is élnünk az új kommu
nikációs stratégia hatalmas lehetőségei
vel” -  hangsúlyozta a Rajnai Tartományi 
Egyház elnöke legújabb nyilatkozatá
ban. Kock praeses ugyanakkor azt is 
megjegyezte, hogy egy ilyen nemzetkö
zi európai protestáns TV-állomás semmi 
esetre sem tenné fölöslegessé az egyhá
zak szoros együttműködését az egyes or
szágok körzeti-regionális televízió-adó
állomásaival.

(epd-w)

(A „Bach-év 2000” ünnepélyes megnyi
tása Thüringiában)

Az idei millenniumi év Johann 
Sebastian Bach (1685-1750) halálának 
250. évfordulója. Németország evangéli
kus, református és uniált protestáns tarto
mányi egyházai, gyülekezetei erről nagy
szabású, ünnepi „Bach-év 2000” kereté
ben kívánnak megemlékezni. A Bach-év 
megnyitását Thüringiában, Arnstadt 
evangélikus templomának és orgonájá
nak felújításával és újra felszentelésével 
kezdték, ahol a nagy zeneszerző első 
szolgálati helye volt. A Bach-évet meg
nyitó istentiszteleten Roland Hoffmann 
thüringiai evangélikus püspök igehirde
tésében arról szólt: Bach világhirű, csodá
latos zenéje nem egyszerűen kulturális ér
ték, hanem Isten dicsőítése és magaszta- 
lása Bach egész életművén keresztül. Erre 
utal az ismétlődő latin fölirat Bach zene
müveinek kéziratain: „Soli Deo glória!” -  
Egyedül Istené a dicsőség!

(epd-w)

NORVÉGIA

(A Norvég Evangélikus Egyház csatlako
zott a Leuenbergi Konkordia egyházkö
zösségéhez)

A Norvég Egyház őszi zsinata -  csak
nem egyhangú döntéssel -  elhatározta, 
hogy belép a 101 evangélikus, reformá
tus, uniált protestáns és előreformátori 
egyház közösségébe az 1973-ban meg
kötött Leuenbergi Konkordia (Egyez
mény) aláírásával. Ennek az „egyházi 
közösségnek (communio) lényege a szó
szék- és úrvacsoraközösség elfogadása 
és lelkészek egyházi szolgálatának köl
csönös elismerése valamennyi aláíró 
tagegyház között. A skandináv evangéli
kus egyházakban eddig részben bizo
nyos fönntartások is jelentkeztek az egy
házközösségbe való belépéssel szemben, 
elsősorban a püspöki szolgálat körül, az 
úrvacsora tanban és más teológiai kérdé
sekben még meglévő különbségek miatt. 
A Norvég Egyház fontos döntését most 
ezzel indokolta: „Jézus Krisztusnak az 
egész egyház egységre hívása (Jn 17) a 
Leuenbergi Konkordia aláírásán keresz
tül is valósul”. A Leuenbergi Egyez
mény aláírása a Norvég Egyházban ün
nepi istentisztelet keretében tavasszal 
történik majd meg.

(M D)

LENGYELORSZÁG

(Vita az új varsói ortodox székesegyház 
építése körül)

Régebben hírt adtunk arról, hogy 
Lengyelország többségi, nagy római ka
tolikus egyháza egy új, hatalmas székes- 
egyház, az Isteni Gondviselés katedráli- 
sa fölépítésével Varsóban szeretné kife
jezni Isten iránti háláját az egyház életé
nek megújulásáért a kommunizmus ösz- 
szeomlása után.

Legújabban Lengyelország ortodox 
egyháza is bejelentette: új katedrálist kí
ván felépíteni Varsó repülőtere közvet
len szomszédságában, elsősorban a len
gyel hadsereg ortodox tábori lelkészi 
központjaként. Az új ortodox nagytemp
lom fölépítésének terve, a nemzetközi 
repülőtérhez való közelsége miatt is, 
élénk polémiát váltott ki a többségi egy
ház részéről. A varsói érsekség kancel
lárja szerint „az ortodox egyház csak pár 
ezer lelket számlál Varsóban, és már van 
egy székesegyháza a fővárosban”. A 
lengyel evangélikus kisebbségi egyház 
(90 ezer hívővel) üdvözölte ugyan egy 
újabb keresztyén katedrális építését, 
ugyanakkor azonban kérte a lengyel kor
mányt, hogy adja vissza az államosított, 
volt evangélikus tábori lelkészi központ 
templomát Varsóban.

A lengyel ortodox egyháznak mintegy 
570 ezer híve van 7 egyházkerületben, a 
hadseregben pedig 20 ortodox tábori lel
kész teljesít szolgálatot.

(ENI)

OROSZORSZÁG

(Egyház és állam a mai Oroszország
ban)

A genfi Nemzetközi Ökumenikus 
Sajtószolgálat (ENI) érdekes beszámolót 
közöl Vladimír Putyin új ügyvezető 
orosz államelnök, volt KGB-ezredes és a 
tavaszi választáson valószínűleg Jelcin 
elnök utódja kijelentéseiről az egyház
hoz való viszonyára vonatkozóan.

A részletes beszámoló szerint Putyin 
ügyvezető elnök, sok más vezető orosz 
politikussal együtt, nemcsak részt vett a 
január 7-én tartott ortodox karácsonyi 
istentiszteleten az épülő Megváltó Krisz- 
tus-katedrálisban, amelyet II. Alekszij 
pátriárka celebrált, hanem az éjféli isten- 
tiszteletről hajnalban távozván karácso
nyi televíziós interjút is adott. Ebben 
olyan módon szólt a karácsony jelentő
ségéről, mint egyetlen orosz politikus 
sem előtte 1917 óta: „Miért jött Krisztus 
a világra? Azért, hogy megszabadítsa az 
embereket a betegségtől, a bajoktól és a 
haláltól. A karácsony lényege szerint a 
reménység ünnepe. Szeretnék minden 
jó t kívánni mindenkinek, mindenekelőtt
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az ortodox keresztyéneknek, ezen az 
örömünnepen. De nemcsak az ortodox 
keresztyéneknek, hanem jó t kívánni 
mindazoknak is, akik szeretettel és büsz
keséggel tekintenek az orosz nép hagyo
mányainak újjászületésére és a többi, 
Oroszországban élő népek hagyománya
ira” -  hangzik az ENI által idézett kará
csonyi nyilatkozatban.

Ugyanakkor II. Alekszij moszkvai pát
riárka, aki a katedrális ideiglenes föl- 
szentelési liturgiáját vezette, az ortodox 
karácsony előestéjén közvetített televízi
ós nyilatkozatában érdekes módon szólt 
az egyház és az állam közötti viszonyról, 
elutasítva az „államegyház” gondolatát. 
Kijelentette, hogy míg néhány „ortodox 
aktivista” azt követeli, hogy az ortodo
xia újra „államvallássá” legyen Oroszor
szágban, szerinte „ez káros lenne az egy
ház számára”. „Mi tudjuk -  mondta a 
pátriárka -  hogy ez hová vezetne: az 
egyház kikerülhetetlenül kormányszer
vezetté válnék.”

(ENI)

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

(Martin Luther King a 20. század egyhá
zi mártírjai között?)

Az USA római katolikus püspökei II. 
János Pál pápának küldött javaslatuk
ban, amelyben több mint 20 modem 
amerikai keresztyén -  katolikus és nem
katolikus -  mártír neve szerepel, Martin 
Luther King fekete baptista lelkészt is 
fölvették a 20. század amerikai mártírja
inak sorába. Eddig már több mint 10 
ezer személyi javaslat érkezett a Vati
kánba az egész világról. Közülük vá
lasztja ki majd a pápa azokat, akiket a 
Vatikán májusban, a Colosseum ókori 
keresztyén vértanúinak helyszínén, az 
egyház modern mártírjaivá nyilvánít.

Martin Luther King baptista lelkész 
az USA fekete lakosságának jogaiért 
küzdő polgári mozgalom egyik legis
mertebb vezetője volt. Ellenfelei 1968- 
ban gyilkolták meg Memphisben. Halá
láról az Egyesült Államokban minden év 
januárjában emlékeznek meg.

(ENI)

(Az Amerikai Magyar Evangélikus Kon
ferencia 28. közgyűlése)

November 14-én Clevelandben tartot
ta meg kétévenként megrendezett, 28. 
közgyűlését az Amerikai Magyar Evan
gélikus Konferencia (AMEK), az észak
amerikai magyar evangélikus gyüleke
zetek közös szervezete.

A közgyűlésen Bernhardt Béla főes

peres, az AMEK elnöke, D. Brachna 
Gábor hosszú időn át volt elnök utóda, 
részletes jelentésben számolt be az egy
re fogyó, fönnmaradásukért küzdő ma
gyar evangélikus gyülekezetek életéről 
és szolgálatáról.

Az észak-amerikai magyar evangéli
kusok küzdelmes sorsú, jórészt kis lélek
számú gyülekezetei szoros kapcsolato
kat tartanak fönn a hazai anyaegyházzal, 
részletesen tudósitva az „Erős Vár” két
havonta megjelenő gyülekezeti lap ha
sábjain hazai egyházunk életéről, annak 
legfontosabb eseményeiről is.

Az AMEK elnöke beszámolt jelenté
sében arról is, hogy az elmúlt két évben 
anyagilag, 16 ezer dollárral, is segitették 
az USA-ban és Kanadában élő, nehéz 
sorsú magyar evangélikus szórvány
gyülekezeteket, az óhaza árvízkárosult
jait és ez alakommal a vajdasági magyar 
kisebbséget. Folytatódott a Chicago 
School o f Theology, a híres chicagói 
evangélikus teológiai főiskola ösztöndí
jas programja is magyar evangélikus te
ológiai hallgatók számára.

A közgyűlés kifejezte köszönetét az 
AMEK elnöke és munkatársai hűséges 
szolgálatáért az elmúlt két évben, és há
lával emlékezett meg a magyar állami
ság küzdelmes ezer évéről a Kárpát-me
dencében.

(Erős Vár)

KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG

(Luther műveinek kínai nyelven történő 
kiadása kezdődött meg a hongkongi 
Evangélikus Teológiai Főiskolán)

Hongkongban, az Evangélikus Teo
lógiai Főiskolán főleg annak profesz- 
szorai közreműködésével megkezdték 
Luther legfontosabb müveinek kínai 
nyelvre forditását és kiadását. A kínai 
nyelvű Luther művei -  sorozat a több 
mint száz hatalmas kötetben megjelent 
Weimari Kiadás német szövege alapján 
kerül leforditásra. A fordítás és kiadás a 
tervek szerint több évtizedet vesz majd 
igénybe a világ legnépesebb országá
ban.

(Erős Vár)

INDIA

(Fanatikus hindu volt az ausztrál misszi
onárius és két gyermeke gyilkosa)

Egy évvel ezelőtt mi is hírt adtunk 
egy évtizedeken át Indiában élő és ige
hirdető ausztráliai misszionárius, 
Graham Stewart Staines, és két kisgyer
meke álmukban történt, kegyetlen meg

gyilkolásáról. Most érkezett jelentés 
szerint a kelet-indiai Orissa tartomány 
rendőrsége letartóztatta a három keresz
tyén áldozat gyilkosát Dara Singh, egy 
hindu fanatikus fundamentalista szemé
lyében.

Dara Singh azt is bevallotta, hogy ré
sze volt más, hasonló kegyetlen támadá
sokban is: ő gyilkolta meg íjával Ariéi 
Doss római katolikus lelkészt is, és egy 
rablótámadásban levágta egy mohame
dán kereskedő mindkét kezét.

(ENI)

INDONÉZIA

(Az indonéz államfő körútja Európában 
és Ázsiában)

Abdurrahman Wahid, az Indonéz Ál
lamszövetség nemrég megválasztott, 
mérsékelt mohamedán elnöke fölemelte 
szavát az Indonézia több szigetén kitört 
vallásüldözés ellen. Fölmentette tisztsé
géből Wiranto tábornokot, a hadsereg 
„erős emberét”, akit azzal vádoltak, 
hogy része volt a Kelet-Timor önállósu
lásával kapcsolatban kitört vérengzések
ben. Wahid elnök különbizottságot ne
vezett ki annak kivizsgálására, hogy mi 
volt az indonéz hadsereg és Wiranto tá
bornok szerepe a keresztyének és a kínai 
kisebbség ellen irányuló, kelet-timori 
vérengzésekben.

Bejelentették azt is, hogy Wahid el
nök februárban és márciusban körutat 
kíván tenni Európában; fölkeresi a pápát 
a Vatikánban, és látogatást tesz az Euró
pai Unió legfontosabb országaiban. De 
ugyancsak látogatást tervez Dél-Ázsia és 
az arab országok kormányainál is Indo
nézia jó  kapcsolatainak helyreállítására a 
világ más országaival.

(epd-w)

AUSZTRÁLIA

(Az új anglikán érsek az egyház szolgá
latáról az új évezredben)

Ausztrália anglikán egyháza Dr. Peter 
Carnley eddigi perthi érseket választotta 
meg új vezetőjévé. Carnley érsek az 
anglikán egyház modem irányzatához 
tartozik. Ő volt az, aki az első anglikán 
lelkésznőt felszentelte az ötödik konti
nensen.

Legelső nyilatkozatában is síkra szállt 
azért, hogy az egyház az evangélium hir
detése és szolgálata egész területén a 
legmodernebb kommunikációs módsze
reket használja az új évezred társadalmá
ban.

(ENI)
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Bándy György

Néhány észrevétel a Közös Nyilatkozatról 
a Duna másik oldaláról

Bátran mondhatjuk, hogy az 1999. október 31-én aláírt Kö
zös Nyilatkozat első számú beszédtéma mostanában úgy a 
szlovákiai evangélikus, mint katolikus körökben. Ugyanezzel 
a bátorsággal azonban nem mondható el, hogy első számú ol
vasmány vagy tanulmányi tárgy lenne ugyanezekben a körök
ben.

Meg szeretném osztani a kedves Olvasókkal néhány észre
vételemet a Közös Nyilatkozattal kapcsolatban. A dokumen
tum szövegének olvasása közben és elolvasása után vetődtek 
fel bennem ezek a gondolatok, amelyeket most közölni szeret
nék. Nem célom a Közös Nyilatkozat részletes elemzése. Csu
pán néhány észrevételről van szó, amelyet egy olyan egyház 
tagja tesz, melynek zsinata jóváhagyta a Közös Nyilatkozatot, 
és melynek legfőbb képviselője alá is írta ezt a történelmi je 
lentőségű okmányt. Mindjárt itt elöljáróban jegyzem meg, 
hogy büszkeség és öröm töltötte el a Szlovákiai Evangélikus 
Egyház sok tagjának a szívét, amikor láthatták a TV képernyő
jén, amint Július Filo egyetemes püspök is aláírta a Közös Nyi
latkozatot. A dokumentummal kapcsolatosan a következőkre 
szeretnék rámutatni:

1. A Közös Nyilatkozat hosszú előkészület után jöhetett 
csak létre. Nem derült égből jövő villámról van tehát szó. Kö
zös katolikus-evangélikus konzultációk előzték meg a végle
ges szöveg létrejöttét. Ezeket a megbeszéléseket a preambu- 
lum név szerint meg is említi1 Meg kell jegyezni, hogy ezek 
között a párbeszédek között nagy jelentősége volt a római ka
tolikusok és evangélikusok párbeszédének az Egyesült Álla
mokban, amely eredményeként „A hit által való megigazulás” 
c. dokumentum látott napvilágot 1983-ban.

Nem véletlen, hogy az erős impulzus éppen az USA-ból 
jött, ahonnan messzebb van Róma is és Wittenberg is (földraj
zi és átvitt értelemben is), mint e két város bárhonnan Európá
ból. Ez nem akar rosszindulatú állítás lenni, egyszerűen csak 
ténymegállapítás.

2. A Közös Nyilatkozat olyan témát érint, amely létfontos
ságú az evangélikusok számára. A preambulum éppen annak a 
ténynek a megállapításával kezdődik, hogy a reformáció szá
mára a hitből való megigazulás tanának „központi jelentősé
ge” van ( KNy 1. pon t). A sola fide tétellel éppen Luther re
formációja lépett fel. A katolikus fél számára ez a téma „csak” 
azért fontos, mert a trentói zsinat a reformációra reagálva nyi-

'Gcmcinsamc Erklárung zűr Rcchtfcrtigungslchrc (a továbbiakban GE), 3. 
pont. A Közös Nyilatkozatot a nemet változat ausztriai kiadása szerint idé
zem, amelyet az EPDÖ cs a Kathprcss közösen adott ki.

latkozott erről a hittételről. Evangélikus részről a sola fide ál
landó hangoztatásának és a sola fide mellett való kitartásnak 
végül az lett az eredménye, hogy az első közös katolikus-evan
gélikus dokumentum éppen ennek a kérdésnek van szentelve.

3. Ez a dokumentum csak ezért jöhetett létre, mert mindkét 
fél úgy érezte, hogy a Szentírás által kinyilatkoztatott Ige kö
telező erejű számára. A 8. pont leszögezi, hogy csak azért le
hetett közös álláspontra jutni, mert mindkét fél hajlandó volt 
arra, „hogy a Szentírásból Isten Igéjére odafigyeljen.”2

A dokumentum első részében, amely összefoglalja a meg
igazulás bibliai tanát, 77 bibliai idézet, illetve utalás van. Már 
ez a tiszteletreméltó (és mellesleg szimbolikus) szám is mutat
ja, hogy egy bibliailag megalapozott dokumentummal van dol
gunk, amelyben érvényre jutott a sola Scriptura reformációi 
elv, noha ez nincs kimondva. A Közös Nyilatkozat tehát az 
Igére való odafigyelés közös eredménye, ill. az Igére való kö
zös odafigyelés eredménye.

A Közös Nyilatkozat második része nagyon rövid. Egyetlen 
pontból áll (13.), és a hit által való megigazulás tanát ökume
nikus problémaként vázolja fel. Itt szinte feltűnő a békülékeny 
hangnem, amelyben a Közös Nyilatkozat azt fejtegeti, milyen 
nehézségek keletkeztek abból, hogy a megigazulást a 16. szá
zadtól kezdve különféle módon értelmezték.

Bibliai alapokon állva a két fél meg tudja fogalmazni a kö
zös álláspontját, amelyet a Közös Nyilatkozat harmadik része 
tartalmaz (14-18. pontok). A két fél kijelenti, hogy a megiga
zulás tanának „alapvető kapcsolata van az összes hitigazság
hoz” (18. pont). Itt nem az jut kifejezésre, hogy „minden min
dennel összefügg”, és ezért a megigazulás tana is összefügg 
mindennel. Úgy vélem, hogy itt az jut nyomatékosan kifeje
zésre, hogy a hitből való megigazulás tana az evangélium ve
leje és lényege. Még ha nincs is szó szerint kimondva, hogy az 
egyház ezen a tanításon áll vagy bukik (articulus stantis et 
cadentis ecclesiae), a 18. pont ezt fejezi ki.

4. A Közös Nyilatkozat negyedik része a megigazulás taná
nak kifejtését tartalmazza. Hét területen, illetve témakörben 
van a téma kifejtve (4.1.- 4.7). Minden egyes rész ugyanazzal 
a formulával kezdődik: „közösen valljuk”. Ez az állandóan is
métlődő formula az Ágostai Hitvallás első részére emlékeztet, 
amely így kezdődik: „Gyülekezeteink teljes egyetértéssel 
tanítják...”3 Amint az Ágostai Hitvallás is igyekezett az azonos

2GE 8. old.
3Konkordia Könyv I. kötet, Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály, Budapest
1957, 21. old.
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álláspontok elérésére azáltal, hogy hangsúlyozta azt, amiben 
nincs nézeteltérés, úgy a Közös Nyilatkozat is a „közösen vall
juk” formula ismétlésével (lásd a 19., 22., 25., 28., 31., 34., és 
37., pontokat) hangsúlyozza a nézetazonosságot a hitből való 
megigazulás tana következményeinek kifejtésében.

Az egyező álláspont hangsúlyozása után minden alkalom
mal két pont következik, amelyekben a katolikus, illetve az 
evangélikus értelmezés található. Ezek a pontok tartalmazzák 
a pontosításokat is, amelyek lehetetlenné teszik az egyik vagy 
a másik értelmezés félreértését. Gyakoriak itt az ilyen mondat
szerkezetek: „ha a katolikusok az mondják, hogy A igaz, nem 
akarják ezáltal azt mondani, hogy B nem igaz”, illetve „ha az 
evangélikusok nézete szerint A igaz, nem akarják ezáltal azt 
mondani, hogy B nem igaz.”.

5. Annak ellenére, hogy a Közös Nyilatkozat hangsúlyozza 
az álláspontok azonosságát, pontosan leírja mindkét fél egy
mástól különböző értelmezéseit is. Ezeket az értelmezéseket 
azonban a Közös Nyilatkozat a közös alapvető álláspont lehet
séges, megengedett és elfogadott kifejtéseiként értelmezi, 
amelyek nincsenek egymással kibékíthetetlen ellentétben.

6. Az egész dokumentumban szinte érezhető az „alulról jö 
vő nyomás” hatása a megegyezés elérésére. A Közös Nyilat
kozat olvasása közben az volt az érzésem, hogy a szöveg ösz- 
szeállítói szinte fizikailag érezték ezt a nyomást úgy a katoli
kus, mint az evangélikus egyházi közvélemény részéről. Ez 
különösen akkor érezhető, szinte kitapintható, ha megfigyeljük 
azt a módot, amellyel a Közös Nyilatkozat a probléma létrejöt
téről beszél (2. rész), és amikor a Közös Nyilatkozat megem
líti, hogy az itt elért egyetértés után is maradnak különbségek 
a két egyház között.

7. A Közös Nyilatkozat hangsúlyozza, hogy a többi külön
bözőséget csak a hitből való megigazulás tanában való egyet
értés után lehet eltávolítani (2. rész, 13. pont). A megigazulás 
különböző értelmezése vezetett a 16. században a szakadás
hoz. Ebből pedig az következik, hogy a két egyház közti sza
kadékot csak akkor lehet áthidalni, ha el lesz távolítva a szaka
dás egyik fő oka. A hitből való megigazulás tanában való 
egyetértés kiindulóponttá válik a további lépések felé, amelye
ket a dokumentum meg is nevez (lásd a 43. pontot). A Közös 
Nyilatkozat tehát nem a „forró kása” kerülgetése, hanem ellen
kezőleg: éppen a „forró kásával” kezdi a nézetkülönbségek le
bontását.

8. A Közös Nyilatkozat által elért nézetazonosságnak az a 
következménye, hogy a katolikus fél kijelenti, hogy a trentói 
zsinat elítélő nyilatkozatai nem arra az evangélikus tanításra vo
natkoznak, amelyet ez a dokumentum tartalmaz. Az evangélikus 
fél pedig kijelenti, hogy az evangélikus hitvallási iratok elítélő 
tételei nem arra a katolikus tanításra vonatkoznak, amelyet ez a 
dokumentum tartalmaz. A (felületes) televíziós híradóműsorok 
felületes nézői és azok az újságolvasók, akik csak a főcímeket 
olvassák el, a Közös Nyilatkozatnak csak erre a részére figyel
tek fel. Ez nem teljes mértékben az ő hibájuk, mivel a Közös 
Nyilatkozat „tálalásánál” mindkét egyház képviselői éppen ezt 
hangsúlyozták. A média felületes tájékoztatása Szlovákiában 
ahhoz a csúsztatáshoz vezetett, hogy mindkét fél visszavonta a

másik fél tanítását elítélő nyilatkozatait, illetve határozatait. A 
Közös Nyilatkozat éppen az ellenkezőjét mondja ennek: ezek a 
nyilatkozatok, illetve határozatok érvényben vannak és marad
nak, csak éppen nem a másik felet érintik és nem rá vonatkoz
nak. Sőt még azt is kimondja a nyilatkozat, hogy az egyház ta
nítása és gyakorlata számára jelentősége van az egészséges, il
letve gyógyító figyelmeztetéseknek (die Bedeutung von heil- 
samen Wamungen -  42. pont). Hadd jegyezzem meg szerényen, 
hogy a vallásháborúknak és az inkviziciós módszereknek véle
ményem szerint nincs egészséges, illetve gyógyító hatása az 
egyház életére -  ezek voltak ugyanis a következményei az elíté
lő nyilatkozatoknak és határozatoknak.

Fel kell vetni a kérdést, hogy a Közös Nyilatkozat két fél ál
tali medializálása nem volt-e felszínes és torzító. A két egyház 
képviselői éppen azt hangsúlyozták, hogy a trentói zsinat, illet
ve a Hitvallási Iratok elítélő nyilatkozatai illetve állításai nem 
érintik a másik felet. Ezt a nagyközönség úgy értette, hogy a 
két egyház egymás kölcsönös kiátkozását vonta vissza.

A Szlovák Televízió egyenes adásban közvetítette 
Augsburgból az ünnepélyes aláírást. A tv-néző, aki már látott 
a képernyőn politikusokat, akik okmányokat írnak alá, majd 
kicserélik azokat, majd kezet ráznak (esetleg csókolóznak is), 
azt a benyomást szerezhette, hogy most egy alkudozás (a szó 
legrosszabb értelmében) ért véget. Most nem Kennedy és 
Hruscsov vagy Brezsnyev és Nixon között, hanem a változa
tosság kedvéért két egyház között.

A szlovák nyelven a „megigazítani” és a „bocsánatot kérni” 
fogalmak csak egy visszaható névmással különböznek egy
mástól ( ospravedlnit’, ill. ospravedlnit’ s a ). Ezért történt, hogy 
viszonylag sokan úgy fogták fel a Közös Nyilatkozatot, hogy 
a két egyház kölcsönösen bocsánatot kért egymástól a múltban 
elkövetett sérelmekért. Paradox módon éppen katolikus körök
ben vették jó néven, hogy lám az evangélikusoknak is van 
okuk a bocsánatkérésre, nem mindig csak a katolikusok azok, 
akik a múltban a sérelmeket elkövették. Az ilyen értelmezést 
elkerülendő a katolikus teológusok az „ospravedlnenie” foga
lom helyett az „ospravodlivenie” fogalmat kezdték használni, 
amely a szlovák nyelvben szokatlanul, talán nehézkesen is 
hangzik, de a szóképzési szabályoknak megfelelő módon van 
megalkotva, és ami a legfontosabb: nem teszi lehetővé, hogy 
valaki összekeverje a megigazulást a bocsánatkéréssel.

9. A Közös Nyilatkozat egy józanul és reálisan megfogal
mazott dokumentum. Nem igényli, hogy többnek tekintsék, 
mint közös álláspontnak egy teológiai kérdésben, amely eddig 
a két egyházat elválasztotta egymástól. A Közös Nyilatkozat 
megtetette az első lépést a két egyház közeledésében. Az első 
lépés után további lépéseknek kell következni. Ezt a nyilatko
zat kimondottan hangsúlyozza ( 43. p o n t). Addig azonban ad
junk hálát a jó  Istennek a már megtett első lépésért, ahogy ezt 
a 44. pont teszi.

10. Ha a Közös Nyilatkozat politikai dokumentum lenne, 
akkor mi evangélikusok nagyon elégedettek lehetnénk. Az elé
gedettség abból táplálkozhatna, hogy a) olyan témát érint a 
nyilatkozat, amely számunkra életbevágóan fontos, b) elfoga
dást nyert a hitből való megigazulás tanának központi helye a
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teológiában (18. pont), c) és hogy a katolikus fél nem ítéli el 
az evangélikus tanítást a törvényről és az evangéliumról, a hit 
és a jó cselekedetek közti összefüggésről, az üdvbizonyosság
ról és a simul iustus et peccator teológiai tételt (vagy inkább te
ológiai paradoxont).

Az evangélikus fél azért is elégedett lehetne, hogy 
Augsburgban és ráadásul október 31-én lett a Közös Nyilatko
zat aláírva, nem pedig Rómában és -  mondjuk -  december 8- 
án. Ezen a téren a katolikus fél tiszteletreméltó nagyvonalúsá
got mutatott.

Itt azonban nem politikai alkuról vagy politikai kompro
misszumról van szó, ahol az egyes felek azt elemzik a megál
lapodás után, hogy kinek sikerült többet érvényesíteni a saját 
akaratából. Jelen esetben egy teológiai dokumentumról van 
szó, amely kompromisszumot nem ismerő biblikus alapon áll. 
Ennek pedig mindkét fél együtt örülhet.

11. A legjobban kidolgozott dokumentum is csak akkor fejt
heti ki áldásos hatását, ha az élet részévé válik. Mivel a Közös 
Nyilatkozat egy teológiai szakszöveg, részben érthetetlen a 
legszélesebb egyházi nyilvánosság számára. Az aláíráskor ki
adott nyilatkozat tételesen ki is mondja4, hogy a Közös Nyilat
kozat tartalmát és szándékát a mai ember számára érthető

nyelven kell ismertetni mindkét egyházban. A Szlovákiai 
Evangélikus Egyházról elmondható, hogy komolyan veszi ezt 
a feladatot. Hadd utaljak itt azokra az elemző írásokra, ame
lyek egyházunk folyóirataiban megjelentek.5 Tervbe van véve 
a Közös Nyilatkozat szlovák nyelvre való lefordítása is, amely 
a két érintett egyház ezt a munkát közösen végezné el.

12. Engedtessék meg még egy rövid megjegyzés. A Közös 
Nyilatkozat aláírása különböző érzelmeket váltott ki Szlováki
ában. Hallható volt az optimista nézet, mely szerint nemsoká
ra egyesül a két egyház. Hallhatóak voltak a szkeptikusok is, 
akik azt kérdezték -  evangélikusok és katolikusok egyaránt - ,  
hogy egyházuk nem adott-e fel valami lényegeset a tanításá
ból. Jó volna, ha a Közös Nyilatkozatról való eszmecsere az 
érzelmi síkról áttevődne a józan megfontoltság síkjára. Erre 
kötelez a Közös Nyilatkozat higgadt és tárgyilagos nyelvezete. 
Az ilyen eszmecseréhez azonban az szükséges, hogy behatóan 
megismerkedjünk a Közös Nyilatkozat tartalmával, és ne csak 
másodkézből vett információk alapján alkossunk róla véle
ményt.

4GE.16. old
5lásd pl. Prof. ThDr. Igor Kiss elemző cikket (EPST 35/1999, 8-9. old.), va
lamint a részletes tudósítást Augsburgból (EPST 46/1999)

Őze Sándor

Magyar történeti kiállítás Brüsszelben
A magyarországi sajtó által a magyar kultúrdiplomácia tör

ténete legnagyobb külföldi megmozdulásának mondott, három 
hónapos belgiumi Európába fesztivál sikerrel zárult. Az általá
ban kétévente rendezett, a művészeti ágak sokféleségét felöle
lő -  elnevezésében az ókori Róma aratási ünnepére, az 
Opáliára utaló -  eseménysorozat minden alkalommal egy -  
egy kiválasztott uniós ország kulturális kínálatát adta, az alkal
manként milliós érdeklődő sereg számára.

Magyarország a cseh rendezvények után az uniós befoga
dásra váró országok sorában a lengyelek után került volna sor
ra, a lengyelek azonban szervezési és finanszírozási okokból 
halasztást kértek. A magyar kormány vállalta a feladatot, így 
nekünk mintegy 9 hónap alatt kellett felállítani egy olyan fesz
tivált, melyhez hasonlóra eddig a magyar kultúrtörténetben 
nem került sor. A rendezvénysorozat kormánybiztosa Hankiss 
Ágnes volt.

A tíz kiállítás, több száz zenei, tánc-, néprajzi, irodalmi, 
filmrendezvény végül is sikerrel tört be egy olyan atlanti kul
turális területre, ahol eddig kevésbé volt ismert. Ehhez járult 
hozzá, hogy a történelmi hagyományok, valamint az uniós bő
vítéstől tartó fejlett országok félelme miatt néha kifejezetten 
előítéletek ellenszelében kellett dolgozni.

Rossz előjeleket keltett, hogy a cseh kultúra bemutatása ka-

A szerző a központi kiállítás biztosa volt.

tasztrofálisan sikerült. A cseh sajtó a belgákat vádolta tudatos 
lejáratással, a másik fél pedig a csehek bizonytalan, késedel
mes finanszírozását okolta. (Egy-egy fesztivál milliárdos 
nagyságrendű költségvetéssel számol, amelyet a két ország fe
lesben fizet.)

Mindenesetre a fesztivál gerincét képező központi kiállítás 
témaválasztásánál mind nekünk, mind a belgáknak nyilvánva
ló volt, hogy a szecesszió fővárosában, Brüsszelben harmad
szorra nem lehet eladni az osztrákok és a csehek után a század- 
forduló Magyarországának kultúráját. így lett többek között a 
téma az 1000 éves magyar állam évfordulóján a magyar ki
rályság, amely a kezdetektől a modem nemzetállam kialakulá
sáig, a magyar nemzeti intézmények -  az Akadémia, a Nem
zeti Múzeum és Könyvtár -  létrejöttéig kíséri végig történel
münket. A 400 kvalitásos tárgy biztosítása, restauráltatása, 
szállítása eddig ismeretlen feladatok elé állított bennünket.

A központi kiállítás a magyar nemzet kulturális identitásá
nak határjellegét kívánta bemutatni. A magyar nép szláv-ger- 
mán-török nyelvhatáron máig finnugor nyelvet beszél, görög- 
keleti-mohamedán vallási határon megőrizte nyugati keresz
tény identitását. Eddig a területig terjedt a gótika és a reformá
ció. Tárgyi kultúrájának európai érdekességét azonban éppen a 
keleti és a nyugati hatás ötvöződése adja, amely külön egyéni 
jelentést kölcsönöz neki.

Annak ellenére, hogy az ország lakosságában elevenen élt a
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magyarság keleti származástudata, mindenkor egyértelműen a 
nyugati kultúra részesének vallotta magát. Fizikális, megsem
misítő támadásra a magyarság kezdetektől fogva Keletről, 
Dél-Keletről számíthatott, a pogány török népek részéről. In
nen ered a „Kereszténység védőbástyája” kifejezés, melyet az 
idők során a magyarság önmagára, Európa pedig a magyarság
ra alkalmazhatott. (E. S. Piccolomini megfogalmazása a 15. 
századból.)

A kiállítás anyaga különböző magyarországi kulturális régi
ókat mutatott be, eseményekhez, személyekhez kötődő eszme- 
történeti hagyományokat rögzített.

Nemzeti identitásunk kialakulásában az országban élő fele
kezetek szellemi egymásrahatása játszott döntő szerepet. Eu
rópában példátlan az a felekezeti sokszínűség, amely a 18. szá
zadra Magyarországon megjelent, és kulturális hátterével a 
mai magyar tudatot formálta meg.

A katolikus, evangélikus, református, unitárius, görögkato
likus, görögkeleti, zsidó, örmény népesség tárgyi anyaga rep
rezentálja ezeket a vallási-kulturális gyökereket. Az állami 
múzeumok mellett kiállításunk ezért támaszkodott nagymér
tékben a magyar egyházi gyűjteményekre.

A Hungária Regia kiállítás ezen része a magyar kultúra 
több gyökerű voltát főként 15-18. századi anyagon tudta legát- 
fogóbban bemutatni. A kiállítás, bár utalt történeti események
re, nem volt kronologikus felépítésű.

A magyar kultúra bemutatásához meg kellett találni azokat 
az adoptációs pontokat, amelyek a belga történelemmel össze
kötötték. Ilyen például az ebből a régióból jövő luxemburgi di
nasztia, vagy II. Lajos özvegye, Mária királyné, aki Németal
föld kormányzója lett, vagy a Habsburg Birodalom, melynek 
mindkét ország része volt. Mária Terézia alapította a belga 
akadémiát.

A kiállítás kezdetén egy tíz perces időtartamú CD-térkép 
Magyarország határváltozásait mutatta be a honfoglalástól a 
párizsi békekonferenciáig. Ezzel a látogató térben és időben is 
el tudta helyezni országunkat.

A következő teremben a magyar koronázási jelvények má
solatát és Szent István kardjának Prágában őrzött eredetijét lát
hatták az érdeklődők. A kiállítás további termei a magyar ki
rályság Mohács előtti korszakát mutatták be. A Zsigmond-ko- 
ri királyi udvart, a budavári szoborleletet. Nagy Lajos aacheni 
palástkapcsát, III. Béla, Zsigmond sírleleteit, a bártfai miseru
hát.

A „Hatalom ékkövei” cimű terem témája a magyar későkö
zépkor és Mátyás reneszánsz udvarának bemutatása volt. Egy
más mellé kerültek azok a korvinák, amelyek Mária királyné 
humanista környezetével kerültek Brüsszelbe, és amelyeket a 
szultán ajándékozott Ferenc Józsefnek. Itt láthatták M.S. mes
ter Kálváriájának központi képét is.

A legnagyobb terem, amelynek a „Határon” címet adtuk, a 
három részre szakadt ország három régiójának egységes ma
gyar kultúráját jelenítette meg, olyan tárgyegyüttesekkel, mint 
Kemény János fejedelem díszfegyverei, vagy mint a Pálffy Pál 
által kapott serleg, amelyet az osztrák rendektől kapott Győr 
visszavétele alkalmából. A műtárgy, amely színarany, zománc
díszítéssel egyébként a közép-európai manierizmus egyik 
csúcsalkotása.

Az ezt követő két terem a „Határok felett”, illetve a „Ha
tárok alatt” címet viselte. Az előbbi a magyar arisztokrácia, 
az utóbbi a török kiszorítása utáni etnikailag színes magyar 
társadalom bemutatására szolgált. Az arisztokrácia terme ős
galériáikkal, 16-18. századi férfi és női viseleteikkel, a 
Rákóczi-Erdődy kincsekkel az egyik legreprezentatívabb ré
sze volt a kiállitásnak, a belga királynő is itt időzött a legtöb
bet.

A következő két terem a magyarországi egyházak hatal
mas gazdagságot felvonultató együttese volt. Az utolsó te
rem pedig, amelynek címe -  „Úton Európában” -  egy 
Kaunitz rendeletre utalt, amely a magyar testőrséget bízta 
meg egy Európán belüli diplomáciai futárszolgálattal. Itt 
Magyarország Habsburg Birodalmon belüli helyét szerettük 
volna kijelölni. A nemesi testőrség, a 18. századi koronázá
sok, a nádorok bemutatása mellett a Széchenyi család, ezen 
belül is Barabás Miklós kiváló Széchenyi István portréjával 
zárul a kiállítás. A család, a modern magyar nemzettudat ki
alakításában döntő intézmények létrehozásában vállalt dön
tő szerepet.

A magyarországi protestáns kultúra 16-18. századi tárgyi 
anyagát a 10. teremben helyeztük el, a terem címe „Lélek a ha
táron”. Kazettás famennyezet alatt a sárospataki gyűjtemény 
úrasztali térítői, a Debreceni Református Gyüjtermény 
Augsburgban, illetve a Debrecenben készült kannái láthatók. 
A terem evangélikus egyházat bemutató részén pedig a 
nemescsói oltárteritőt kaptuk kölcsön. Bemutathattuk a hatal
mas soproni keresztelőtálat, az Iparművészeti Múzeum anya
gából származó keresztelő kannával, augsburgi mester remek
művét, a Selmecbányái kannát, melynek tetején a bányaváros
ra utaló érc látható, rajta pedig Jézus, a szőlőtő. Az ábrázolás 
Luther alapján jeleníti meg a megváltás gondolatát. Szintén 
Sopronból kaptuk a kiállításra a 17. század közepi passiójele- 
netes, zománcos, ékköves kelyhet és cibóriumot is. Láthatta a 
közönség a huszita háborúkból magyar evangélikus tulajdonba 
került kelyhet, valamint a györkösi evangélikus templom 
„Confessio Augustana” ábrázolását.

Díszes peregrinációs könyvek utaltak a magyar protestáns 
egyházak külföldi kapcsolataira. Református részről 
Groningenben járt magyar hallgató, evangélikus részről egy 
hallei diák könyvét mutattuk be. Mindenhol ügyeltünk, hogy a 
különböző felekezetek tárgyi anyaga ne keveredjen.

A kiállítást a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársai ren
dezték. A kiállításhoz francia és flamand nyelvű katalógus ké
szült jeles magyar művészettörténészek tanulmányaival, a 
négyszáz tárgy vagy tárgycsoport színes fotójával a híres 
Brepols kiadó gondozásában. A tárgyleírásokat az adott gyűj
temények muzeológusai készítették.

A 41 helyről származó mükincsanyag összeállításánál külö
nösen az egyházi gyűjteményekre számíthattunk. Ilyen kvali
tású és mennyiségű kulturális anyaggal a magyar történelem 
nem volt még külföldön reprezentálva. Maga a tárgyi anyag 
sem volt még soha együtt ilyen módon. Köszönjük az evangé
likus egyház áldozatos segítségét. Külön köszönettel tartozunk 
Fabiny Tibor professzor úrnak és ifj. Harmati Béla művészet
történésznek a szervezésben nyújtott munkájukért, szakértel
mükért.
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Heinrich Ott

Jézus Krisztus feltámadásának valósága
és jelentősége

A KÉRDÉS KIFEJTÉSE

A keresztény gyülekezetnek és ezzel magának az Újszövet
ségnek a kialakulását is a húsvéti események idézték elő. Az a 
tény, hogy Jézus feltámadt a halálból és megjelent tanítványa
inak, az alapja a Krisztusról szóló igehirdetésnek, amellyel az 
Újszövetségben találkozunk.

A Jézus feltámadásáról szóló örömhir közvetlen értelme el
sősorban abban rejlik, hogy általa egy bizonyos egyidejűség 
jött létre: Jézus nem ment el egyszerűen, nem halott, hanem 
élő, ami annyit jelent: egyidejű mindenekkel, és mint ilyen, 
mértékadó mindazok számára, akik beszélnek róla. Amikor mi 
az újszövetségi szerzők Krisztus-hirdetésére hivatkozunk, ak
kor teológiailag felelősen kell vállalnunk az Újszövetség által 
is tanúsított Krisztus-feltámadás őstényét. Milyen igazságot 
rejt magában az Újszövetségnek ez a forrása?

A Jézus keresztre feszítése témánál még érthetőbben terjed 
ki itt a teológiai elmélkedés két kérdésre: a valóság kérdésére 
és a jelentőség kérdésére.

Lehetséges-e egyáltalán, és el lehet-e fogadni valóságként 
azt, hogy egy ember, aki egyszer meghalt, feltámad a halálból? 
Hogyan vállalhatjuk a feltámadott Krisztusról szóló hitvallá
sunkat ezen tapasztalati lehetetlenséget vagy legalábbis szélső
séges valószerűtlenséget tekintve? Vajon elég azt mondani: eb
ben a különleges esetben így volt, amit végül is nem lehet ma
tematikai lehetetlenségnek minősiteni, és Isten mindenható, 
aki mindenre képes?

Ezzel az első kérdéssel azonban nincs elintézve a Krisztus 
feltámadására vonatkozó teológiai igazolás, hanem -  éppen 
úgy, mint a kereszthalál esetében -  felvilágosítást kell adnunk 
ezen történésnek az emberre vonatkozó jelentőségéről, tehát a 
teológiai tartalmáról.

A Jézus feltámadásának valóságát vizsgáló kérdés tekinte
tében a következő alternatívák jelentkezhetnek:

1. A feltámadás történelmi esemény, térben és időben tör
tént, akárcsak más események. Ezen belül is két lehetőség van: 
a) ez az esemény történészek számára megismerhető; b) ez a 
rendkívüli történelmi esemény normál módszerekkel vizsgáló
dó történészek számára nem ismerhető meg.

2. A Jézus feltámadásáról szóló beszámoló egy mítosz, il
letve mitikusan kiszínezett, később létrejött legenda.

3. A húsvéti eseményekről szóló beszámolók látomásokon 
alapulnak. Itt ismét két lehetőség van: a) a látomások szubjek
tivek, azaz: a látnok maga vetíti ki azokat; b) a látomások ob-
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jektívek, azaz: a látnokot valóságos megtapasztalásként „kí
vülről” érik.

A Jézus feltámadásának jelentőségét vizsgáló kérdés tekin
tetében a következő megfontolásaink lehetnek:

1. Jézusnak a halottak közül történt feltámasztása kereszt
halálának pecsétjét és igazolását jelenti mint üdvtörténeti ese
ményt. Isten éppen a Megfeszített mellett tesz hitet, és ezt nyil
vánosan tudtul adja.

2. Kereszt és feltámadás egyáltalán nem két esemény, ha
nem az, ami a húsvéti tudósításokban kifejeződik, vagyis „a 
kereszt jelentőségének kinyilvánítása” (R. Bultmann).

3. Jézusnak a halottak közül való feltámasztása előképe a 
végső idők általános feltámadásának. Egyetlen embernél már 
most megtörtént az, ami valamennyi ember számára majd a 
történelem végén fog megtörténni.

4. Krisztus feltámadásának -  a keresztre feszítéssel szem
ben -  pozitív tartalma van: a feltámadott Krisztus a mi bűne
inkért adatott halálra és a mi megigazulásunkért támasztatott 
fel (Rm 4,25).

Különleges probléma, amely mindkét kérdéssel -  a valóság 
és a jelentőség iránti kérdéssel is -  összefügg: feltámadt-e és 
milyen értelemben Jézus Krisztus testileg vagy más szavakkal: 
az „üres sír”, Jézus holttestének meg-nem-találása szükségsze
rűen hozzátartozik-e a feltámadáshithez?

VÁLASZ-KÍSÉRLET

Történelmi esemény?

Az a történész, aki a normál kritikai módszerekkel dolgo
zik, a feltámadás kérdésében, mint R. Bultmann találóan kifej
tette, nem nyomulhat tovább, csak „az első tanítványok húsvé
ti hitéig”. Ez történetileg bizonyított tény. Ha valaki ezen túl
menően meg akarja magyarázni, hogy jóllehet Jézus Krisztus 
feltámadása nem ismerhető meg történeti módszerekkel, még
is mint valódi isteni történés térben és időben zajlott le (igy K. 
Barth pl.), ezzel a feltámadás valóságának kérdését semmikép
pen sem oldotta meg. Mert ez a kérdés így szól: a valóságnak 
milyen módozata tartozik a feltámadáshoz (ha egyáltalán van 
ennek bármiféle valósága)? Lehet-e valamiféle előre megadott 
kategóriában elhelyezni, mint pl. a „történelmi” vagy a „hallu- 
cinálók” vagy a „mítoszok” kategóriája? Olyan történelmi ese
mény, mint minden más -  ha egyáltalán történeti esemény volt 
-  (mint pl. a halálból feltámadt más ember; v.ö. bibliai feltá
madási tudósításokat, mint Lázár vagy a naini iíjú)? Vagy ha 
térben és időben lezajlott történés volt, akkor ugyanolyan tör
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ténés volt, mint bármely más? Vagy teljesen elhibázott az, 
hogy a tér- és időbeliségre mint a történetiség valóságának kri
tériumára koncentrálunk? Az, ami valóságos, az egzisztenciá
lis-konkrét, az a tér és az idő keretében egyáltalán nem kellő
képpen felfogható (Kant)?

A jelentőség és a valóság ontológiai kérdése és összefonódása

Ezekből a kérdésekből világossá válik az, hogy itt egy sajá
tos értelmű ontológiai probléma előtt állunk, azaz: bizonyos 
események „létezési fajtáját és módját”, és „valóságának mód
ját” (latinul: „modus essendi”) meg kell magyarázni. Mégpe
dig olyan ontológiai probléma előtt állunk, mely elé nem egy
szerűen a filozófia, hanem a keresztyén hit, maga az Újszövet
ség állít minket. És nem hivatkozhatunk már meglévő adott 
valóságértelmezésekre, és nem gyömöszölhetjük Jézus feltá
madását egyszerűen egy ilyen kategóriába, hanem a valóság itt 
érvényes értelmét saját magunknak kell teológiailag újra fo
galmazni.

Ha (mint Bultmann) azt mondják, hogy Jézus feltámadá
sának kozmikus relevanciája, vagyis minden emberre érvé
nyes jelentősége van, vagy eszkatologikus relevanciája van, 
vagyis az új, az eljövendő világ valóságához tartozik azzal a 
régi világgal szemben, amelyben az emberiség történelme zaj
lik -  úgy ez találó; de ezzel még semmi biztosat nem mond
tunk. Ennek a valóságnak a különleges módját ezzel nyilván
valóan még nem definiáltuk pontosan.

Teljesen lehetetlennek tűnik azonban, hogy a Jézus feltáma
dásának valóságát kutató kérdést önmagában tisztázzuk anél
kül, hogy egyidejűleg figyelembe ne vennénk a húsvéti híradás 
teológiai tartalmára és jelentőségére vonatkozó másik kérdést 
is. A két kérdést nem tehetjük fel és nem is válaszolhatjuk meg 
egymástól elkülönítve. Csak ha húsvét jelentőségét megértem, 
akkor tehetek hitet annak valóságáról is. Máskülönben a feltá
madásról szóló hitvallásom üres sacrificium intellectus (az ér
telem áldozata), üres, önkényes és az értelemnek ellentmondó 
állítás. Tehát a feltámadás jelentőségének és üdvtörténeti je 
lentésének kérdésében valóságossága is eldől.

Kereszt és feltámadás: a feltámadás sajátos értelmi tartalma

Ha a feltámadás jelentőségére kérdezünk, akkor ismét 
igénybe kell vennünk az „egzisztenciális plusz” utáni kérdés 
módját. Elegendő-e az, ha Jézus feltámadását mint „a kereszt 
jelentőségének kifejezését”, illetve mint „a kereszt igazolását 
és megpecsételését” értjük? Vagy van a feltámadásról való 
gondolatnak és üzenetnek valamiféle saját, külön tartalma, 
összehasonlítva a keresztről való gondolattal és üzenettel? Ha 
ez utóbbiról van szó, akkor ehhez a pluszhoz kell tartanunk 
magunkat.

És tényleg erről van szó. Jézus kereszthalála Isten szolida
ritását jelenti az emberrel, annak hitványságában, semmi vol
tában. Jézus feltámasztása ezzel szemben azt jelenti: a halál
nak mint utolsó határnak az átlépése. Az Újszövetségben vilá
gossá lesz: Krisztus az övéiért támadt fel. Ő a „halottak zsen
géje”. Ő nyitja meg a lehetőséget, a dimenziót a halálon túl 
nem csak saját maga számára, hanem a mi számunkra is. A ha
lálon túl van számunkra még egy új lehetőség, a tulajdonkép
peni lehetőség. Isten a lehetetlent lehetségessé teszi: ledönt 
minden korlátot, és új, korlátlan lehetőséget biztosít. Ez nem 
csupán a halál utolsó korlátjának tekintetében érvényes, hanem 
már az élet folyamán is adott a feltámadás lehetősége az em
berek számára: mintegy új életre való „lelki feltámadás” ennek

a régi, halálra szánt életnek közepette. Ez a „minden kötelék 
feloldása” bizonnyal a legszorosabb összefüggésben van Isten
nek a Jézus szenvedésében való szolidaritásával. De e szoros 
kapcsolat ellenére itt még egy újabb, további aspektus jön lét
re. Krisztus feltámadásának jelentőségét és teológiai tartalmát 
nem redukálhatjuk le Krisztus keresztjének jelentőségére és te
ológiai tartalmára, hanem itt a Krisztus-történet két, egyaránt 
eredeti jelentőségű aspektusáról van szó.

Feltámadás és világi megújulás

Mivel Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadását a ke
resztyén hittudat oldaláról nem csupán egy egyszeri és behatá
rolt történelmi eseményként, hanem egy univerzális, emberi
ség-méretű és jelentőségű történetként kell értenünk, ezért 
mondhatja az Újszövetség, hogy Isten „újjászült minket Jézus 
Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő re
ménységre” (lP t 1,3). Vagyis, ez az esemény nem csak akkor 
és ott történt, hanem ugyanakkor bennünk is: saját magunk 
változtunk meg általa. Mi magunk lettünk „élő reménységgé”. 
Alaphelyzetünk és virtuális alapmagatartásunk változott meg 
ezáltal. Felebarátaink számára a reménység potenciális hordo
zóivá leszünk minden helyzetben, és ezek a felebarátok a re
ménység-esemény potenciális címzettjeivé válnak. így válto
zik meg húsvét által bizonyos mértékig a látóhatár, az ég a vi
lág felett, a valóságnak mint egésznek az atmoszférája. Ezért 
hangoztatták jogosan az újabb teológiában a húsvéti hit evilá
gi és társadalompolitikai jelentését. A Krisztus feltámadása ál
tal adott reménység-realitás, a húsvéti „reménység-klíma” lesz 
egy jobb jövő, a megbocsátás, a béke és az igazság fáradhatat
lan törekvéseinek alaplehetősége és motivuma az emberek evi
lági-földi együttélésében is. A jobb emberi jövőért folyó tisz
tán morális vagy „idealistán” motivált harccal ellentétben a ke
resztyén reményforrás elvben kimeríthetetlen, és ezért a ke
resztyén reménység földi hajótörésekben sem engedi át magát 
a rezignációnak.

A feltámadás testi mivolta?

Ez a nem mindennapi probléma különösen szembetűnő mó
don egybeköti a Krisztus feltámadásának valóságára és jelen
tőségére vonatkozó kérdéseket. Milyen értelemben történt va
lójában Krisztus feltámadása? Testileg, megfoghatóan, netalán 
fényképezhetően vagy magnóra vehetően? Vagy egy olyan ví
zió értelmében történt, amely nem pusztán a szemtanúk szub
jektív hallucinációja volt, hanem „objektív”, ámde nem testi? 
-  De a valóság módja utáni ezen kérdésekre egyáltalán nem tu
dunk felelni anélkül, hogy ne figyelnénk Jézus feltámadásának 
jelentőségére.

Először két megjegyzés: 1. Az, hogy Jézust halála után jó 
néhányan látták, a történészek számára is bizonyos. 2. A feltá
madás nem-testi mivolta, látomás-szerűsége még nem zárná 
ki, hogy a halálból feltámadt Jézussal való tényleges találko
zásról van szó. Mivel Krisztus feltámadásának valósága egy 
különös rend valósága, így egy ún. vízió is tartalmazhat való
ságos találkozást.

Tisztán történetileg ebben a kérdésben semmi biztosat nem 
állapíthatunk meg, amennyiben feltételezzük a naturalista dog
mát, miszerint olyasmi, mint a halottak közül való feltámadás, 
semmilyen körülmények között nem lehetséges. De egy ilyen 
dogma felállítása nem a történészek, hanem a metafizikusok 
dolga lenne.

A történész számára elképzelhető, hogy „az üres sírról szó
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ló legenda” később keletkezett, és Pál még nem tudott róla. De 
az is elképzelhető, hogy Jézus sírját -  bármi okból is -  valóban 
üresen találták. Mivel mi tisztán történelmileg semmi biztosat 
nem állapíthatunk meg a valóság kérdéséről, itt is egészen a 
másik kérdés, a jelentőség kérdésének megoldására kell ha
gyatkoznunk. A kérdésnek tehát így kell hangoznia: Jelentősé
gében többet mondunk-e azzal, amikor Krisztus feltámadását 
„testiként” fogjuk fel (bármikor is definiáljuk ezt a „testiessé
get”), mint amikor kétségbe vonjuk a testiességet? Más sza
vakkal: a testiesség fogalma által hozzáadódik-e a jelentéshez 
egy „egzisztenciális plusz”?

Gondoljuk meg ehhez a következőt: Ha bárki visszatérne 
a halottak közül az életbe (hiszen számos halott-feltámasztá- 
si történet van), és ez empirikusan, kétséget kizáróan bebizo
nyosodna, micsoda tény előtt állnánk? Ilyen regisztrálható 
halott-feltámadás természettudományos kuriózum lenne, ta
lán az orvostudomány csodálatos fejlődése! De egy ilyen tör
ténés még egyáltalán semmit sem tartalmazna abból a jelen
tőségből, amit mi Jézus Krisztus feltámadásához kapcsolunk. 
Ebből következik: a „regisztrálható” (fényképezhető stb.) 
testi vonatkozás önmagában még semmi újat nem jelentene. 
Ez húsvét tulajdonképpeni jelentőségével szemben indiffe- 
rens. Ezt ismerhetjük az Újszövetségből is: Jézus feltámadá
sa ott nyilvánvalóan más, mint Lázár feltámasztása Jn 11-ben 
vagy a naini ifjú feltámasztása Lk 7-ben. Jézusé nem olyan, 
mint ezekben az esetekben: visszatérés a hétköznapi életbe és 
az eddigi, mindennapos, testi valóságba. A feltámadott Jé
zusnak nem szokványos, hanem „lelki” teste volt. Átmegy aj
tókon, hirtelen tanítványai előtt terem stb. Elállhatunk-e igy 
a testileg történt feltámadás gondolatától, mivel a bibliai 
megállapítás nem egyértelmű, és mivel ez a gondolat semmi 
újat nem hoz? Elvethetjük a „lelki test” páli fogalmából 
(soma pneumatikon, vő. lK or 15,44 kk.) az „üres sír legen
dáját”?

Jézus testi feltámadásának elgondolása mögött mégis van 
három jogos és feladhatatlan motivum:

1. A Feltámadottat mint a megfeszített és földi Jézussal azo
nosat ismét felismerték. És éppen ezen az identitáson nyugszik

a feltámadás jelentősége: csak ezen identitás feltétele mellett 
lehet a feltámadás a halál korlátjának áttörése.

2. Húsvét nem egyszerűen egy olyan igazság dokumentálása 
és ismertetése, amit attól kezdve érvényesnek kell tartani. Ez az 
esemény nem egyszerűen proklamációt jelent, hanem sokkal in
kább a jelen kommunikáció megnyitását. Ez jut kifejezésre az 
Újszövetség húsvéti tudósításaiban a Feltámadott tanítványaival 
való asztalközösségében. Emiatt érthető a húsvét utáni gyüleke
zet kommunikációja a felmagasztalt Úrral a szertartásban.

3. A feltámadás egységes egész. Magában foglalja az em
bert a maga konkrét egységében. Nem lehet „provinciálisán” 
elgondolni, leszűkítve az emberiét szellemi területére.

Esemény vagy céltalan szimbólum?

Mint Jézus Krisztus halálának jelentőségének megfontolá
sánál, itt is ez előtt a kérdés előtt állunk: Nem lesz-e ezzel hús
vét egy időtlen, rejtjeles írássá Isten „magatartására”, a mód
szerre és a módra vonatkozóan, ahogyan az emberekkel talál
kozik? Egyáltalán szükség van-e még egy ilyen értelmezésnél 
a történelmi emberre, a názáreti Jézusra és a feltámasztásának 
egyedülálló eseményéről szóló elbeszélésre?

Akárcsak a szenvedéstörténet értelmezésénél, itt is a követ
kezőt kell válaszolnunk: Az, aki szembesített minket Isten 
megelőzhetetlen igényével -  a tanúság szerint, ami által egyál
talán tudomásunk lehet róla -  a Megfeszített és a Feltámadott. 
Kidolgoztuk a kereszt és a feltámadás egzisztenciális értelmét, 
azaz ezek egzisztenciánkra vonatkozó jelentését az Istennel 
való konfrontálódásban. Ennél többet nem tehetünk. Ezen túl
menően még egy isten-történetet elmesélni egy isten-atyáról, 
aki fiát hagyja meghalni és azután feltámasztja -  nem teológi
ai, hanem mitikus beszéd lenne. Ennek az általunk kialakított 
egzisztenciális értelmen túlmenően sem lenne további kiegé
szítő jelentősége. -  Végül az is megfontolandó, hogy a lineá
ris idő, amit naponta élünk, nem túl differenciálatlan gondol
kodási forma-e, minthogy húsvét személyes, eszkatologikus és 
univerzális története nyugszik rajta.

Fordította: Görög Zoltánné

Bódi Emese

Apokrif levelek
K önyvism ertetés

A Lelkipásztor c. folyóirat 1998/10. számában részletesen 
hírt adtam a Telosz Kiadó nagyszabású vállalkozásáról, és ki
merítően ismertettem mindhárom kötetet, amelyek újszövetsé
gi apokrif iratokat tartalmaznak magyar nyelven. A kiadó -  
ígéretéhez híven -  folytatta páratlan sorozatának megjelenteté
sét, 1999-ben napvilágot látott az Apokrif levelek c. kötet. Ez 
a magyar fordításban megjelent levélgyüjtemény talán még az 
előző három kötetnél is figyelemre méltóbb, ugyanis a nagy- 
közönség körében kevéssé ismert görög, latin, kopt, etióp és 
szír nyelven fennmaradt újszövetségi apokrif leveleket tartal
maz. A kötetben az alábbi müvek találhatók:

Aristeas levele Philokratéshez: Az Apostolok levele Urunk

és Megváltónk Jézus Krisztus testamentuma; Jakab apokrif le
vele; Pál levele a laodiceaiakhoz; A korinthosiak levele Pál
hoz; Pál levele a karinthosiakhoz a testről; Seneca és Szent 
Pál levelezése; Péter levele Jakabhoz; Kelemen levele Jakab
hoz; Barnabás levele; Titusnak, Pál tanítványának levele a 
szüzesség állapotáról; Pilátus levelezéséből; Abgár (Abgaros) 
edesszai fejedelem levélváltása Jézussal; Addai apostol tanítá
sa; Mani: Epistula fundamenti (részletek); Mani levele 
Markelloshoz; Levél az égből, avagy Isten Rómába leküldött 
rendelete Felolvassák a nagyböjt második vasárnapján.

A keresztények -  eszméik terjesztése érdekében -  kezdettől 
fogva éltek a levél műfajával. Jól példázza ezt Pál apostol 14
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kanonikus levele, valamint szintén az Újszövetségben találha
tó másik 7 kanonikus levél. Természetes, hogy ahogyan az Új
szövetség többi műfajában keletkeztek apokrif iratok, ugyan
így keletkeztek apokrif levelek is.

A következőkben sorra veszem a kötetben szereplő levele
ket, röviden ismertetem tartalmukat, és megkísérlem megálla
pítani teológiai irányukat.

A tudományos közfelfogás szerint Az Apostolok levele 
Urunk és Megváltónk Jézus Krisztus testamentuma az egyik 
legjelentősebb apokrif levél, Kr. u. 130-170 között keletkezhe
tett, latin és kopt változata töredékes, a teljes szöveg etióp 
nyelven maradt ránk. A levél „kelet és nyugat, dél és észak 
egyházainak” van címezve, a mű jelentős része abból a kinyi
latkoztatásból áll, amelyet Jézus ad tanítványainak feltámadá
sa után. Az iratot határozottan gnosztikus-ellenesnek kell mon
danunk, hiszen Jézus kinyilatkoztatása nem titkos, hanem 
mind a 11 tanitványnak és rajtuk keresztül „mindenkinek” 
szól. Az irat öt, határozottan elkülönülő részből áll: A feltá
madt Jézus az utolsó ítéletről beszél tanítványainak (1-11). A 
második rész Jézus életét tartalmazza feltámadásáig (12-23). A 
harmadik részben Jézus kinyilatkoztatja a keresztény hit alap
vető tanítását (23-44). A negyedik részben Jézus a végső idők
ről szól (45-61). Az ötödik rész Jézus mennybemenetelét tar
talmazza (62). E levéllel rokonságot mutat Jakab apokrif leve
le, ebben is a feltámadt Jézus beszélget tanítványaival, csak
hogy itt a tanítás nem „mindenkinek”, hanem egy kiválasztott, 
szűk körnek szól. Jézus Jakabbal és Péterrel vonul félre, nekik 
fejti ki a „titkos” tanítást. A levél szerzője Jézus nevével akar 
tekintélyt szerezni a gnosztikus tanításnak. Az irat eleje, amely 
a feladó és a címzett nevét tartalmazza, elveszett, a címzett ne
vének utolsó szótagja -  thos -  kiolvasható, kutatók egy része 
úgy véli, hogy Kerinthosról van szó, akit az egyházi hagyo
mány Simon mágussal együtt a gnoszticizmus megalapítójá
nak tart. Mivel az irat elejéről hiányzik a pontos cím, a kutatók 
különböző címen adták ki, formai jegyek alapján a levél meg
jelölés látszik legcélszerűbbnek. Nem egyértelmű, hogy az Új
szövetségben szereplő Jakab nevű személyek közül melyikhez 
köthető a levél.

Pál levele a laodiceaiakhoz latin nyelven ránk maradt, 
igénytelen, rövid irat. A Pál nevében író, ismeretlen szerző 
szüntelenül hálát ad Krisztusnak a gyülekezet állhatatosságá
ért, és óvja a közösséget, nehogy valami „ravaszkodó” elté
rítse az evangélium igazságától. A levél jórészt Pál kanoni
kus leveleiből vett mondatokból áll, különösen a 
Filippiekhez írottból. Erről a levélről a Muratori töredékben 
is említés történik, és több, latin nyelvű Bibliát tartalmazó 
kódexben megtalálható.

A korinthosiak levele Pálhoz c. iratban a gyülekezet vezetői 
Pálhoz fordulnak, és közlik, hogy két hamis tanító jelent meg 
körükben. Ezek azt állítják, hogy nem kell használni a prófétai 
írásokat, a világot nem Isten teremtette, Isten nem mindenha
tó, az Úr nem öltött testet, nem született Máriától, és tagadják 
a test feltámadását. Ezekre a kérdésekre határozott választ vár
nak Páltól. A feleletet a Pál levele a korinthosiakhoz a testről 
c. irat tartalmazza. Ebben közli Pál, hogy ő tanítását az apos
toloktól vette, akik Jézus életének tanúi voltak, cáfolja a hamis 
tanítók állításait, határozottan kijelenti, hogy Urunk testet öl
tött, Máriától született, a világot a mindenható Isten teremtet
te, a próféták Isten küldöttei, és akik nem hisznek a feltáma
dásban azok számára azért nincs feltámadás, mivel nem hisz

nek Jézus feltámadásában. E két levelet az ókorban a szír és az 
örmény egyház kanonikusnak tekintette. Véleményem szerint 
Pál válaszlevele valóban közel áll az autentikus páli levelek
hez. E két levél a Pál apostol cselekedetei c. görög nyelvű 
apokrif iratban maradt ránk (vö. Az apostolok csodálatos cse
lekedetei, Telosz Kiadó, Budapest, 1996.).

Seneca és Szent Pál levelezése 14 magánlevelet tartalmazó 
gyűjtemény, latin nyelven maradt ránk, minden bizonnyal a 
Krisztus utáni 4. században keletkezett. Hieronymus is hivat
kozik rá Hírneves férfiakról című könyvében. A levelek tartal
ma szegényes. Seneca dicséri Pál kanonikus leveleit, és tájé
koztatja az apostolt, hogy ezeket Nero császárnak is megmu
tatta. Pál aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy levelei a császár 
kezébe kerültek, nem is annyira az uralkodótól fél, mint annak 
feleségétől, Poppeától, aki -  az ókori hagyomány szerint -  a 
zsidó vallás követője volt, így joggal tarthatott tőle a keresz
tény hitre tért Pál. A XI. levélben Seneca sajnálkozását fejezi 
ki, hogy minden gyújtogatásért és rosszért a keresztényeket 
vádolják. Ez az egy levél valószínűleg később került a levél
gyűjteménybe, ugyanis Pál válasza hiányzik. A levelek isme
retlen szerzőjét az az általánosan elfogadott hagyomány báto
rította írásra, hogy Pál szoros kapcsolatban volt a császári ud
varral és Senecával.

Péter levele Jakabhoz és Kelemen levele Jakabhoz beveze
tésként áll a Pseudoclementina című regény elején, amely a 
Krisztus utáni 3. század közepén Szíriában keletkezett görög 
nyelven. A Péter levele Jakabhoz c. irat szerint Péter elküldi 
könyveit Jakabnak, és nyomatékosan kéri, hogy csak kevés ki
próbált személynek mutassa meg, nehogy tanítását félreértsék 
és meghamisítsák. Péter hangsúlyozza, hogy Istennek Mózes 
által adott törvényei örök érvényűek, és felhívja a figyelmet, 
hogy erről maga Jézus is bizonyságot tett. A Kelemen levele 
Jakabhoz c. irat szerint Péter apostol közel érezvén halálát 
utódjául Kelement jelöli ki, és az egyház irányítására vonatko
zó utasításokkal látja el. Kelemen ezt a tanítást foglalja levél
be és küldi el Jakabnak. Az utasítás szerint az egyházi vezető 
ne foglalkozzon világi ügyletekkel, legyen gondja az özve
gyekre és árvákra. Mindkét levél gnosztikus hatás alatt álló 
zsidókeresztény környezetben keletkezhetett.

Barnabás levele sem a küldő, sem a címzett nevét nem tar
talmazza. Alexandriai Szent Kelemen, Origenés, Tertullianus 
és Ireneaus ezt az iratot a Pál apostolt kísérő Barnabásnak tu
lajdonítja. E levelet nem tekintették mindig apokrifnak, 
Hieronymus már egyértelműen az apokrifek közé sorolja és 
joggal, hiszen benne Pálétól eltérő tanítás áll. Az irat szerzője 
megsemmisítőén nyilatkozik az Ószövetségről, és azt állítja, 
hogy a zsidók félreértették a szövetséget, mert testileg próbál
ták értelmezni, a szellemi, allegorikus értelmezés helyett, a le
vél írója ez utóbbi értelmezést fogadja el, ami alexandriai vol
tát látszik bizonyítani. Teológiai szempontból figyelemre mél
tó a szerzőnek az az állítása, hogy Jézus résztvett a Teremtés
ben. A mű görög nyelven maradt fenn, a Krisztus utáni 1. szá
zad végén, vagy a 2. század elején keletkezett.

Titusnak, Pál tanítványának levele a szüzesség állapotáról 
egyetlen latin nyelvű kéziratban maradt fenn, stílusa primitív 
és vulgáris. Az irat a tisztaságot propagálja, hangneme sértő és 
durva, a szüzességet minden erény fölé helyezi. A levélben 
tükröződik az apokrif apostolakták enkratikus szemlélete. Az 
irat szerzőjére Hieronymus is hatással lehetett, aki szintén 
nagy hangsúlyt helyezett a szüzességre. A mű valószínűleg
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Hispániában keletkezett a Krisztus utáni 5. században, ott 
ugyanis egy enkrafikus elveket valló közösség működött. Az 
ismeretlen szerző azért irt Titus neve alatt, mert ő erkölcsi kér
désekben nagy tekintélynek számított a keresztény ókorban.

Pilátus alakját már az ókorban is legendák övezték. Ránk 
maradt egy levélgyűjtemény, amelyből 4 levél szerepel köte
tünkben Pilátus levelezéséből összefoglaló címen. Az első le
velet Heródes Antipász írja Pilátushoz, beszámol arról, hogy 
szeretett lánya, Heródiás a vízparton játszott, a folyó kiáradt, 
és a leány megfulladt. Anyja megpróbálta ugyan hajánál fog
va kihúzni a vízből, de a leány feje -  elválva a törzstől -  a ke
zében maradt. A levél -  enyhén szólva -  szépítéseket tartalmaz 
Heródiással és az anyával kapcsolatban. Az irat szerint ugyan
is Heródes egykori szeretőjét, Heródiást nevezi lányának, elta
szított feleségét pedig Heródiás anyjaként tünteti fel. A levél 
ismeretlen szerzője igazságot akar szolgáltatni a halott Keresz
telő Jánosnak; az a Heródiás, aki János kivégzését kieszközöl
te szintén fejvesztéssel bűnhődik. A levél szerint maga Heró
des is sokat szenved -  őt is, fiát is betegség gyötri -  mivel ár
tott Jézusnak.

A második levelet Pilátus írja Heródes Antipászhoz, ebben 
azt írja le, hogy felesége és a Jézus kivégzésénél hivatalosan 
jelenlévő Longinus százados a feltámadt Jézus igehirdetését 
hallva megtértek. Később Pilátusnak is megjelenik, Jézus és 
közli vele, hogy neve örökké fennmarad, mert az ő hivatali 
ideje alatt szenvedett kereszthalált.

A harmadik levél Pilátus jelentése a mi Urunkról, Jézus 
Krisztusról, melyet a helytartó Augustus császárnak küldött 
Rómába cimet viseli. Ebben Pilátus beszámol a császárnak Jé
zus csodatételeiről, gyógyításairól és Lázár feltámasztásáról. 
Azt is határozottan leszögezi, hogy Jézust a zsidó vezetők nyo
mására végeztette ki. E levélnek egy hosszabb és egy rövidebb 
változata maradt fenn, a kötetünkben megjelent fordítás a 
hosszabb változat alapján készült, ebben helytelenül mindvé
gig Augustus császár neve szerepel, a rövidebb változat helye
sen Tiberius császár nevét tünteti fel. A kritikai kiadásban a 
kutatók a hosszabb változatban Augustus nevét -  a második, 
rövidebb változatot alapul véve -  Tiberius császár nevére javí
tották. Az első irat téves névmegjelölésének oka az lehet, hogy 
az Újszövetségben név szerint csak Augustus császár szerepel.

A negyedik levél címét -  Tiberius császár levele Pilátushoz 
-  a szöveg kritikai kiadói adták, itt is az előző levél kapcsán 
említett javítást kellett eszközölni. A császár futár által küldött 
levélben közli Pilátussal, hogy bilincsbe verve Rómába hozat
ja és kivégezteti, mivel halálra adta Jézust, ugyanezt a sorsot 
szánja a zsidó vezetőknek is. A Pilátus levelezéséből közrea
dott 4 levél görög nyelven maradt fenn, keletkezési idejük bi
zonytalan, semmiképpen sem lehetnek hitelesek.

Abgár (Abgaros) edesszai fejedelem levélváltása Jézussal, 
valamint Addai apostol tanítása ugyanarról a témáról szólnak, 
hogy ti. Abgár, az Euffáteszen túl lakó népek leghíresebb feje
delme betegségbe esve követek útján levelet küldött Jézusnak, 
kérte, hogy jöjjön el hozzá, és gyógyítsa meg. Jézus válaszá
ban kijelenti, hogy nem mehet, de halála, feltámadása és 
mennybemenetele után elküldi egyik tanítványát a fejedelem
hez, aki majd meggyógyítja. Az Abgár (Abgaros) edesszai fe 
jedelem levélváltása Jézussal c. irat szerint Jézus ezt az üzene
tet írásban küldi, az Addai apostol tanítása c. irat szerint 
ugyanezt szóban üzeni. Ez utóbbi iratban arról is szó van, hogy 
Abgár Jézushoz küldött levélvivő követe festőművész, és elké

szítette Jézus portréját. Mindkét mü tájékoztat arról, hogy Jé
zus mennybemenetele után Tamás apostol elküldi Thaddeust, 
Jézus tanítványát, aki kézrátétellel meggyógyítja Abgárt. Az 
első irat Eusebios História Ecclessiastiké c. művében maradt 
fenn görög nyelven, és szerzője azt állítja, hogy szírből fordí
totta. A második irat szír nyelven maradt fenn. Az Eusebiosnál 
fennmaradt szöveg nem a második irat alapján készült, hanem 
egy számunkra ismeretlen szír szöveg alapján. A kötetben kö
zölt mindkét apokrif a Krisztus utáni 3., vagy 4. században ke
letkezhetett.

Mani két levele, az Epistula fundamenti és Mani levele 
Markelloshoz a manicheizmus alapvető dokumentumai. Mán 
(216-276) iráni vallásalapító volt. Zsidókeresztény szektában 
nőtt fel, mennyei kinyilatkoztatást kapott, és ennek hatására 
önálló egyházat szervezett. Azt hirdette, hogy a világ számára 
ő hozta el a végső kinyilatkoztatást. Tanításának lényege, hogy 
a világban örök időktől fogva két őselv létezik, a Jó és a Rossz, 
Isten és az Anyag, a Fény és a Sötétség. Ezek egymástól kez
detben külön léteztek, később azonban összekeveredtek. A vi
lág és az ember a Sötétség teremtménye, ezért ez a keveredés 
jellemzi. Ebből az állapotból a gnózis, a tudás ment meg, 
amelynek eredményeképpen az őselvek ismét szétválnak. Az 
Epistula fundamenti nem mint egységes alkotás maradt fenn, 
Szent Ágoston manicheusellenes latin nyelvű müvei alapján 
állította össze A. Adam, a téma jeles szakértője. A Szíriából 
származó Hégemonios a Krisztus utáni 4. században írta meg 
manicheusellenes vitairatát, és ő hagyta ránk görög nyelven a 
Mán levele Markelloshoz című iratot. A manicheizmus keleten 
és nyugaton egyaránt széles körben elterjedt, és valószínűleg 
hatott a kora középkori eretnek mozgalmakra.

Levél az égből, avagy Isten Rómába leküldött rendelete cí
men érdekes levél maradt ránk. Az irat elején a keletkezés kö
rülménye van elbeszélve, eszerint Jézus a levelet saját kezével 
írta, és az égből Rómába küldte le, egyenesen Szent Péter ol
tárára, és ott a pápa olvasta fel. A levél hangneme durva és kö
zönséges, nem is közölték volna kötetünkben, ha nem a közép
korban elterjedt levéltípusról lenne szó. Jézus az ünnepnap 
(vasárnap) megszentelését követeli a hívektől; aki ezt nem te
szi meg, azt a pokol tüze fogja megemészteni. A műnek latin 
és görög változata egyaránt ismeretes volt, az azonban vitatha
tó, hogy melyik keletkezett előbb. A levelet a középkorban 
szinte minden európai nyelvre lefordították, ezenkívül szír, 
kopt, arab, örmény és etióp változata is ismeretes volt. A mű
re általában „Égi levél (Himmelsbrief)”, vagy „Vasárnapi levél 
(Sonntagsbrief)” néven hivatkoznak a szakirodalomban. A kö
tetben a legrégibbnek tartott görög változat fordítása található.

Az újszövetségi apokrif levelek előtt a kötetben egy ószö
vetségi apokrif levél áll, Aristeas levele Philokratéshez. E mű 
felbecsülhetetlen művelődéstörténeti és teológiai jelentősége 
miatt kapott helyet a kötetben, elsőként számol be ugyanis 
Mózes öt könyvének héberből görögre való fordításáról. 
Aristeas levelében tájékoztatja testvérét, Philokratést, hogy II. 
Ptolemaios egyiptomi uralkodó -  az alexandriai könyvtár gya
rapításának érdekében -  küldöttséget indít Júdeába, és olyan 
zsidó tudósok Egyiptomba küldését kéri, akik Mózes törvé
nyeit pontosan és szakszerűen görögre tudják forditani. E kül
döttség tagja volt maga Aristeas is. Aristeas leveléből ismer
hetjük meg azt a levelet, amelyet II. Ptolemaios Júdeába küld 
a követekkel a zsidó főpap, Eleázár számára, amelyben a tudó
sok küldését kéri. Aristeas Eleázár válaszlevelét is közli,
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amelyben a főpap tájékoztatja az uralkodót, hogy kérésének 
szívesen eleget tesz. Aristeas leveléből megtudjuk még, hogy 
II. Ptolemaios szívesen fogadta a zsidó tudósokat. Lakoma 
mellett elbeszélgetnek a sikeres uralkodásról, ezt követően a 
tudósok 72 nap alatt elvégzik a kért fordítást. Minden tudós a 
számára kijelölt részt fordította, majd közösen egyeztették. 
Annak az ókori legendának nincs nyoma a levélben, miszerint 
minden tudós ugyanazt a szöveget fordította és fordításuk egy
mástól függetlenül azonos lett. A levél egész hangneme arra 
enged következtetni, hogy írója fontosnak tartja zsidók és gö
rögök egymás iránti kölcsönös megbecsülését. A mű parafrá
zisát Iosephus Flavius beillesztette Antiquitates című történeti 
munkájába, valamint Philón is fölhasználta. Az irat a Krisztus 
előtti 2. században keletkezhetett görög nyelven.

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az apokrif levelek

szerzői -  akár a többi apokrif iratoké -  ismeretlenek, ezek a 
névtelen alkotók ismert személyek neve alatt kívántak műve
iknek népszerűséget szerezni.

A kötet végén Adamik Tamás tárgyilagos, szakszerű és el
igazodást segítő utószava található, ebben röviden összefog
lalja a levél műfajával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. 
A kötetben szereplő minden irathoz értelmezést segítő jegyze
tek tartoznak, ezek utalnak az egyes művekkel kapcsolatos 
szövegkritikai problémákra és a Szentírás megfelelő helyeire, 
feltüntetik a fordítások alapjául szolgáló kritikai kiadásokat.

A kötet fordítói: Adamik Tamás, Bolyki János, Déri Balázs, 
Kisdi Klára, Ősz Ferenc, Pesthy Mónika, Simon L. Zoltán és 
Szepessy Tibor. Az Apokrif levelek című kötet bemutatója 
1999. május 27-én volt a Sylvester János Protestáns Gimnázi
umban.

Bencéné Szabó Márta

Tragédia vagy sikertörténet?
(Ursula Koch: Rózsák a hóban)

Anyja korán meghal, ezért apja 6 évesen zárdába adja. A 
zárda zord körülményei közt hamar megismerkedik a halállal. 
Át kell élnie fiatalon, felkészületlenül -  ha erre egyáltalán fel 
lehet készülni -  barátnője elvesztését. Majd apja halálhíre is 
hamar utoléri. Ott áll egy szál maga a világban. Maga is meg
betegszik egy télen, hiszen a tél különösen kegyetlen a zárdá
ban. A tüdőgyulladás ellen csak a szervezet küzd, vagy túléli 
valaki, vagy meghal. Addig pedig marad a tehetetlen várako
zás. Katalin túlélte.

Eléri a zárdát is az új tan. Nem egészen tudnak vele mit kez
deni. Magukban titokban olvassák, félve suttognak róla. A vége 
mégis az, hogy megszöknek a zárdából. Megint csak idegenek 
jóindulatára kell hagyatkozni. Feleségül veszi egy idősödő kiug
rott pap. Sok csúfolódás és rágalom veszi körül. Három pestis- 
járvány pusztít Wittenbergben 1523-1552-ig, amíg Katalinék ott 
éltek. Hétszer hord gyermeket a szíve alatt. Két gyenneke meg
hal, egyet elvetél. 47 évesen özvegy lesz. Ekkor még csak 11 
éves a legkisebb gyermek. Rengeteg munka, sok anyagi nehéz
ségjut osztályrészül. 53 évesen meghal. Ez tragédia.

Anyja korai halála miatt 6 évesen kolostorba kerül. Itt ké
sőbb megtudja, hogy apja anyai nagynénje az apátnő, és apja 
húga is itt él apácaként, aki pártfogásába is veszi. Sok szenve
dés és betegség veszi körül a zárdában, de ő maga Isten ke
gyelméből felépül egy súlyos betegségből. Elérik a zárdát is az 
új tanok. Izgatottan, de titokban ismerkednek vele. Végül meg
szöknek a kolostorból. Wittenbergben családtagként fogadják 
be jóemberek. Feleségül veszi a világ egyik leghíresebb embe
re. Később nagynénje megszökik a kolostorból. S a Luther- 
házban mintegy a nagymama szerepét tölti be. 6 gyermeket 
szül. Igaz, kettőt eltemetnek. De négyet fölnevelnek tisztesség
ben. Sok barát veszi körül őket. A sok nehézség ellenére min
dig akad segítő, pártfogó. A pestisjárványokat átvészelik. Ne
ve -  mármint Bóra Kataliné -  fönnmaradt az utókor számára. 
Sikertörténet.

*A könyvet Fabiny Katalin fordította, kiadó az Evangélikus Sajtóosztály.

Se ez, se az. Tud
juk jól, hogy az élet
ben nincs vegytisz
tán sikertörténet és 
dráma. A siker és a 
kudarc szálai egybe
szövődnek, s ezek 
adják ki a teljes ké-, 
pet. S milyen érde
kes: valaki, aki ol
vasta már a könyvet, 
egyértelműen a tra
gédiát látta benne.
Nem vagyunk-e ki
hegyezve, beállítva 
arra, hogy csak a 
rosszat, a negatívat 
lássuk? Vagy kényel
mes, komfortos éle
tünkből nézve már 
képtelenek vagyunk 
meglátni egy ilyen 
élet apró örömeit, ragyogásait, amelyek az egészet mégis szép
pé és nem sajnálni valóvá teszik?

Számomra Bóra Katalin nem sajnálni való, hanem tisztelet
re méltó. Igazi ember volt. ízig-vérig asszony. Nincs benne 
semmi rajongás, nagyon józan, már-már világias a hite. Ő nem 
álmodta, hanem élte az életet, csinálta. így élni, érezni, dolgoz
ni, hinni, harcolni nem is azt mondom, hogy csak egy nő tud. 
Ehhez több kell. Ehhez az kell, hogy feleség, anya legyen a nő. 
Nem véletlenül mondta Luther: „Az anyaság dicsősége joggal 
födi el az asszonyok minden gyengeségét, mert súlyosabb an
nál.” (Virág Jenő: Luther önmagáról)

Bibliaórásokat kérdeztem, hogy mit tudnak, gondolnak Bó
ra Katalinról. Az volt a válasz, hogy bizonyára egy csendes, 
visszahúzódó asszony. Egy ilyen kemény léptű, határozott, ve
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hemens ember mellett mást nemigen lehet elképzelni. Mond
hatom meglepődtek, mikor a könyvet ismertetve, fölolvasá- 
sokkal bemutattam, milyen is volt ez a „Kata Uram” -  aho
gyan maga Luther is jellemezte feleségét. S valószínűleg Lu
ther mellé ő kellett. Egy férfi sorsa mindig asszony kezében 
van. Először az anyáéban. Ő formálja, neveli, szereti vagy el
utasítja. Majd pedig a feleség kezébe kerül a férfi sorsa. S 
nincs kezelhetetlen férfi, csak hozzá nem értő asszony. Bóra 
Katalin értette a dolgát. Pedig rövid ideig tanulmányozhatta, 
hogyan éli meg anyja a feleség mivoltát. A zárdában se erre 
készítették föl. Mégis valami elemi ösztönnel nagyon jól vé
gezte. Tudott kemény lenni és nagyon gondoskodó, mikor mi 
kellett. Számonkérő és a saját igazáért harcoló. A kellő idő
ben elhallgatni tudó. Volt humora, néha egészen csípős.

Egyszer egy lelkész asszonyok bibliaóráján a jó  házasság 
titkait próbálta egymás mellé rakni. Elhangzottak a legáltalá
nosabb jellemzők: hűség, szeretet, megbecsülés. Igen, igen -  
mondta a lelkész -  ez mind jó, de még valami: H betűvel kez
dődik. Segíteni próbált. Hát hit -  mondták felderült arccal a 
hallgatók. Természetesen ez is, de még valami, „Hu” ... pró
bált még segíteni. De semmi. Hát a humor -  mondta meg vé
gül a lelkész. Azt se tudjuk, mi az tisztelendő úr -  szólalt meg 
egy idős, eléggé megkeseredett asszony. Ez bizony nagy baj, 
ha még csak nem is tudjuk, mi az a humor. Lutherék tudták, 
mi az. Bóra Katalin vette is, s közvetítette is a humort. Mert 
fontos, hogy ne csak az embernek magának legyen humora, 
hanem legyen antennája a másik humorára. A dolog csak így 
működik. Így lesz jó fűszere a házasságnak a humor. Megíze
sítheti a legíztelenebb dolgokat is, s tartóssá teszi a kapcsola
tot.

Aztán leveleztek. No, nem cetliken, üzenőtáblán, ahogy 
mi tesszük. Igazi, komoly leveleket írtak. Luther sokat utazott, 
s nem is volt más módja a kapcsolattartásnak. Ma a telefon, az 
internet világában bizony megszegényedünk, mert elveszítjük, 
elfelejtjük a kapcsolattartásnak ezt a szép formáját. A telefon
ba gyorsan elhadarjuk a legszükségesebb információt. Csak 
gyorsan, mert pörög az óra, s egy hosszabbra sikerült beszél
getés közben már látjuk szemünk előtt a csillagászati számlát. 
De a levél az egész más. Másként fogalmazzuk meg a gondo

latainkat, őszintébben, tisztábban, hiszen az írás megmarad. 
Több tiszteletet parancsol egy levélírás, mint egy telefonos fe
csegés. Fantasztikus tehát Lutherék levelezése. Nem hiányzik 
belőle az őszinteség, az aggódás, a megbecsülés, az intimitás, 
de a humor se.

Bóra Katalin tehát nem kegyes frázisokkal és elmélkedé
sekkel akarta kormányozni az életét. A legnagyobb bajban, a 
legmélyebb ponton a szó szoros értelmében talpra ugrott és 
dolgozott övéiért. Kemény harcot vívott Istennel. Nem adta 
meg könnyen magát. Kérdezett és kétkedett. Lutherrel a hitünk 
alapját képző megváltás kérdéséről is vitatkozott, szembeszállt 
vele. De hálát tudott adni a leghétköznapibb dolgokért is. Em
ber volt, asszony, ugyanazokkal az érzésekkel, küzdelmekkel, 
amelyekkel mindannyian megbirkózunk 500 évvel később is.

A kereskedelmi tv-k filmajánlójukban, hogy odacsalogas
sák a nézőt, felvillantják a legizgalmasabb kockákat a filmből, 
amelyet majd a közeljövőben vetíteni fognak. Aztán, ha vala
ki megnézi az aktuális akció filmet, vagy vígjátéknak mondott 
másfél órát, arra döbben rá, hogy igazából annyi volt a film
ben, amit abban a 1-2 percben látott a filmajánlóban. A többi 
töltelék.

Gondoltam, hogy követem ezt a módszert. Fölvillantok né
hány „kockát”. De ebből a könyvből ez lehetetlen. Ezt el kell 
olvasni. S mindenki tapasztalni fogja, hogy egyetlen sora sem 
töltelék.

Rózsák a hóban. Évtizedekkel ezelőtt az ökológusok felfe
dezték, hogy a föld magja fokozatosan hűl le, s ennek kataszt
rofális következményeit a távoli jövőbe vetítették. Ma már eh
hez hozzájött a légkör felmelegedése, amely szintén belátha
tatlan katasztrófát hordoz magában. A legnagyobb veszedelem 
azonban az emberi szívek kihűlése. Ez a katasztrófa fenyegeti 
az embert, amióta elfordult Istentől. Krisztus megváltott min
ket a végső katasztrófától: a teljes kihűléstől, a fagyhaláltól. 
De itt a földön még sokszor kell fázósan összehúzni magunkon 
rongyos szeretet-gúnyánkat. S fontos, hogy e hideg, fagyos 
földön mégis találjunk rózsákat. Erre volt képessége Bóra Ka
talinnak. Lehet, hogy a „sötét középkorban” könnyebb volt, 
mint a felvilágosult huszadik, vagy huszonegyedik században, 
keresztyén Európában, evangélikus egyházunkban?

Az Evangélikus Hittudományi Egyetemen 1999 novemberében 
Gyakorlati Teológiai Kutatóműhely alakult. A Műhely egyik célkitűzése a legújabb gyakorlati 
teológiai irodalom ismertetése. A Lelkipásztor rendszeresen közli a Műhely könyvajánlóját.

Percze Sándor

Jürgen Henkys: 
Seelsorge und Bruderschaft

A szerző 1970-ben megjelent műve -  koránál fogva -  nem 
tartozik a legfrissebb irodalomhoz, azonban annyira érdekes, 
tanulságos és magával ragadó, hogy német nyelvterületen a 
mai napig ajánlott olvasmány az egyetemeken. Témája a teoló
gia három területét érinti: a rendszeres és a gyakorlati 
teológiát, valamint a Luther-kutatást.

A könyv központi témája Luthernek a Schmalkaldeni

Cikkekben az evangéliumról tett kijelentése: „...amely nem 
egyféleképpen ád nekünk tanácsot és segítséget a bűn ellen. 
Inkább Isten kegyelme gazdagságának megfelelően: először a 
hirdetett igén keresztül (1), amelyben a bűnök bocsánata 
hirdettetik az egész világnak. Ez az evangélium igazi szol
gálata. Másodszor a keresztség (2), harmadszor az oltári 
szentség (3), negyedszer a kulcsok hatalma által (4) és (!) per
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mutuum colloquium et consolationem fratrum. (5?)” Az 
evangéliunmak tehát négy vagy öt útja van.

Jürgen Henkys megpróbálja megválaszolni, hogy létezik-e 
az evangélium terjedésének ez az ötödik útja (ami a kölcsönös 
beszélgetés és a testvéri vigasztalás által történik) vagy Luther 
formulája csak a gyónás (4) egy másik megfogalmazása. Ezen 
belül három kérdésre keresi még a választ:

a) Hogy használják Luther formuláját a lelkigondozásról 
szóló tanításban?

b) Hogy interpretálják a latin részt és az egész cikket a 
Luther-kutatásban?

c) Hogy magyarázható ez a rész magából a Schmalkaldeni 
Cikkekből és Luther idevonatkozó kijelentéseiből?

a) A kritikai vizsgálat bámulatos eredményt mutat: Luther 
formuláját a poimenikában sokan saját elméletük definiálására 
használják, és egyes szavait kényük-kedvük szerint emelik ki. 
Barth hangsúlyozza, consolatio-t és a ffatemitas-t, de hiányzik 
nála a mutuatio, a kölcsönösség. E. Lángé koncepciójában pont 
a kölcsönösségre kerül a hangsúly, miközben háttérbe szorul a 
vigasztalás azon megfontolásból, hogy az embernek nem vigasz
talásra, hanem tanácsadóra van szüksége. E. Thurneysen a latin 
részt a kulcsok hatalmához (4) sorolja, és ezzel igazoltnak véli a 
lelkigondozás általa hangsúlyozott gyónási jellegét. Trillhaas 
szerint Luther a latin formulával (5) a laikusok szolgálatára mint 
új lehetőségre utal, hisz az evangélium teijedésének első négy 
módja mind az egyházi hivatal jogkörébe tartozik.

'Fordítás és kiemelés tőlem. Az eredeti szöveg legvégén Luther németből 
latinra vált. A magyar fordítások ezt nem jelzik, egyszerűen lefordítják: „...és 
a testvéri beszélgetés és a testvéri vigasztalás...”

b) A második lépcsőben a Luther-irodalom vizsgálata kerül 
sorra, és ezen a területen is különös tényekkel találkozunk: 
Nagyon sok kutató a Schmalkaldeni Cikkeket vizsgálva 
kihagyja (!) az evangéliumról szóló rövid részt. Csak azok 
érdeklődnek utána, akik a lelkigondozás számára szeretnének 
útmutatást kapni, ők viszont csak az evangéliumról szóló cikk 
végével (5) foglalkoznak.

c) Hogyan egzegetálható, mit jelenthetett valójában Luther 
számára a „testvéri beszélgetés, baráti vigasztalás” (5) megfo
galmazás?

A szerző Luther egy 1537-ben elhangzott (tehát a 
Schmalkaldeni Cikkek keletkezéséhez elég közeli időpontban 
elmondott) prédikációját hívja segítségül. A prédikáció 
alapigéje Mt 18,18-20k, (oldás és kötés a földön és a menny
ben, összegyülekezés Krisztus nevében), tehát ugyanaz az ige, 
amit az evangéliumról szóló részben is idéz. A téma 
testvériség a gyülekezetben. A prédikáció arról szól, hogy a 
bünbocsánat kulcsai, amiket Jézus a tanítványoknak adott a 
templomból a házba kerülnek, azaz mindazok kezébe, akik az 
ő nevében gyűlnek össze. Ma én kell, hogy vigasztaljam és 
bátorítsam a testvéremet, holnap ő fogja talán ugyanezt tenni 
velem.

A mutuum colloquium et consolatio fratrum  tehát kölcsönös 
testvéri beszélgetés és bűnbocsánat.

A kölcsönös beszélgetés (mutuum colloquium) ennek külső 
megjelenése; a testvéri vigasztalás (consolatio fratrum) pedig 
ennek belső hatása. így tehát Luther elgondolásában minden 
szónak megvan a maga súlya, egyik sem zárhatja ki a másikat, 
vagy kerülhet az elé.

Sakari Hákkinen:

Köyhát kerettiläiset. Ebionit kirkkoisien tekstaissä
(Szegény eretnekek, Ebioniták az egyházatyák írásaiban)

A finn teológiai irodalmi egyesület 223. számú kiadványaként jelent meg a múlt év végén Sakari Hákkinen „Szegény 
eretnekek” című könyve, amely egy régen elfelejtett, korai keresztény mozgalomról, az ebionitákról szóló írásokat kutatja 
elsősorban is az óegyházi irók gondolatai alapján.

A könyv alapkérdése az, hogy miért kellett az ebionitáknak elveszniük a történelem süllyesztőjében, és mit veszített a 
kereszténység azáltal, hogy ez az egyik legősibb zsidó-keresztény csoport az egyházon kívül rekedt.

További kérdései a műnek, hogy hol él tovább ennek a mozgalomnak a tanítása, és milyen következtetéseket vonhatunk 
le az egykori problémákból a keresztény felekezetek mai ökumenikus szituációjában, valamint a zsidósággal való párbe
szédben.

Átfogó képet kaphatunk az első keresztény gyülekezetek helyzetéről és az ebionitákkal való kapcsolatukról, valamint ar
ról, hogy hogyan távolodott el az alapvetően zsidó gyökerű kereszténység teljes mértékben a zsidóságtól. Pedig a történe
lem akár más is lehetett volna, ha a zsidó-keresztény színt sikerül megtartani a keresztény egyházon belül.

Érdekes, hogy a Kr. u. 150 körül író Jusztinosz mártír még kész lett volna elfogadni őket a kereszténység sorában, és csak 
Iréneusz az, aki 180 körül először sorolja az eretnek csoportok közé az ebionitákat.

A szerző véleménye szerint az ebioniták hatása érződik nem pusztán az egyértelműen eretneknek nyilvánított ariánusok 
tanításán (Jézus szűztől való születésének megkérdőjelezésében), de több tanításbeli hasonlóságot találunk az iszlámmal is.

Ez a 341 oldalas doktori értekezés hézagpótló alkotás a finn nyelvű teológiai irodalomban, hiszen ilyen átfogó monográ
fia finn nyelven még nem született az ebionitákról.

Baranyay Csaba
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FÓRUM

Galli István

Ki bocsáthat meg kinek?’
Néhány gondolat a 20. századvégi Magyarországról

Ki bocsáthat meg kinek? címmel „közös gondolkozási” al
kalmat szervezett a Deák téri gyülekezet kebelében működő 
Evangélikus Értelmiségi Műhely az elmúlt fél évszázadban el
követett egyéni és közösségi bűnök kapcsán.

Időm sajnos foglalkozásomból eredően többnyire nem en
gedi meg a Műhely ankétjain való részvételemet, de ez alka
lommal mindenképpen részt kívántam venni a téma aktualitá
sa és súlya miatt.

A rövid, de velős bevezető előadást Regéczy-Nagy László, 
a Történelmi Igazságtétel Bizottság elnöke tartotta a reformá
tus egyház által oly kedvelt kifejezéseket és szónoki fordulato
kat alkalmazva.

Az előadás lényege -  legalábbis általam leszürten -  erősen 
leegyszerűsitve abban foglalható össze, hogy a II. világháború 
utáni hatalom képviselői -  hogy ne mondjam, a bolsevik tör
vénytelenség haszonélvezői és megtestesítői, sajnos egyetlen 
konkrét név nélkül (!) -  a nemzet ellen súlyos, kollektív bűnö
ket követtek el, s ezeknek egyik szenvedő alanya volt az elő
adó is. Számára legalábbis el nem dönthető kérdés, hogy jogá
ban áll-e neki, az előadónak, s rajta keresztül természetesen 
bárkinek, más nevében megbocsátani ezeket a bűnöket akkor, 
amikor saját nevében egyébként már megbocsátott.

Az előadás fűszerezve volt számos -  szerény véleményem 
szerint -  helyesen és kevésbé helyesen alkalmazott bibliai idé
zettel, mint például A tékozló fiú (Lk 15,11-32) A gonosz szol
ga (Mt 18,23-35) István megkövezése (ApCsel 7,54-60) stb.

A bevezető előadást több hozzászólás követte, többnyire 
annak stílusához és szemléletmódjához alkalmazkodóan. Ezek 
közül kiemelhető az évekkel ezelőtti ominózus Tv műsor fel
említése, amelyik neves korábbi politikusok feleségeinek -  
nyugton állíthatjuk, teljesen alaptalan és törvénytelen -  inter
nálásáról szólt, s melyben az egykori -  enyhén szólva -  szadis
ta börtönőrnő kedélyesen társalogva szólítja meg korábbi áldo
zatait, kb. úgy, mint egy késői érettségi találkozón a tanár az 
időközben felnőtt tanítványait.

Más hozzászólók az előadás bibliai idézeteihez is kapcsoló
dóan felvetették, hogy a megbocsátás keresztyéni kötelesség, 
az nem is köthető semmilyen feltételhez, az előzetes bocsánat
kéréshez sem, továbbá az elkövetők általában, s ezt az előadó 
is kifejezésre juttatta, többnyire nem is tudták, mit cselekedtek. 
„Uram, ne ródd fel nekik ezt a bűnt!”

Némely hozzászólásból kicsengett, hogy talán a túlélő áldo
zatok, vagy azok hozzátartozói marasztalhatok el azért, mert 
késlekednek a megbocsátás gyakorlásával, vagy megbocsátá
suk esetleg feltételhez (bocsánatkérés) kötött, netán nem elvár
hatóan terjedelmes vagy eléggé mély.

‘A témával foglalkozó további írás Gáncs Péter: Ki bocsáthat meg kinek? c. 
áhítata a 157. oldalon.

Ez az a pont, ahol hozzá kívántam volna szólni, azonban ezt 
nem tettem, mert az erre egyébként helyesen megszabott idő 
nem lett volna elegendő, továbbá összekapkodott gondolatok
kal méltatlan ezt az egész mai magyar társadalmat így, vagy 
úgy, de mindenképpen érintő alapkérdést kezelni.

Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy sok ilyen bírósági 
eljárásban vettem részt 1990 után mint a leginkább ma már 
nem is élő ártatlan áldozatok jogi képviselője, védője, ezért ve
szem a bátorságot, hogy a kérdéshez hozzászóljak. Ezek közül 
szabadjon csak egy esetet konkrétan megemlítenem: az egyhá
zunk által méltatlanul mellőzött Jány Gusztáv vezérezredes 
ügyét, akit több évtizeddel a halálos ítélet végrehajtása után a 
Legfelsőbb Bíróság bűncselekmény hiányában felmentett min
den vád alól...

Az előadás témájánál maradva -  megbocsátás -  mindenkép
pen ki kell térni annak vetületére, alapjára. Ezek közül az aláb
biakat szeretném a teljesség és természetesen a kinyilatkoztatás 
igénye nélkül vizsgálat tárgyává tenni bízva abban, hogy igény
telen soraim sokakat hozzászólásra inspirálnak majd.

Kezdve a vizsgálandó sort a teológiai alappal. Nem vagyok 
teológus, de ennyit -  legalábbis hely hiányában végletesen le
egyszerűsítve -  minden hitgyakorló keresztyénnek tudni illik: 
minden ember eredendően bűnös, üdvössége csak kegyelem
ből származhat. Ebből következik, hogy mint maximálisan 
megbocsátásra szoruló, neki is gyakorolnia kell ugyanezt. Az 
ítélkezés Isten dolga, ember abba nem avatkozhat.

Véleményem szerint, amennyiben a kérdéskomplexum 
vizsgálatát erre szorítjuk, akkor nincs, nem is lehet további 
kérdés. Saját üdvösségem elnyerése érdekében megbocsátom 
a terhemre mások által elkövetett valamennyi bűnt, s azok 
megítélését Istenre bízom. Ami még ide tartozhat, azt az elkö
vetők viseljék saját lelkiismeretük szerint. Van ilyen tartalmú 
gyónó imádságunk is egyébként.

Nem vitás, hogy ez a megközelítés -  lett légyen bármilyen 
kegyes is -  nyitva hagyja annak a ma ugyancsak aktuális kér
désnek a megválaszolását, hogy közösségek, például az egész 
nemzet ellen elkövetett bűnöket én a sérelmemre elkövetette- 
ken túl jogos vagyok-e megbocsátani, s ha igen, miért?

A következő alap lehet az erkölcsi-etikai. Itt a kérdés meg
válaszolását bonyolítja az, hogy egyetlen társadalomban sem, 
a mienkben sem létezik egyetlen, általánosan elfogadott, min
denki által követett erkölcsi-etikai rendszer. A témánál marad
va: teljesen nyilvánvaló, hogy az egykori nagyhatalmú ÁVH- 
s hozzáállása a kérdéshez egészen más, mint mondjuk az ártat
lanul meghurcolt személyé. Az erkölcsi-etikai konzekvenciá
kat tehát nyilván mindenki „pártállásától”, hovatartozásától 
függően vonja le ma is.

Utolsónak hagytam a kérdés jogi alapját. Miután jelen so
rok nem jogi szakfolyóiratban jelennek meg, ezért szükséges
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nek vélem ezen vonatkozás kissé részletesebb taglalását. A ke
resztyén egyházak is elismerik a tisztességes -  hogy mai szó
val mondjam -  jogállam létezésének szükségességét. Minden 
további részletezés szerint axióma jelleggel nyilvánvaló, hogy 
a társadalmat létalapjától fosztjuk meg, ha megvonjuk a szer
vezett együttélés lehetőségét, amit a jogrendszer érvényesülé
se garantál.

A jogállam azonban a bűncselekmények -  mert azokról van 
szó mindvégig -  üldözése monopóliumának egyedüli letéte
ményese. Ez azt is jelenti, hogy nemcsak jogosult, de köteles 
is üldözni minden tudomására jutott bűncselekményt. Még kö
zelebbről: a jogállamnak -  többek között ezért is jogállam -  
mindent el kell követnie a törvényes keretek között bűnüldöző 
hatóságai útján, hogy a bűncselekményeket feltárja, az elköve
tőket felderítse, és bűnösségükhöz mérten felelősségre vonja.

A rendszerváltozás előtti állam ezekért nem tett semmit. 
Amit e vonatkozásban az 1956 utáni években tett -  ma már bi
zonyíthatóan nyilvánvaló - ,  kizárólag a hatalom új birtokosai
nak érdekében tette. Ugyanolyan törvénysértően és koncep
ciózusán egyébként, mint az 1956 előtt hatalmon lévők tették.

A jogszabályilag kötelező bűnüldözés elmaradásán nincs 
mit csodálkozni. A vizsgált ügyek korábban nem maradtak ti
tokban, azok a hatalom egyetértését, kompromittálóbb esetek
ben hallgatólagos jóváhagyását kapták, az elkövetők pedig 
többnyire elismerésben, kitüntetésben, pozitív tartalmú társa
dalmi megkülönböztetésben, kivételezésben részesültek csa
ládtagjaikra is kiterjedően.

A korábban elkövetett, hangsúlyosan igen súlyos, főbenjá
ró bűncselekmények feltárása, az elkövetők felelősségre voná
sa a rendszerváltozás utánra maradt. Joggal várhatta és várta is 
el az újonnan születő jogállamtól az egyszerű állampolgár, 
hogy most az igazságtétel nem marad el. Meggyőződésem, 
hogy a legtöbb keresztyén hittestvérünk is így gondolkodott. 
Senki nem lincselést, hanem jogos és törvényes felelősségre 
vonást képzelt el. Nem koncepciós perben hamis tanúk és ha
mis bírák közreműködésével; nem földalatti cellákban 
kikényszerített, esetleg nem is valós beismerésre támaszkod
va; s különösen nem utólag meghozott törvények alkalmazásá
val. Ne feledjük, hogy a szándékos emberölés (gyilkosság), a 
hamis vád, a hamis tanúzás, a törvénytelen fogva tartás, a ne
mi erőszak, vagy akár a kényszervallatás a Rákosi- és a Kádár
korszakban törvényileg tiltott, súlyos bűncselekménynek szá
mított. Az elkövetők tehát cselekményeik idején is hatályban 
volt törvények alapján lettek volna felelősségre vonhatók, ha a 
jogállam erre -  az egyébként számára kötelező -  törvényes in
tézkedésre elszánja magát.

Hogy a törvényes felelősségre vonás miért maradt el -  ma 
már így, sajnos múlt időben kell kezelni ezt a kérdést - ,  törté
nelmi bizonyossággal még nem tudható. Legenda-szinten kü
lönböző teóriák keringenek erről társadalmi szélességben, de 
ezek vizsgálatára nem kívánok vállalkozni.

Meggyőződésem azonban, hogy az elmaradt igazságos fele
lősségre vonás társadalmilag igen nagy mértékben hozzájárult, 
és jelenleg is hozzájárul ahhoz, hogy olyan nézetek is kialakul
hattak sok hitgyakorló testvérben, mint az például, hogy mi, 
keresztyének vagyunk elmarasztalhatóak azért, mert nem sie
tünk eléggé a megbocsátással, nem szaladunk a bűnösök elé 
ezzel, mint tette ezt például a tékozló fiú apja...

Alkalmam volt beszélni Bécsben évekkel ezelőtt a kistarcsai 
intemálótábor egyik főnemesi származású áldozatával. Az il
lető hölgy jó katolikusnak vallja magát, de -  állíthatom a vele 
folytatott beszélgetés kapcsán -  igenis ragaszkodik mind a mai

napig legalább a bocsánatkéréshez a szadista felügyelőnő ré
széről, ha már az állami felelősségre vonás elmaradt.

Ugyancsak hamis képzetet szül az előadáson felvetődött 
„nem tudják, mit tesznek” elvre történő hivatkozás. Mint gya
korló ügyvéd több bírósági eljárás anyaga alapján állítom, 
hogy ez -  legalábbis az elkövetők döntő többségénél -  egysze
rűen nem igaz. Ha igaz lenne ugyanis, akkor az elmúlt tíz esz
tendő alatt nyilvánosságra került volna az elkövetők legalább 
egynémelyike részéről valamilyen, bármilyen képtelen, de 
mentegetőzést tartalmazó „mosakodás”, önvizsgálat. Sajnos 
ilyen nem történt. Történt viszont hivatkozás az elévülés jog- 
intézményére. Itt megint meg kell állnunk egy kis kitérőre.

Az elévülés évszázadok óta alkalmazott jogintézmény. Lé
nyege, hogy bizonyos idő eltelte után az állam elveszti felelős
ségre vonó jogát, a kérdéses bűnügy, annak elkövetője többé 
már nem bolygatható. Az elévülési idő természetesen az elköve
tett bűncselekmény súlyához igazodóan változó tartamúan hosz- 
szú. Témánkat illetően a háborús és emberiség ellenes bűnök so
ha nem évülnek el. így volt ez a vizsgált bűncselekmények el
követésének idején is. Ez jogilag így helyes, ma is így van.

Az elévülés azonban csak akkor értelmezhető, ha folyik 
bűnüldözés. Korábban effajta bűnök elkövetése kapcsán -  ez 
köztudomású -  nemhogy bűnüldözés nem folyt, de az áldozat 
volt a „népellenes” bűnös pozíciójába állítva, s az elkövetők 
internacionalista-hazafias szerepben tetszelegtek!

Jogilag, erkölcsileg abszolút védhető álláspontnak vélem, 
hogy ha nincs bűnüldözés, nincs elévülés sem. Nincs ugyanis, 
ami elévüljön. Ha pedig ez igaz, az 1990-ben megszületett jog
állam törvényes alappal bírt, és bír ma is a legális felelősségre 
vonáshoz. Amint fentebb kifejtettük, ez nemcsak joga, de kö
telessége is.

Az elkövetők azzal freudi módon árulják el igazi valójukat, 
hogy az elévülésre hivatkoznak. Ismét témánknál maradva: ár
tatlan ember soha nem az elévülésre, hanem mindenkor ártat
lanságára hivatkozik! Ezek után pedig vajmi kevéssé fogadha
tó el az érvelés a ,,nem tudták, mit tesznek” elvre hivatkozás
sal.

Említést érdemel a hozzászólók közül az ismert televíziós 
szerkesztő gondolata. Felvetette, hogy a bűnösök „előttünk sé
tálnak”, igazságos megbüntetésük a nemzet nyugalma érdeké
ben kívánatos, ezt a keresztyén felfogás, meggyőződés sem 
tiltja. Ennek ellenére nem tesz az állam semmit, s ezt ő helyte
leníti. Felszólalásával teljes egészében egyetértek.

Adósnak vélem még magamat annak indoklásával, hogy 
fenti gondolataimat miért itt teszem közzé. Nos, az előttem is 
nyilvánvaló, hogy nekünk, evangélikusoknak -  ezen minősé
günkben -  nincs ráhatásunk kikényszeríteni a mégoly kívána
tosnak vélt állami intézkedést sem, mint a tárgyalt téma. Ez 
egyébként meggyőződésem szerint ilyetén távol is áll tőlünk. 
Ami mégis jelen sorok közzétételére sarkallt, az az a riasztó 
gondolat, amivel az előadáson nem egy felszólaló kapcsán 
szembesültem: mi, keresztyének vagyunk a hibásak a megbo
csátás késedelmével, feltételhez kötöttségével stb. Nekünk ró
ható fel, hogy ezek a gondok, gondolatok gyötrik, megosztják, 
de mindenképpen foglalkoztatják a társadalmat. Ez a hamis 
bűntudat az, ami ellen érvelni kívánok! Az egyéni megbocsá
tás mindenkinek meggyőződése szerinti szuverén joga, de az 
elkövetett bűn a megbocsátástól függetlenül bűn marad, s mint 
ilyen, jogilag feltétlenül üldözendő! A bűnüldözés -  ki tudja, 
milyen okból történő -  elmaradása nekünk nem okozhat to
vábbi gyötrődést, ez ugyanis nem a mi bününk, esetleges meg
bocsátásunktól függetlenül.
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Ezt a gondolatot vélem helyesnek terjeszteni egyházi köz- 
gondolkodásunkban. Ez az, ami teólógiailag is kívánatos min
den bizonnyal. A valódi bűntudatot ne nyomja, ne nyomhassa 
el semmilyen, mások által oly szivesen látott hamis bűntudat, 
hiszen azzal az egykori elkövetők és mai elvtelen mentegetőik 
malmára hajtjuk a vizet. Márpedig ez az, ami az egykori áldo
zatok vagy azok hozzátartozói részéről semmilyen álkegyes
séggel nem várható el! E körben hárulhat komoly feladat egy

házunk lelkészeire, tisztségviselőire, felelősen gondolkodó 
tagjaira. Soraimat zárva kijelentem, hogy nem várom el min
denki egyetértését. Szívesen vitázom a más nézetet vallókkal. 
Szeretném azonban, hogy minél többen hozzászóljanak az ál
talam szerényen felvetettekhez, hátha az esetleges polémia 
hozzájárul a tisztábban látáshoz, a társadalmi görcs oldódásá
hoz. Ha igen, jelen soraim már elérték céljukat, mihez az egy
ház Urának áldását kérem.

Jutta Hausmann

Még egyszer: Evangélium -  a zsidóknak először!
-  Egy ószövetséges látásmódja szerint -

A Lelkipásztor januári számában Gáncs Péter tollából meg
jelent írás címére és annak tartalmára sokan felfigyeltek. Köz
tük én is. Kedvem lett volna Gáncs Péterrel vitába szállni, 
azonban a hely nem ad erre lehetőséget. A cikk kihívása, vala
mint hallgatóimmal az Ószövetség jelentőségéről folytatott be
szélgetések és a Biblia ószövetségi textusai iránt érzett szemé
lyes vonzódásom nyomán hadd ragadjam meg most a mottót: 
„Evangélium -  először a zsidóknak”, és hadd tegyek e mondat 
után egy jókora felkiáltójelet! Nem vitatom, e mondat háttere 
és a megközelítési mód többeknek talán kicsit szokatlan lesz.

Az evangélium sokak számára egy olyan fogalom, amelyet 
először és gyakran kizárólagosan is az Újszövetség üzenetével 
kapcsolnak össze. Azt azonban nem állíthatjuk, hogy az Ószö
vetségre egyáltalán nem jellemző az evangélium. Bár a foga
lom héber megfelelőjét csupán néhányszor találjuk meg főnév 
forrnájábantmwa mint pl. 2Sám 18,20. 22. 25. 27 és 2Kir7,9), 
és mindezt tulajdonképpen profán összefüggésben. Azonban 
akkor, amikor aúitta gyök mint ige szerepel, többször vonat
kozik Isten üdvösséget munkáló tetteinek hirdetésére. Néhány 
ilyen textusra különösen is figyelnünk kell. A 40. zsoltár 10. 
versében az imádkozó arról beszél, hogy Isten igazságát akar
ja hirdetni. A 96. zsoltár 2. verse és IKrón 16,23 Isten szaba
dasának hirdetésére hív fel. Amikor tehát az Ószövetség az 
ilyen és hasonló összefüggésekben Isten igazságáról beszél, 
akkor nagyon is közel áll az igazság páli értelmezésének gon
dolatához. Sőt: Ézs 52,7 szerint (főnévi igenév formában: 
-|B3ö) az örömhír követe Isten királyi uralmának beköszöntét 
hirdeti, hasonlóan Ezs 40,9-hez és 41,27-hez, ahol az örömhír- 
hozó követ üzenete a béke és az üdvösség idejének eljöttéről 
szól. Ezs 61,1 -ben a próféta azt tekinti feladatának, hogy a sze
gényekhez vigye el az örömhírt, megerősítse a megtört szívü- 
eket, és a foglyoknak szabadulást hirdessen. Ezt a textust idé
zi Lk 4,18kk. így teljesen nyilvánvalóvá válik az, hogy az 
ószövetségi és az újszövetségi tanúságtétel Isten üdvösség
szerző munkájának örömüzenetéről szoros kapcsolatban áll 
egymással.

Az Ószövetségre jellemző, hogy kevésbé gondolkodik 
absztrakt fogalmakban, mint ahogyan mi ezt már megszoktuk. 
Sokkal inkább az elbeszélés, körülírás eszközét választja, hogy 
kifejezze azt, amit mi egyetlen szóban fogalmazunk meg. így 
találhatunk az Ószövetségben aifen gyök fogalmiságának al
kalmazásán túl sok olyan szöveget, amely továbbadja és sza
vakba önti Isten üdvösséget teremtő gondoskodásának öröm
üzenetét. Különösen Ézs 40-55. fejezeteiben találhatunk erre 
vonatkozóan számos kijelentést. Ézsaiás könyvének második 
része, amelyet Deutero-Ézsaiásnak neveznek és lényegében a 
babiloni fogság idejéből származik, programszerűen az üdvös

ség üzenetével kezdődik: „Vigasztaljátok, vigasztaljátok népe
met! -  mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és 
hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűneiért.” 
így szól az üzenet Ézs 40,l-2a-ban mindazokhoz, akik bizony
talanságban, gyökértelenül, identitásukban megkérdőjelezet
ten, Isten közelségében kételkedve a babiloni fogságban élnek. 
Az üzenet arról szól, hogy Isten gondoskodik népéről, Izrael
ről, arról tanúskodik, hogy Isten nem rója fel nekik bűnüket, 
teljesen odafordul azokhoz, akik ellene fordultak vagy tőle el
fordultak. Isten azok felé fordul, akik számára ő közömbössé 
lett. Isten azonban nem közömbös irántuk.

A továbbiakban ez az ígéret hangzik Izraelnek: „De te, szol
gám, Izrael, Jákob, akit kiválasztottam, barátomnak, Ábra
hámnak utóda! A föld végén ragadtalak meg, annak széléről 
hívtalak el. Ezt mondtam neked: szolgám vagy! Kiválasztotta
lak, nem vetlek meg! Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüg
gedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, 
sőt győzelmes jobbommal támogatlak.” (Ézs 41,8-10)

Ézsaiás könyvéből még sok ilyen kijelentést idézhetünk, 
hasonlóan más ószövetségi könyvekhez. Az Ószövetség beszél 
Isten népével szembeni elvárásáról, beszél azokról a csalódá
sokról is, amelyek Istent népe miatt érik, és nem hallgatja el a 
mindezekből származó következményeket sem. Minden kije
lentés alapja azonban Isten szabadító munkájának tapasztalata 
az Egyiptomból való kivezetésben, üdvös, szerető gondosko
dásában - ez a gondolat mindig újabb összefüggésekben mu
tatkozik meg.

Evangélium először a zsidóknak -  igen, azzal kezdődött, 
hogy Isten népének tagjai úgy ismerték meg Istent, mint aki 
teljesen feléjük fordul, akire rábízhatják magukat, és aki akkor 
sem tagadja meg őket, ha vétkeznek ellene. Az Ószövetség 
számtalan módon juttatja kifejezésre azt, hogy az örömöt hozó 
tapasztalatokat továbbadták, és így azok örömöt teremtő üze
netté -  evangéliummá lettek: zsidóktól zsidóknak.

Mindazt, ami az Ószövetségben elkezdődött és kibontako
zott, az Újszövetség felvette és továbbvitte. Már az Ótesta
mentum újra és újra kiszélesíti a látókört a népek világára, és 
azokra a lehetőségekre kérdez rá, amelyek által a föld minden 
népe Isten üdvteremtő munkájába belevonható lesz. Az Újszö
vetség bizonyságot tesz Isten minden népnek szóló üdvtervé
ről és mégegyszer, a maga sajátos módján tanúskodik Jézus 
Krisztus üzenetére összpontosítva Isten üdvösség szerző mun
kájáról. így szélesedik ki mindaz, ami az Ószövetségben Izra
el népéhez szóló ígéretként áll előttünk. Az Ószövetség kije
lentései Isten cselekvésének, felénk fordulásának paradig
máivá lesznek. Annak az Istennek tetteivé, akit mi Jézus 
Krisztusban ismertünk meg.
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AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE

öjt 6. vasárnapja
Jn 18,33-38

Egzegézis

A böjti időszak vasárnapjai az értünk halált vállaló Krisztust állít
ják a középpontba. Virágvasámap a nagyhét nyitánya, Krisztus passi
ójából az alázatos Királlyal szembesít mindannyiunkat. Textusunk se
gítségével Jézus perének a közepébe, talán legkülönlegesebb részle
tébe, párbeszédébe csöppenünk.

A jánosi narratíva szerint Jézus elfogatását követően (18,1-11) a 
katonákból és zsidó templomszolgákból álló különítmény Annáshoz, 
majd Kajafás főpaphoz vezeti rövid vizsgálatra a megkötözött Jézust 
(18,12-27). Az eredmény és igazi vád nélkül folyó informális kihall
gatás után Pilátust keresik fel. A húsvétra való előkészületi nap kora 
reggelén (18,28; 19,14), vagyis a páskavacsora napján történnek az 
események (a szinoptikus evangéliumok időrendjében ez a búcsúva
csora napja!). Pilátus elé úgy kerül Jézus ügye, mint valami főbenjá
ró bűnösé, gonosztevőé (18,30). Mindezt talán az is indokolja, hogy 
-  vallási ügyekben úgy mint az istenkáromlás (Mk 14,64) vagy más 
eretnekség -  a szanhedrin is hozhatott volna akár halálos ítéletet is 
(megkövezés). A praetoriumhoz érkező nép azonban a római uralom 
teljhatalmú képviselőjétől várja a végzést (Pilátus praefectus, nem pe
dig procurator). Hogy az ünnepre való tekintettel rituális tisztaságu
kat megőrizzék, a zsidók az épületen kívül maradnak, így bocsátkoz
nak alkuba a helytartóval. Ezért Pilátus arra kényszerül, hogy ingáz
zon az épületen kívül rekedt perbefogók és a vádlott között. Itt játszó
dik le ez a drámai feszültséggel teljes, rendhagyó párbeszéd Jézus és 
Pilátus között.

33. vers. Perikópánk első versében Pilátus rögtön a perdöntőén 
fontos kérdést teszi fel: Te vagy a zsidók királya? A király kifejezés 
ebben a kontextusban jelentheti az „ellenállás vezetőjét” (Sherwin- 
White). Pilátus tehát a szó vallásos jelentéstartalmát mellőzve/félre- 
értve politikai értelemben használja a kifejezést. Jézus válasz he
lyett visszakérdez. Teljes váratlansággal személyes irányba terelné 
a kihallgatást: vajon Pilátus mások, vagy a maga nevében teszi-e föl 
kérdését? Pilátus nem válaszol egyenesen. Elárítja a kérdést. A kí
vülállókra hárít mindent, akik Jézust átadták neki. Feltételezi, vala
mit azért mégiscsak tett Jézus, amiért ilyen indulatok gyűrűznek kö
rülötte. A tapogatózó, a vád hátterét firtató kérdésre a 36. versben 
Jézus saját országáról kezd el beszélni. Természetesen itt is király
ságról, paaiXeia-ról van szó, ami nem csupán uralmi területet jelöl, 
de hatalomgyakorlást is. Jézus tehát arról vall, hogyan gyakorolja, 
ill. hogyan nem hajlandó gyakorolni hatalmát ebben a világban. Ha 
országa evilágból való volna, „testőrei” UTrpeTai lennének, akik se
gítenék, hogy elkerülje a zsidók dühödt bosszúját. E kifejezést meg
találjuk a szanhedrin szolgáira vonatkozóan is (18,18). De Jézus or
szága nem ebből a világból való, uralmát nem evilági alapokon 
szervezi, céljai érdekében az eszközöket nem innen válogatja. Ezzel 
Jézus minden militáns szervezettől -  akár vallásos akár világi ala
pon működő legyen -  élesen elhatárolja magát. Erőszaktól mentes 
uralma mégis valóságos uralom, amely megszégyenít minden földi 
királyságot.

Pilátus nem érti a lényeget, beszűkül a már egyszer feltett kérdés
re, hogy aki előtte áll valóban király-e? Jézus pedig azt mondja: ha 
nem érted, amit mondtam, akkor újra mondom: király vagyok, és

azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Jézus 
azért jött, hogy ezt az igazságot tegye érthetővé, foghatóvá, nyilván
valóvá. Hogy mindenki meghallja, mi az igazság. Pilátus tulajdon
képpen ajánlatot kap Jézustól, hogy csatlakozzék Isten igazságához. 
János szóhasználatában Isten igéje ez az igazság. Közvetítője Krisz
tus, aki maga az aX.r|9eia (Jn 14,6). Aki tehát őbenne marad, az 
megismeri, és cselekszi is az ő igazságát. Övéi az igazság ereje ál
tal kapnak szabadságot (Jn 8,32). Pilátus mindezt nem érti, mert bár 
ő a világi igazságszolgáltatás feje Júdeábán, maga sem hisz az igaz
ságban. Cinikus, fásult válaszában utoljára tesz föl kérdést. Még Jé
zus előtt, de már nem neki. Választ sem vár. Mi is az az igazság? 
Számít-e egyáltalán? Ezen a ponton, maga elé dünnyögve önmaga 
fölött mond ki ítéletet Pilátus. Hiába Jézus ártatlanságának a beje
lentése a tömeg előtt. Pilátus sorsa keserű bukás, mert nem ismerte 
föl az Igazság Királyát Jézusban.

M editáció

Jézus az Igazság Királya
Jézus halála előtt utoljára adódik alkalom arra, hogy valaki egé

szen személyesen, négyszemközt hallja őt vallani küldetéséről, Is
ten országa titkáról. Két világ ütközik össze. Csendesen, mégis 
szembeötlő kontrasztokat rajzolva. A földi és az égi hatalom talál
kozása ez. A birtokba vevő, mindenkin áttaposó hatalom, és a min
denkiért áldozatot vállaló, önmaga létéről is lemondani kész hata
lom találkozása. A történelmi színhely jelentőségét nem felejtették 
a korai keresztyén nemzedékek, Kr. u. 450 körül a hagyomány sze
rint ezen a helyen épült föl egy templom. Nevében -  Hagia Sophia 
-  emléket állítottak annak a „szent bölcsesség”-nek, amelyről Jézus 
tett bizonyságot világi bírája előtt. Védekezés helyett vallomást 
tesz, hogy fény derüljön az igazságra. Ez a modell értékű hitvallás 
szolgálhat erőforrásul nekünk is, a mai kor minden emberének a hit 
harcában, úgy ahogyan arról Pál apostol is beszél. „Meghagyom ne
ked az Isten színe előtt, aki életet ad mindennek, és Krisztus Jézus 
színe előtt, aki Pontius Pilátus előtt bizonyságot tett azzal a szép hit
vallással, hogy tartsd meg a parancsolatot szeplőtelenül, feddhetet- 
lenül a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig.” lTim 6,13-14 (lásd 
még lPét 2,2lkk).

Az igazságszolgáltatás első emberével szemben ott áll Jézus, aki 
szolgál az igazsággal. Égbeszökő a különbség a két hozzáállás között. 
Az igazság Jézusban testesül meg, és ő mégsem kérkedik önmagával. 
Királyként áll a helytartó elé, és mindvégig alázatos király marad. 
Még nem mutatkozik meg szembetűnően az égi király dicsősége, s 
még nincsenek rajta/fölötte a gúnyolt földi király jelei sem: a tövisko
rona, a bíborpalást és a három nyelven szövegezett titulus. De tudja, 
hogy király, s méltósággal áll meg vádlója előtt.

Reményik Sándor Pilátus c. verse kiváló meditációs anyaga lehet 
készülésünknek, ha Pilátus szemszögéből szeretnénk végiggondolni 
textusunk következményeit. Ebben az esetben az igazság által kérdő
re vont ember helyzete válhat hangsúlyossá. Egyetlen versszakot 
hadd idézzek ebből a versből:

Valamit szólt nekem az igazságról,
Azután némán vérzett, ragyogott.
Gúnnyal kérdém: az igazság micsoda?
Feleié: „én vagyok".
A gyülekezetét is ebbe az irányba érdemes átvezetni. A „mi az 

igazság” kérdésétől eljutni a „ki az igazság” feltárásáig.
A Via Dolorosa kezdeteként a Pilátustól való elindulást szokás
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megjelölni. Hitvallásunk formulája alapján, „szenvedett Pontius 
Pilátus alatt”, most mégis új parafrázisra kapunk lehetőséget. Jézus 
passiójának része: szenvedett Pontius Pilátus előtt. Vele beszélve. Ci
nizmusa, az igazság iránti érzéketlensége miatt szenvedés lehetett Jé
zusnak látni az érteden rómait. Vajon bennünket érdekel-e az igaz
ság? Az igaz életre való felszabadulásunk esélye itt kezdődhet el.

Vázlat lehetőség

Az igaz Király igaz életre szabadít fel
1. Az igazság utáni vágyakozás (éhezni és szomjazni)

Relatív és részigazságok között. Perpatvar.
2. Mi az igazság? -  Pilátus, az igazságszolgáltatásra kényszerített, aki

elutasította az Igazságot.
3. Ki az igazság? -  Az igaz Király vallomása

a. Az igazságot felfedő királyság Jézusban jön -  nem e világból való.
b. Az Igazság/Jézus senkire nem erőszakolja rá magát -  de szemé
lyesen kérdőre von.
c. Jézus megosztja velünk, és számon kéri rajtunk az igazságot

Aradi György

N agy csütörtök
Mt 26,20-30

Nagycsütörtökön a keresztyén gyülekezet újraolvassa az utolsó 
vacsoráról szóló tudósítást. Az úrvacsorához való járulást most maga 
a történet és a nagyhétben betöltött szerepe teszi aktuálissá. Jézus 
„megszokott tanítványi körében” költi el utolsó vacsoráját. A gyüle
kezetekben pedig leghűségesebb templomba járóink vesznek részt a 
nagycsütörtöki istentiszteleten.

Jézusnak a leghűségesebbek felé is van mondanivalója. Üzenete, 
mely szinte már a kereszt tövéből hangzik, frissen és találóan szólít 
meg minden Krisztus-követőt és Krisztus-keresőt.

Az úrvacsora szentségében egyszerre szólal meg a bűnvallás, a 
bünbánat és a bűnbocsánat miatti hálaadás. így teljes a keresztyének 
által ünnepelt úrvacsora. Jézus halála életmentő, üdvösséges ajándék, 
és mi Krisztus testének és vérének szentségében, a bűn és a halál fe
letti győzelemben részesedünk. így bontakozik ki nagyhéten Isten Jé
zus Krisztusban megvalósuló megváltói tette. Dienes Valéria így írja 
versében:

Hol emberietek van
-  Én ott vagyok
Ahol minden hallgat
-  Én szólhatok
Ahol üres minden
-  Én láthatok
Ahol sírna minden
-  Dalolhatok
Hol megsemmisül minden
-Alkothatok
Mert embermegváltó
-  Isten vagyok.

Nagycsütörtök textusa a Máté szerinti történetet veszi Jézus tanít
ványai körében elköltött vacsorájáról. Textusunk három részre tagol
ható:

A. Az árulás (20-25)
B. Az új szövetség (26-28)
C. Az eszkatologikus közelség (29-30)

A. Törékeny emberi kapcsolatok (versek 20-25)

A szereztetési igéket tartalmazó versek elé bekapcsolódik a vacsora 
első részében elhangzó jézusi mondat: „Bizony, mondom nektek, hogy 
közületek egy el fog árulni engem Máté szűkszavúan tudósít bennün
ket a vacsora kezdetéről, arról, hogy pontosan mi történt. Csak annyit 
közöl, hogy Jézus arról beszél tanítványainak, hogy egy közülük áruló 
lesz. Milyen szomorú, s egyben milyen emberi ez a bevezetés azokhoz 
a versekhez, melyekben a textus szívét látjuk! A vacsora elköltése köz
ben Jézus már küldetése beteljesedésére gondol, de előbb még meg kell 
küzdenie az árulás szomorú valóságával. Milyen döbbenetes ezt halla
ni a tanítványoknak, akik Jézus követésére tették fel az életüket!

A tanítványok egyenként magukra vonatkoztatva teszik fel a kér
dést: „Talán csak nem én vagyok az, Uram?” Arra gondolnak, hogy 
történhetett-e esetleg olyasmi, amivel akaratukon kívül is rosszat tet
tek Jézusnak, vagy nem megfelelően nyilatkoztak róla. Jézus válasza 
feltárja, hogy valóban, valaki tanítványai közül fogja elárulni. „Aki 
velem együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem Jézus szavai 
nem arra a pillanatra vonatkoznak, amikor egyszerre nyúl vele egyik 
tanítványa a tálba, hanem a vele együtt lévőkre, az asztalnál együtt 
ülőkre. Az áruló helyzetét csak még súlyosabbá teszi az a tény, hogy 
Jézus legszűkebb környezetéből kerül ki. Júdás, az áruló kérdésével 
még fokozza a feszültséget -  Jézus Istentől elrendelt útján, a próféták 
által megjövendölt úton halad, de ez nem menti fel az árulót bűnéből 
és felelőssége alól.

Jézus értünk vállalt szent áldozatát rendkívül emberi módon kerete
zi ez a történet, és az, amelyik a textus utolsó verse után következik. 
Ahogyan Péter megtagadja Jézust, úgy válik a tanítványok hűsége és 
kitartása Jézus és az „ügy” iránt egyre nehezebbé és válságosabbá.

Ebben az emberi gyengeségről árulkodó keretben lesz Jézus szava 
igazán a megváltásról tanúskodóvá. Hol lenne máshol nagyobb szük
ség Isten megmentő szeretetére, mint a töredezett és vétkekkel terhelt 
emberi közösségekben? A tanítványok, annak ellenére, hogy ők áll
tak legközelebb Jézushoz, nagyon keveset értettek meg abból, amiről 
Jézus már előre szólt nekik.

B. Isten megújítja szövetségét az emberrel (versek 26-28)

Jézus szavai (a szereztetési igék), már úgy szerepelnek Máté leírá
sában, ahogyan azt valószínűleg a gyülekezetben, liturgikus formá
ban már használták.

„Miközben ettek... ” Az emberi létezés mindennapos eseményét Jé
zus áldó szava szenteli meg. Az áldás az, ami megtöri a profán valósá
gát, és megszenteli a legegyszerűbb eseményt is. Jézus áldást mond a 
kenyér és a bor felett. A kenyérben testét adja nekünk -  önmagát -, 
ahogyan János evangéliuma is megörökíti: „ én vagyok az élet kenyere ” 
(Jn 6,35). Ez a test megtöretett test: Jézus halálba megy az emberekért. 
A borban vérét adja nekünk. Vére a szövetség vére, mellyel először 
Mózes hintette meg a népet, Isten szövetségkötésének jeleként.

Jézus vére árán, áldozatul odaadott élete árán köt most Isten új 
szövetséget az emberrel, ahogyan Jeremiás próféta is megjövendölte 
(Jer 31,31-34). A szerzési igéknek így egyik motívuma a szövetség
ről szól, melyet Isten köt meg az emberrel, és aminek alapja Isten 
„embermegváltó” akarata.

Jézus szavainak következő lényeges motívuma a szentségi motí
vum, mely az „ez az én testem .... ez az én vérem "jelentéstartalmá
ból következik. Ez a jézusi kijelentés azt jelenti, hogy az úrvacsorá
ban Krisztus valóságos testét és vérét vesszük. Jézus azt mondja: „ez 
én vagyok”! A lényeg tehát az a közösség, ami a szentség vételekor 
létrejön az ember és Krisztus, illetve a szentséget vevő többi ember 
között. Ez a közösség az, ami az Úrral és embertársainkkal összeköt 
bennünket. Vajta Vilmos így ír erről a közösségről: „Csak az tapasz
talja meg az egyház igazi Isteni lényegét, aki hite által eljut a közös
ség titkának ezen mélységéig."

147



A szerzési igékben megjelenő harmadik motívum az engesztelő 
áldozati jelleg: „sokakért kiontatik bűnök bocsánatára". Jézus önma
gát bűnök bocsánatára adja áldozatul. A cselekvő Isten újra szereteté- 
ről tesz bizonyságot: megbocsátja bűneinket, melyek tönkreteszik 
életünket és emberi kapcsolatainkat. A szerzési igék így ágyazódnak 
bele Jézus tanitványaival elköltött utolsó vacsorájának történeti ese
ményeibe. Ennek jelentősége abban van, hogy az úrvacsora értelme 
elválaszthatatlan Jézus szenvedéstörténetének és feltámadásának 
eseményeitől. így nagycsütörtöki igehirdetésünk tartalma sem vá
lasztható el a következő napok igehirdetéseitől.

C. Isten országáról és Jézus éjszakájának közelségéről 
(versek 29-30)

Textusunk 29. versében Jézus rámutat arra a reménységre, ami ha
lála és feltámadása által a keresztyén ember reménysége lesz: Isten 
országában is vele leszünk, mert ő éppen most készül arra, hogy ne
künk helyet készítsen. Krisztus halála és feltámadása újra a teljes kö
zösség reménységét adja meg nekünk. Az ember élete a halálon túl is 
Isten szeretetébe ágyazódik be, és Krisztus áldozata árán Isten orszá
ga reményteljes valósággá válik számunkra.

Az igeszakasz utolsó verse emlékeztet bennünket arra, hogy a re
ményteljes jövő egy fontos állomása az Olajfák hegye. Jézus az úrva
csorában önmagát adja nekünk -  részesedünk megtöretett testében és 
kiontatott vérében. A nagycsütörtöktől nagypéntekre virradó éjszakát 
az Olajfák hegyén Jézus értünk virrasztja át. Odaadta magát nekünk 
az utolsó vacsorában, és az Istent dicsőítő zsoltárok eléneklése után 
már csak egy éjszaka választja el a kereszttől.

Meditáció

1. Vigyázat, törékeny! Ezzel a megjelöléssel érkezik meg az érté
kes csomag. Óvatosan és lassan bontjuk ki. Gondoltunk-e már arra, 
hogy nem csak az ilyen csomag lehet törékeny, hanem minden embe
ri kapcsolat, amelynek részesei vagyunk? Sokszor jobban aggódunk 
törékeny csomagjainkért, mint törékeny emberi kapcsolatainkért. Tö
rékeny közösségekben élünk. Jézus az utolsó vacsorán áldást mon
dott, és a vele való teljes találkozás alkalmává tette az úrvacsorái kö
zösséget. Az emberi élet során megtapasztalt törékeny emberi közös
ségek mellett nekünk adja Isten országának megízlelését. A bűnökkel 
terhelt egyéni és közösségi életünkben olyan lehetőséget kapunk, ahol 
Isten bűnbocsátó kegyelmével találkozhatunk. Ami számunkra töré
keny -  életünk: a bűn, a lelkiismereti teher, az ember elesett állapota 
miatt -, azt Isten megmentő és embermegváltó szeretete a megpróbál
tatásokat és a csiszolást kiálló gyémánttá teszi.

2. Mit ad nekünk Jézus az úrvacsorában? -  tesszük fel a kérdést a 
konfirmációra készülő gyerekeknek, de az első úrvacsora vétel után 
olyan keveset beszélünk róla! Pedig a Jézus által nekünk adományo
zott közösség testében és vérében Isten szeretete és kegyelme, amivel 
az ember az őszinte bünvallás után találkozhat. A halálba induló Jé
zus adta át tanítványainak önmagát, hogy újbóli visszatéréséig is ta
lálkozhasson vele az Istenre utalt ember. Jézus feltámadása után az 
emmausi tanítványok akkor ismerték fel Jézust, amikor megtörte a 
kenyeret! Tanítványai halála és feltámadása után értették meg igazán 
küldetésének célját és lényegét.

3. Jézus is törékeny volt. Törékenysége a kereszten vált láthatóvá 
és megfoghatóvá. A mi törékenységünket viselte, azt vitte a kereszt
re. Feltámadása a törékenység, a bűn és a halál feletti győzelem, Isten 
mérhetetlen szeretetének kiáradása. Krisztus győzelmének jelében 
ünnepelhet a gyülekezet, valahányszor az ő emlékezetére testének és 
vérének közösségében részesül. Mint törékeny emberi közösség járu
lunk Isten megterített asztalához. A bűnbocsánat reménysége által hi
tünkben megerősödve nézünk nagypéntek és húsvét eseményei felé!

Pángyánszky Ágnes

N agypéntek
Jn 19,1-7

A textus felé

A passiótörténetet János evangéliuma bizonyos pontokon eltérően 
beszéli el, mint a szinoptikusok. A hangsúlyt itt a római helytartó, 
Poncius Pilátus előtti kihallgatásra helyezi, az Annás, Kajafás -  
szinedrium -  előtti jelenet ehhez képest háttérbe szorul. Jellegzetesen 
jánosi „hangszerelésben” csendül fel az események hátterén az evan
gélista mondanivalója: Jézusban csak az tudja hittel befogadni az Is
ten Fiát, aki megalázottságában, kivetettségében, elesettségében is 
meglátja felmagasztalását. Aki a szenvedő Jézus-arc mögött meglátja 
a világ szabadítását munkáló Isten arcát.

A Jézus-per azt követően veszi kezdetét, hogy a szinedrium isten- 
káromlás és politikai zavarkeltés vádjával átadja Jézust a római hata
lomnak. A szinedrium a zsidóság legfőbb hatósága és kormányzó tes
tületé volt. Hatásköre vallási kérdések elbírálására és azokra az 
ügyekre terjedt ki, amit a helytartó átengedett neki. Erős befolyása és 
tekintélye ellenére halálos ítéletet nem mondhatott ki, és nem hajtha
tott végre. Ebben és más politikai döntésekben a helytartó illetékessé
ge volt a meghatározó.

1. vers. Pilátus el akar határolódni a döntés felelősségétől. Miután 
a Barabbás-tervvel ez nem sikerül, most másban látja meg a megol
dás lehetőségét. Azzal akarja kielégíteni a főpapok és a szolgák köve
telését, hogy megkorbácsoltatja Jézust. Azt reméli, hogy részvétet 
kelt bennük a jelentéktelen, szánalmas, tehetetlen, a hatalom erejével 
megalázható ember látványa. Az emberi szenvedéssel való együttér
zés felkeltésében bízik. Ezzel azonban az események sodrásába kerül, 
képtelen többé kézben tartani és irányítani a történéseket. Egyrészt 
azért, mert jogtalanságot követ el, hiszen ő maga jelenti ki korábban, 
hogy „én nem találok benne semmiféle bűnt”, tehát ártatlant büntet 
meg, ezzel egyben el is- indítja a keresztre feszítés folyamatát, 
ugyanis a megkorbácsolás a halálos ítélet integráns része volt. Más
részt nem találja el a zsidók igazi indulatának indítékát, amely csak 
színleg politikai, sokkal inkább „vallási”, sőt hitbeli kérdés: Jézus 
„Isten Fiává tette magát”. Korábban, a kihallgatás alkalmával is ki
derül, Pilátus nem érti meg a Jézus-ügy mélységét, hitbeli vonatko
zásait, teljesen „vak” ilyen szempontból. Őt csak az érdekli az egész 
eljárás alatt, hogy Jézus királysága valóban rivalizál-e a császári ha
talommal.

2-3. vers. A kényes jeleneteknél Pilátus visszavonul, mintha ezek
hez semmi köze sem volna. Itt azokon a gúnyolódásokon van a hang
súly, amelyek Jézus királyi hatalmára vonatkoznak, arra a királyság
ra, amely rejtett formájában valóban az övé. így kerül elő a korona, a 
királyi bíborruha, a királynak járó üdvözlés. A jelenet ironikus, hiszen 
Jézus, akit azzal csúfolnak, hogy a zsidók királya, valóban király volt. 
Az az igazság, és azt emeli ki a gúnyos megjegyzések mögött elrej
tett akaratlan „bizonyságtétel” is, ami a Pilátus előtti tárgyalás teoló
giai és szerkezeti lényegét alkotja, hogy Jézus valóban Messiás.

4-6. vers. Pilátus két alkalommal is leszögezi a véleményét Jézus 
ártatlanságára vonatkozóan: „Tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt 
nem találok benne” (4. vers), majd „...én nem találom bűnösnek” (6. 
vers). A 6. vers felszólítása, hogy „Vegyétek át ti, és feszítsétek 
meg...” nem ítélet, és nem is a vádlóknak adott engedély, hanem a fe
lelősség kérdésének újbóli teljes elhárítása.

Közben a katonák elővezetik Jézust, megaláztatásában is királyi 
jelvényekkel díszítve. A helytartó pedig újra akaratlanul is vall Jézus
ról: „Íme, az ember!” Isten Fia emberré lett, ő az igazi ember, a „má
sodik Ádám”, aki bár hasonló lett mindnyájunkhoz, mégis bűntelen, 
ártatlan, magára veszi minden bűnünket és nyomorúságunkat. János 
evangéliuma összefüggésében a sorok között olvasva erről hangzik a
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bizonyságtétel. Izrael vezetőit, és szolgáikat nem hatja meg a látvány. 
Inkább vérszemet kapnak, és vadul kiáltják: „Feszítsd meg!”

7. vers. A zsidók a törvényre hárítják a személyes felelősséget. 
3Móz 24,16 szerint: „Aki az Úr nevét káromolja, az halállal lakoljon, 
irgalom nélkül kövezze meg az egész közösség.” A zsidóknak ennek 
alkalmazására nem volt tehát jogosítványuk. A helytartó elhatároló
dása ilyen formán visszautasítást is jelenthetett volna, de mivel 
Pilátus nyilatkozata és intézkedése nem volt elég radikális, erre az 
alaptörvényre hivatkozva kapaszkodnak bele a szavai adta lehetőség
be, hogy a halálos ítélet végrehajtható, amelyet a törvény az istenká- 
romlókkal szemben elő is ír. Itt érhető tetten az, mi is az igazi indoka 
a Jézus elleni vádaknak, feljelentésnek és indulatnak, a rendkívüli és 
közvetlen kapcsolata Istennel, vagyis az, hogy valóban ő a világos
ság, amely fénylik a sötétségben, de a sötétség nem fogadta be.

„íme, az ember!”

Bach János passiójának 4. tétele, Femandez, Juni, Caravaggio, 
Fetti, Dürer megdöbbentő ábrázolásai, Munkácsy Krisztus-trilógiájá
nak „Ecce Homo”- ja. Hangok és képek kavarognak bennünk. Szinte 
elválaszthatatlanul hozzá tartoznak a jánosi tudósítás nyugtalanító és 
sodró erejű szavaihoz, bizonyságtételéhez.

Minden vele szembesít, Pilátus is őrá mutat: „íme az ember!”, a 
vesztes, megalázott, parodizált és méltóságában lehetetlenné tett em
ber. Akit oszlophoz kötözve véresre vertek, akinek szakadt bíborkö
peny a palástja, a koronája fejébe nyomott tövis. A kiszolgáltatott, né
ma Jézus áll előttünk, akiből gúnyt űztek. Akivel meg lehetett tenni, 
hogy „tréfából” a Ceasart ünneplő ceremónia mintájára, mint „zsidók 
királya” előtt térdet, fejet hajtsanak neki a túlkapásra hajlandó zsoldo
sok. Ebben a kiélezett helyzetben ma is botrányos, taszító, érthetetlen 
és megfejthetetlen a megcsúfolt Krisztus titka. Ugyanis a rossz kö
peny alól, a töviskorona alól nem villan ki a királyi köntös és a győz
tesnek kijáró királyi korona. A „Fájdalmak Férfia” áll előttünk, akin 
egykor nem látszott, hogy Messiás-király lenne, ma pedig nem lát
szik, hogy ebben a megalázottságában bármit is tehetne értünk.

A szenvedő Krisztus-arc mellett hitetlen, sötét, bűntől árnyékolt 
emberi arcok tűnnek fel. Segítenek megérteni, elmélyíteni emberi vi
szonyulásainkat, állásfoglalásainkat. Figyelmeztetnek gyengéinkre, 
emberségünk hiányaira, miközben az arcképcsarnok képei között iga
zi emberi vonásokat csakis a szenvedő Krisztus arcán ismerni föl.

Pilátus -  Számára Jézus pere kényes és problémás ügy. Nem akar 
kivégeztetni ártatlan embert. A helyzet ura próbál maradni, a hatalom 
-  úgy tűnik -  valóban az ő kezében van, aki jogilag korlátlanul ren
delkezik élet és halál felett. Mégis egész viselkedése arról tanúskodik, 
hogy semmiféle hatalommal nem bír. Az események sodrásában tehe
tetlen eszközzé válik. Egy nála sokkal nagyobb hatalom irányítja a 
történéseket.

A katonák -  Emberségből elégtelenre vizsgáznak. A pillanatnyi ha
talmukkal visszaélők mutatós példányai. Túllőnek a célon. Nemcsak 
fájdalmat és megaláztatást okoznak a másik embernek, de ezen még 
gúnyolódni is tudnak. Semmiféle empátia nem szorult beléjük. Torzult 
lelkű emberek, akik Jézusban saját emberségüket is megcsúfolják.

Főpapok -  A status quo-t és a hatalmukat féltő, vallási vezetők, 
akik azt vesztik el, akiben éppen hinniük kellene. Részt vesznek val
lásuk legkomolyabb várakozásának kicsúfolásában, pogányok előtt 
tagadják meg az egész zsidó nép reménységét.

Szolgák -  Az események sodrásába került, akaratától, véleményé
től, szabadságától megfosztott, befolyásolt „szolga-lelkű” ember
massza. Itt már nincsenek egyes emberek, csak tömeg van. Karinthy 
Barabbás című novellájában érzékletesen fejezi ki, hogyan lesz a „sok 
arcból egyetlen arc... az esti homályban”, hogyan húzza magával a 
kollektív bűn örvénye a „Feszítsd meg!” kiáltást skandálókat.

Igaza van Pilátusnak, amikor azt mondja: „íme, az ember!". Ő az 
igazi ember, aki mindvégig megmaradt Isten képmásának. A koncep

ciós per valódi hátterét megvilágító elszólás: „Meg kell halnia, mert 
Isten Fiává tette magát", megint csak arra utal, hogy Jézus valóban 
az emberré lett Isten Fia. A töviskoronás, az elbukott, a veszélytelen, 
a király paródiája: az igazi ember. Az a Krisztus, aki az emberiség ször
nyű nyomorúságait hordozza magán, valóban Úr, mégpedig olyan Úr, 
aki a halálig menően felvállalja az emberi sorsot. Akinek a végtelen 
szeretete nyilatkozik meg abban, hogy bár isteni hatalmával élve kivág
hatná magát ebből a kínos helyzetből, mégsem teszi meg -  értünk.

Én mindezt megtettem érted...!

1719-ben Zinzendorf a düsseldorfi múzeumban Fetti Ecce Homo 
című festményének hatására döntött úgy, hogy lelkész lesz. A kép 
Krisztust ábrázolja töviskoronával a fején, alatta pedig ez a felirat állt: 
„ Én mindezt megtettem érted!"

Kicsoda ő nekem? -  ez a kérdés a vele való találkozás, a Krisztus
ra tekintés legkomolyabb, legmélyebb emberi ütközőpontja.

A sikertelenséget, a veszteséget az ember Krisztus megalázottságá- 
nak, kiszolgáltatottságának paradox volta miatt tudja egyedül elfogad
ni. Ha Jézusra tekintve hittel meglátom az erőtlenségében hatalmas Is
ten megbotránkoztató szenvedését, az felelet saját elesettségemre, vét
kes és halandó, szabadság nélküli, elvesztett emberségemre. Jézus 
szenvedésében és halálában Isten van jelen. Isten Krisztusban önmagát 
adja oda, hogy az Istentől való elhagyatottságig elmenően miénk le
gyen, és nálunk legyen. Isten ott van az ember „poklában”, semmilyen 
szenvedés, veszteség, gyász nem zárhat el tőle. Szolidaritást vállalt ve
lünk. Ez egyedül Krisztus értünk való szenvedésében és kereszthalálá
ban lesz valóságos a számunkra és a világ számára.

Smide'liusz Gábor

Nagyszombat
Mt 12,38-42

Egzegézis

12,38: A farizeusok az eddig látottakon túl olyan jelet, hitelesítő 
csodát követelnek Jézustól, ami egyértelműen bizonyítaná az ő iste
ni, mennyei eredetét. 5Móz 13,1-4 értelmében a jövendőmondók és a 
próféták munkájához is hozzátartozik a jel, melynek hiányában az il
lető hamis prófétának számít.

12,39: Az Ószövetség Isten és Izrael viszonyát a házasságkötés 
szent szövetségéhez hasonlítja. Jézus szavai szerint a nép azonban 
hűtlen Istenéhez, ezért házasságtörő nemzedék. Ez abban nyilvánul 
meg, hogy elzárkózik a hitre és a megtérésre való felhívás elől.

Jónás próféta jele nem a jelkívánásra adott felelet, hanem az ítélet 
hirdetését és annak eredményét hangsúlyozza.

12,40: Jónás a cethal gyomrában Krisztus halálának és feltámadá
sának az előképe, hiszen Isten kihozta őt a „halálból”, és így jelent 
meg Ninivében. Az ellentmondásosnak tűnő három nap és három éj
jel időmeghatározás nem a mi időfogalmaink szerint értendő, hiszen 
a zsidók minden megkezdett napot és éjszakát teljesnek számítottak. 
Lukács valószínűleg ezen időmeghatározási tévedések elkerülése vé
gett nem veszi át a mátéi szöveget.

A föld belsejében -  szó szerint a föld szívében -  a holtak birodal
mát (Hádész) jelentheti (ld. Apostoli hitvallás: alászállt...).

A következő igeversekben két történeti utalásról olvasunk. A po
gány Ninive lakói és egy pogány királynő magatartásukkal megszé
gyenítik Isten választott népét.

12,41: Amit Jeruzsálem a próféták legelkötelezettebb igehirdeté
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seire, és Jézus szavaira sem tett meg, azt előzőleg már megtette 
Ninive a romlott város, Jónás igehirdetésére. Ninive megtértférfiai az 
ítélet napján a hitetlenséggel vádolhatják majd az izraelieket, mert 
nem tértek meg annak a szavára, aki Jónásnál is nagyobb.

12,42: Dél királynőjét (Sába: vsz. dél-arábiai birodalom) elbűvöl
te Salamon Istentől kapott bölcsessége. De Jézus nagyobb Salamon
nál, mert benne Isten bölcsessége személyesen jelent meg. Ezt csele
kedetei igazolják, amit „ez a nemzedék” azonban nem vesz tudomá
sul. Sába királynője ezért vádolhatja majd Izraelt az ítéletkor.

Jézus elutasítja tehát a farizeusok jelkívánását. Nem nyilvánítja ki 
előttük Isteni hatalmát, hiszen Istent nem lehet az emberi akarat ren
delkezése alá vonni és őt attól függővé tenni. A jeleket Isten úgy és 
akkor adja, amikor neki tetszik (ld. 2Móz 7,10: botból kígyó, lKir 
18,36: mennyből alászálló tűz, Mt 11,4: messiási jelek).

Barcley írja Rabbi Eliezerről, hogy mit kellett tennie, ha tanítását 
kétségbe vonták: fát elmozdítani gyökerestül egyik helyről a másik 
helyre, a víz folyásirányát megváltoztatni, épületek falait szóval meg- 
dönteni, amit csak egy másik rabbi szava állíthatott vissza eredeti ál
lapotába -  ilyesfajta jelet várhattak Jézustól is.

A ninivei nemzetségnek Jónás jele adatott, mert szava Isten üze
nete volt a népnek. Jézus hallgatói felé ennek a jelnek kettős üzene
te van. Egyfelől azt jelenti, hogy amiként Jónás reménytelen hely
zetben eltűnt a hal gyomrában, úgy kell majd Jézusnak is eltűnnie a 
fold gyomrában (Jónásnak az engedetlensége miatt, Jézusnak az en
gedetlen nép miatt). Másfelől ahogy Jónás a szenvedése által jut el 
küldetése beteljesítéséhez, Jézus is a földi halála után jut majd el a 
feltámadás általi dicsőségre. Jézus nemzedéke azért marasztalható 
el, mert rövid lelkesültség után nem engedte, hogy Isten országa 
megvalósulhasson a földön. E dologban minden nemzedék önmagá
ért felelős.

Meditáció (hídverés)

Nagyszombat. Az egyházi év „lelki mélypontja”, Jézus halála és 
feltámadása közti időszak. Homiletikuma a gyász, Jézus halálának a 
feldolgozása. Átgondolása mindannak, hogy a nagypénteken történ
tek milyen hatással vannak az életemre. Aki már vesztette el hozzá
tartozóját, az tudja, hogy a legnagyobb mélységeket, szenvedést és 
lelki gyötrelmet a temetést követő időszakban éli át az ember. A 
„Bárcsak...!” és a „Mi lett volna, ha...?” önmarcangoló kérdései, 
gyötrelmei kínozzák az embert. Hol van megnyugvás? Hol van az élet 
nyugalma, erőforrása?

Bach passiói. Tömegek -  nem csak hívők -  hallgatják évről évre. 
Nem véletlenül, mert átmos, mert kisírja magát az ember, mert katar
zis élményt ad. Még énekelve is. Valamit vagy valakit elveszítettem 
az életemből. Hiányzik az erős hit. Keresném az új találkozást. Földi 
síkon van úgy, hogy már nem megy tovább. De a hit terén bármikor 
mehet. Feleszmélés. Szükségem van a Jézussal való találkozásra, an
nak ellenére -  vagy éppen azért - , mert: „Én, én okoztam minden 
szenvedésed, bűneim vittek keresztfára téged...” Az énekelt evangé
lium hallgatása segít dönteni, megerősödni, újra kezdeni.

Passiójáték. Gyülekezetek fiataljai (esetleg teológus csoportok) 
mutatják be a Jézus halálához vezető eseményeket. Miért? Azért, 
hogy feldolgozzuk magunkban Jézus halálát és a halált általában. Fel
dolgozzuk azt, amiről senki sem szeret beszélni, ami tabu. Nagy
szombat csendessége és a hangosan ordító „Feszítsd meg!”-ek egy
másba hasító hangjai mind azt erősíthetik meg: szükségem van Jézus
ra, a Megváltómra, aki meghalt, de akiben Isten továbbra is munkál
kodik, láthatatlanul, mint földbehullott búzaszemben. Értem is.

Megnyugvás. Ha átélem nagyszombat lelki krízisét, csak akkor fo
gok igazán örülni a holnapnak. Ha átélem életem, családom, hitéle
tem krízisét, akkor remélhetek megoldást. Ha érzéketlen maradok, 
nagyszombat és a húsvét is üres lesz. Hát nem ettől az ürességtől me
nekülünk?

A prédikáció felé (segíthető gondolatok Barcley alapján)

1. Szeretnék (újra) megbizonyosodni Isten léte felöl. De hogyan? 
Istent nem láthatom meg, de el sem érhetem olyan módon, ahogy én

akarom. Az igeszakasz arra int, hogy ne akarjam Istent úgy, olyan mó
don keresni, ahogy ő nem mutatja -  mutathatja -  meg magát. Csodát 
várok ahelyett, hogy újra és újra észrevenném, hogy benne élek. Isten 
a hétköznapok egyszerűségében, egyszerű történéseiben van jelen, ahol 
szüntelen megszólít. A rosszban is -  és abban talán még inkább.

„Isten! Kit a bölcs lángesze fel nem ér,
Csak titkon érző lelke óhajtva sejt:
Léted világít, mint az égő
Nap, de szemünk bele nem tekinthet"
(Berzsenyi: Fohászkodás)

2. Pedig valamiféle jel mégiscsak jól jönne...
Jézus erre ezt mondaná: jelet kértek? Hát én vagyok Isten jele. De 

ti nem vesztek észre. Elmulasztjátok az alkalmat, hogy felismerjetek 
engem. A niniveiek felismerték Isten figyelmeztető hangját Jónásban, 
Sába királynője felismerte Isten bölcsességét Salamonban. Jézusban 
nagyobb bölcsesség jött hozzánk, mint amit Salamon valaha is birto
kolt, és nagyobb üzenet, mint amit Jónás valaha is hozott. Jézus felis
merésének az elmulasztása nyugodtan terhelheti lelkiismeretemet 
nagyszombaton. (Az igében elgondolkoztató az is, hogy ki fog tanús
kodni ki ellen az ítéletkor. A pusztán prófétai szónak hívőkkel azok 
kerülnek szembe, akiknek bizony több lehetőségük lett volna Istent 
megismerni Jézusban.)

3. De van találkozás...
Mert Isten szüntelen fáradozik értem. Jézusban találkozom Isten

nel. Az ebből adódó kérdés ez: hogyan reagálok Jézus életemben va
ló megjelenésére, a farizeusokhoz hasonlóan bizonyítékot keresek, 
vagy elfogadom szavát, mely megtérésre hív. Mit érthetünk ezen?

„Olyan módon éljünk, hogy megértsük az élet értelmét. Azt az éle
tet kell elvetnünk, amelyben mindig a középpontban vagyunk, és egész 
életünk csak magunk körül forog, és mindent magunkhoz kötünk. Ha 
azt akarjuk, hogy életünk újjászülessen, akkor Jézust kell követnünk, 
azaz arra kell figyelnünk, amit ő mond nekünk, és aszerint kell csele
kednünk és élnünk. Akkor nemcsak a szenvedésben, hanem a dicsőség
ben is vele leszünk. (...) Hans Thomának van egy csodálatos rajza. 
Ezen egy gondtalanul furulyázó kis gyermeket lehet látni, aki egy ször
nyeteg kitátott szájában ül, és vidáman fújja dalocskáját. így élhetünk 
mi, keresztyének. Akármilyen nagy is a fenyegetettség, mindig érvé
nyes Isten ígérete: »Ne félj!« A keresztyén ember bizodalma nem a 
helyzettől, hanem Isten jelenlététől függ.” (Christoph Klein)

Pál apostol az oltár előtti felolvasásra szánt igében (Róm 8,38-39) 
azzal bíztat, hogy: „...sem halál, sem élet,... sem magasság, sem 
mélység nem választhat el bennünket Isten szeretetétől, amely meg
jelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.”

Németh Petemé
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H ú svét ünnepe
Jn 20,1-10

Gondolatok a textusról

Az igehirdetésre kijelölt textus minden különleges írói eszköz fel- 
használása nélkül tudósít a hét első napjának kora reggeli eseményei
ről. Tényszerűen közli, hogy miként jutottak a tanítványok a rendkívü
li eset hírének birtokába, hogyan szembesültek a feltámadás csodájával.

Az emberi szó az első eszköz, amellyel többekhez is eljut a hír. 
Magdalai Mária a látvány hatására a tanítványokhoz siet, és elmond
ja, mit látott. Fontos azonban, hogy észrevegyük: az első pillanatban 
a szemtanú még nem tud mit kezdeni az üres sír látványával, megpró
bál ésszerű megoldást találni a megfejthetetlenre. Okfejtésében azon
ban a magdalai Máriának egyáltalán nem jut eszébe természetfeletti 
magyarázatot adni: „Elvitték az Urat a sírból...” (2. v.). A reakció ter
mészetes: ellenőrizni kell a hír valódiságát, annyira hihetetlen, hogy 
nem elég az üzenet. Látni kell az eseményt. A tanítványok „elindul
nak”, és „futnak”, megtekintik a helyszínt.

Talán azt várnánk, hogy egyszerre mindent elsöprő hit ébred a tanít
ványokban. Igeszakaszunkból azonban csak az derül ki, hogy a kép las
san kezd összeállni. Az egyik tanítvány már hisz, de az evangélista 
fenntartja, hogy „még nem” értették az írást. A húsvéti hithez nem elég 
az ismeret, nem elég a csoda megtapasztalása. Ezt a hitet nem az em
ber fejleszti ki magában saját élményei alapján, hanem felülről való 
ajándék, hogy ki tudjuk mondani: „Én Uram és én Istenem!”

Az igehirdetés felé

Olyan világban élünk, ahol a szóban, írásban elhangzó hírek kez
denek háttérbe szorulni. Egyre több tény és információ kép formájá
ban jut el az emberhez, egyre nagyobb az igény arra, hogy láthatóvá 
váljék az, amiről tudni szeretnénk. Különösen így van ez olyan ese
ményekkel, ahol rendkívüli körülmények, megmagyarázhatatlan, 
misztikus jelenségek fonják körül a történést. Egy-egy hírtelevízió 
színvonalának lényeges fokmérője a minél több, közelibb, frissebb, 
hitelesebb kép.

Ezzel szemben húsvét idei megünneplésekor nagyon szűkszavú, 
tényekre szorítkozó bibliai híradás az igehirdetés alapigéje. A textus 
a halálon aratott diadal részleteit nem engedi meglátni. Tudjuk, hogy 
a képzőművészet számára is hálás téma a húsvéti esemény. Végigkí
séri a keresztyén művészet történetét a sírból diadalmasan kiemelke
dő Krisztus, a félelemtől halálra vált őrség képe vagy az isteni hata
lom jelenlétét szimbolizáló arany háttér. Itt azonban ezek nem állnak 
rendelkezésre. Adott a kora reggeli sötétség, a sírkert némasága, egy 
magányosan a sír felé menő asszony. Egy szempillantás múlva pedig 
egy hatalmas elhengerített kő és a tátongó sírbolt, ahová nemrég fek
tették a keresztről levett Mestert. Mi történt? Ellopták? Vagy...? En
nek a másik megoldásnak a keresése mentén indul tovább aztán az 
evangéliumi híradás, és vezet el bennünket a tanítványoknak a feltá- 
madottal való első találkozásáig.

Az ünnep első napján tehát szenzációk hírével bőven ellátott gyü
lekezeti hallgatóságunk számára egy közel kétezer éves egyszerű tu
dósítás alapján kell megfogalmaznunk a halál vereségét. Bátran rá

mutathatunk arra, hogy a feltámadás, a halálon vett diadal épp olyan 
Isten hatalmában álló tett, mint Jézus bármelyik csodája. Nem kell 
magyarázatokba bonyolódni a húsvéti esemény bizonyítása céljából: 
látásom szerint ez gyengíti a jánosi leírás szilárdságát, kétségbevon- 
hatatlanságát tükröző egyszerűségét. Azt pedig mindenképpen hang
súlyossá kell tenni, hogy ez a csoda teremt igazán élő hitet, mert el
bizonytalanítja a halál hatalmát. Aki az egész Jézus-eseményből biz
tos pontként kiemelkedik, az maga a feltámadott Krisztus.

Az igehirdetés fő  gondolatai

A feltámadás -é s  a többi csoda. Gondoljuk át azokat a jeleket, ame
lyeket Jézus szavai hitelesítéseként, az Isten országának megjelenése bi
zonyítékaiként adott az őt körülvevőknek. Nem volt sohasem nagy elő
készület, nem propagálták jó előre a tanítványok, hogy a Mester most 
valami rendkívülit fog tenni. Szólt, cselekedett, és győzött. Vereséget 
szenvedett a betegség, a Sátán, a halál. Megmutatkozott, hogy „e világ 
ura” már nem lehet annyira biztos hatalmában, láthatóvá lett, hogy aki 
ezeket a jeleket teszi, az lesz a végső küzdelem megharcolója.

Fia meghallgatjuk János leírását, abból sem derül ki semmi különös. 
Nem tudunk beszámolni pontos körülményekről, rendkívüli kísérője
lenségekről. Csak azt tudjuk, hogy Jézus korábban szólt feltámadásá
ról, most pedig a sír üres. Tetten érhetjük az eseményekben szavainak 
igazságát és azt a győzelmet, ami minden egyes korábbi csodájában fi
gyelmeztető jel volt: övé minden hatalom, nincs számára ellenfél.

Ami pedig különleges jelentőséget ad húsvét hajnalának, az a nagy
péntek történése. Akkor a világ bűnét vette magára, a bűn büntetése ta
szította az Istentől való elhagyatottság nyomorúságába, végül a halál
ba. Mit jelent hát a feltámadás? A világ bűnét hordozó nem marad Is
ten haragja alatt, halálos ítéletben. Új kezdődött! Isten szeretete, meg
bocsátó kegyelme új lehetőséget adott az életnek, és ez már több, mint 
a naini ifjú vagy Lázár újból visszaadott élete, mert ez már mindenkié.

A feltámadás -  és az emberi reakciók. Bármennyire is erőteljes az 
evangélium hiradása, a csoda nehezen emészthető. Hallhattuk, hogy 
magdalai Mária első véleménye, aminek hangot is ad, nem Jézus egy
kori, feltámadására utaló szavait kapcsolja össze a látottakkal. Ennél 
sokkal földhözragadtabb, elfogadhatóbb magyarázatot talál: elvitték a 
sírból. Hogy kik és mikor és miért, arról nem beszél, de csak ez lehet 
az ok. Lehet, hogy Jézus beszélt feltámadásáról, de ez képtelenség. A 
tanítványok, a kortársak számára maga az élet forrása halt meg. Lo
gikus úton jutottak el a kétségbeesésbe, mikor látták meghalni. Ön
magát az elmúlásból kimenteni már tényleg senki nem képes.

Ez az a pont, amely ma is kétségessé teszi a feltámadás örömhírét. 
Az ember sok mindent képes legyőzni. Természeti erőket hajt uralma 
alá, reménytelen betegségben levőket képes az életbe visszahozni. De 
egy kétségtelen, fenyegető tényként mindig megmarad a múlandóság, 
mint az élet legbiztosabb velejárója. Micsoda őrületes ellentmondás! 
És erre egyetlen feloldás létezik: annak az üres sírnak a látványa, amit 
János elénk tár. Már a halál sem biztos, már a múlandóság sem kor
látlan úr, mert az élet győzött.

Az emberi értelem és megismerés elé falak emelkednek, amikor 
bizonyítékokat keres a húsvéti csoda mikéntjére. A csoda üzenete 
azonban mindenképpen az elfogadásra, a hitre hív: halálos sebet ka
pott az elmúlás, hatalma megroppant! A győztes örömhírére figyelj, 
mert a vesztes csak saját vereségét tudja felkínálni.

A feltámadás -  és az élő hit. Pont az előzőekben megfogalmazot
tak teszik lehetővé, hogy legyen értelme hitünknek. Az élet diadalát 
megmutató Krisztus megkérdőjelez minden rajta kívül való útkere
sést. Miért bíznánk az életünket egy múlandó emberre vagy általa fel
kínált múlandó értékekre? Miért követnénk önmagunkat is becsapva, 
igazában reménytelenül egy kihalófélben levő eszmét, filozófiát?

Az üres sír, az összegöngyölt leplek meggyőzőek voltak a tanítvá
nyok számára. Lassan kezdett összeállni a kép mindarról, amit Jézus 
hozott a világba. Mondhatnánk persze, hogy nekik könnyű volt, mert
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saját maguk tapasztalhatták meg, mi is történt. Én azonban úgy gondo
lom, hogy legalább akkora képtelenség volt hallani a magdalai Máriát, 
és látni az üres sírt, mint ma, 2000 húsvétján ezt felolvasni és felfogni.

Csak úgy lehetséges ez, ha a feltámadott, maga Jézus Krisztus te
szi meggyőződésünkké, hitünkké azt, ami a betűk mögött valóságként 
kirajzolódik. Ez a hit pedig nem vakhit, nem bigott buzgalom, hanem 
az életre, az örök életre mondott igen.

Húsvét ünnepén Isten csodálatos tettének eszköztelen leírása áll 
előttünk. Egyszerűségében és csodájában megdöbbent minket: él a mi 
Urunk! A Fiú halála áldozat lett bűnünkért, feltámadása pedig végte
len dicsőségének sugarát vetette ránk. Annak a dicsőségnek, melynek 
mindig részesei leszünk Isten eljövendő országában.

Ördög Endre

H ú svét 2. napja
Jn 11,17-32

Az alapigéhez

János itt olyan forrásból merít, amit a szinoptikusok nem ismerhet
tek, mert különben említették volna. Ellentétben Márkkal és Lukács
csal, a történet csodálatossága is fokozott. Lázár feltámasztása az 
utolsó és legnagyobb csoda az evangéliumon belül is. Nem véletlenül 
került jelenlegi helyére. Voigt szerint csúcspontot és fordulópontot je
lent az evangéliumban. A fejezetben ellentétek ütköznek egymással: 
egyfelől sokak előtt ismertté lesz Jézus mint a feltámadás és az élet 
ura, másfelől éppen ez a csoda hozatja meg ellenségeivel a döntést, 
hogy megölik.

János a csodát sajátosan értelmezi. A történet, amibe beleágyazó
dik a nővérekkel való találkozás és Lázár feltámasztása, keretül szol
gál annak a fontosabb mondanivalónak, amire Jézus el akarja vezetni 
a jelenlévőket. A testi feltámadáson túl a lelki feltámadásra utal. Ez 
már itt és most elkezdődhet, ha valaki meghallja Jézus szavát, és hisz 
benne. Ezzel Jézus korrigálja a zsidó hagyományt, ami a feltámadást 
az utolsó napra teszi. Jézus földre jöttével ez már itt jelen van. Ez kü
lönösen hangsúlyos János evangélista eszkatológikus gondolkodásá
ban, amit a következő fejezetekben (14-17.) még inkább kifejt.

Érdemes az egész fejezetet elolvasva felfigyelni arra a csodálatos 
szemléletességre és lelki finomságra, amivel egyfelől Jézus a krízis- 
helyzetbe jutott emberek felé fordul, másfelől arra, ahogyan minder
ről az evangélista tudósít.

17. vers: Tudatosan említi a „négy nap”-ot. A halottat még aznap el
temették, de az akkori zsidó felfogás szerint a halott lelke még 3 napig 
körüllebegte. Ezen belül még elgondolható volt a természetes újraéle
dés. A négy nap a biztos, végleges halált erősíti meg. Betánia kb. 3 ki
lométerre volt Jeruzsálemtől. Ez magyarázza, hogy a testvéreket sokan 
felkeresik. A 7 napig tartó, meglehetősen komplikált gyászszertartás ős
régi szokáson alapult (2Sám 10,2), amit Jézus korában is gyakoroltak.

23 vers: Itt fordítja az evangélista a figyelmet arra, amit a csodá
val kapcsolatban tulajdonképpen szóba akar hozni. Miután Márta bi
zalommal és némi szemrehányással kiönti a szívét Jézus előtt, ő így 
válaszol: „Feltámad a testvéred!” (Nem azt mondja, amit talán Márta 
várt volna, hogy feltámasztom őt) Más szavakkal Jézus arra utal: ne
ked van reménységed, ezzel meg kell elégedned. Márta nem kételke
dik. Hiszen ezt tanulta az írásokból, és Isten megőrizte benne ezt a hi
tet. Konkrét helyzetében mégsem jelent ez segítséget. Ott marad se
gítség nélkül a „magától értődőén hitt dogmatikájával”. Többre lenne 
szüksége, mint a távoli időben vigasztalódni.

25. vers: Jézus nem torkolja le Márta „tanult” hitét, hanem tágabb

horizontra emeli. Először előtte hangzik el „ Jézusnak egyik legmeg- 
rendítőbb és legmélyebb, legcsodálatosabb kinyilatkoztatása” (Kamer):
„ Én vagyok a feltámadás és az élet.” Ez felülmúlhatatlan kijelentés. 
Valaki ott áll Márta előtt, elérhető közelségben, és azt mondja magáról: 
„Én vagyok”. Itt és most tiéd lehet mindez, ha hiszel. A jövővárás he
lyére az élő jelen lép. A Jézussal való találkozás hatálytalanítja az élet 
és a halál eddig valósnak hitt határvonalát. Jézusban az igazi élet jelent 
meg, akik hisznek benne, már most részesei. Ezt az új, Istennel való kö
zösségbe való betagozódást nevezi Jézus feltámadásnak. Ez nemcsak 
távoli esemény, már itt kezdődik. Ezt nevezi Scholz László találóan 
„kezdeti feltámadás”-nak, ami az utolsó napon beteljesedik.

26-27. vers: Jézus nem azt kérdezi: felfogod-e ezt vagy ismered-e 
ezt? Azt kérdezi: mersz-e belépni a feltámadás és az élet új világába? 
Márta helyes választ ad: „Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy”. így a 
hit beszél. Istennek nem kell magát előttünk legitimizálni. Az „én 
vagyok”-ra a hit csak a „te vagy”-gyal adhat helyes választ. Márta éle
tét egyszerre beragyogja az eljövendő új világ fénye. Ahol ez a válasz, 
minden beteljesedett, ott jelen van a feltámadás és élet (Günther Dehn).

28-32. vers: Az új perikóparend ezeket a verseket is hozzákapcsol
ja az előzőleg 17-27-ig tartó textushoz. Márta a Jézussal való beszél
getés után hazasiet, és titokban szól Máriának Jézus érkezéséről és ar
ról, hogy Jézus látni szeremé. Az utóbbira nézve nem olvasunk Jézus 
kifejezett utasításáról. Márta azonban úgy gondolja, hogy Jézus kí
vánságának tesz eleget, ha lehetőséget ad testvérének a Jézussal való 
beszélgetésre. Azért teszi ezt titokban (Schlatter), mert ismeri a zsi
dók ellenséges érzését Jézussal szemben. Kísérlete sikertelen, mert a 
vendégek utána sietnek Máriának, igy nem jöhet létre személyes ta
lálkozás csak kettőjük között. Mária Mártához hasonlóan csalódásá
nak ad kifejezést, hogy Jézus nem jött időben. Feltűnő, hogy Jézus 
sem vigasztaló, sem kinyilatkoztató szavakat nem mond Máriának.

A miértre az evangélium írója nem ad választ. A kommentárok kü
lönböző magyarázatokat adnak rá. Az NT szerint a feleletet talán a 3. 
versben találjuk. Eszerint Mária azok oldalán áll, akik Jézus jelenlét
ében is tovább folytatják a halottsiratást. Mátyás Ernő kommentárjá
ban ezt írja: Jézus engedi,-hogy a legkedvesebb híveinek lelkében is 
ott maradjon a kétkedés magva, hogy aztán látva isteni hatalmát, hi
tükben is megerősíttessenek arra az időre, mikor már ő nem lesz ve
lük. Kamer Károly találgatásoknak minősiti a különböző magyaráza
tokat azokra a kérdésekre, amikre az evangélista nem ad választ.

Meditációs gondolatok

1./ Nincs alternatíva! János korában, a hellenisztikus korban külö
nösen forró volt az életvágy az emberekben. A szinkretista misztérium- 
vallások és a különböző gnosztikus szekták mind ennek kielégítését 
ígérték az embereknek. Ez magyarázta gyors sikerüket. Ha közénk tar
tozol, ha ezt meg azt elsajátítod, az igazi élet birtokosa leszel. A külön
böző filozófiai irányzatok is az életre mutató ösvények akartak lenni.

Nem ismerünk ebben a szituációban a saját korunkra? Nem jel
lemző-e ez a fokozott élnivágyás a ma emberére? Mivel, hol tudja ezt 
kielégíteni? Anyagiak biztosításával, a hatalom birtoklásával, függet
lenséggel, ezoterikus spekulációkkal stb.? János evangéliuma nem 
tud alternatíváról. Jézus hozza, adja az életet, ami minden körülmé
nyek között értelmet ad a földi életnek, és megtart a halálban. „Őben
ne jelent meg és maradandóan őbenne van a feltámadás és az élet, 
amire minden halandó ember vágyakozik.” (Scholz László)

2.6/ A hit nem születik könnyen az emberszívben. T. i. az a hit, amit 
Márta vall meg a 25. versben: „...én hiszem, hogy te vagy a Krisztus...” 
Mennyi hántásnak, kiábrándultságnak, emberekkel szembeni értetlen
ségnek és türelmetlenségnek vennénk elejét, ha mindezt tudomásul 
vennénk! Csodálatra méltó Jézus pedagógiája, ahogy a bánattól sújtott, 
kétségbeesett, nem elégséges hittel rendelkező nővéreket kezeli, tovább 
segíti, feltátja előttük az igazi élet titkát. Nem kellene-e sokszor félre
tenni másokkal szembeni „szent” türelmetlenségünket, és több megér
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test tanúsítanunk a lelkipásztori szolgálatban? Talán eredményesebb 
lenne szolgálatunk, de mindenképpen Jézushoz hasonlóbb.

3./ Még a hivő ember előtt is maradnak titkok. Mennyi minden fel
foghatatlan a történet szereplői számára Jézus magatartásában és sza
vaiban! Nem értik -  még tanítványai sem miért késlekedik. Meny
nyire a testi feltámadásra irányul elsősorban a testvérek, de különösen 
a csodára váró gyászolók gondolata! Hogyan is értenék, hogy Lázár 
sorsa össze van fonódva Jézus sorsával? Lázárt visszaadja az életnek, 
egyúttal azonban a maga halálát készíti elő, de ezzel végleg megtöri 
a halál hatalmát. Isten számunkra érthetetlen döntéseit, titkos gondo
latait tudjuk-e elég hittel és alázattal elfogadni?

Gondolatok az idehirdetéshez

Jézus a megtanult hitből élő hitre segít minket. Ma gyakran beszé
lünk krízishelyzetekről. Korunk legnagyobb erőpróbái, hogy ezeket a 
krízishelyzeteket megoldjuk: a nemzeti, társadalmi feszültségekből, a 
gazdasági nehézségekből adódó kríziseket, válsághelyzeteket.

Igénk a hit kríziséről beszél. Olyan válsághelyzetről, amibe mind
nyájan belekerülhetünk vagy már benne is vagyunk. Ilyenkor az élet te
szi fel nekünk a kérdést: mit ér a hitünk? Jelent-e megoldást, segítséget?

Igénkben Márta alakja áll elénk az előtérben. Kegyes, az öröklött 
vallásos hagyományokban élő zsidó asszony. Ugyanakkor Jézus-ta
nítvány. Urának nevezi Jézust. így is mondhatnánk: jó keresztyén, jó 
evangélikus. Tudja, mit kell hinnie, bizalom van szívében Jézus iránt.

Egy hirtelen jött esemény azonban mindent felborít életében. Fia
talon, váratlanul elveszíti testvérét. Ilyen csapásokat mi is ismerünk, 
nem kell ennek feltétlen halálesetnek lennie. Mikor kicsúszik lábunk 
alól a talaj, szembesülünk a kérdéssel: hogyan juthatunk ki életünk 
kríziseiből? Kire számíthatunk?

Igénk azt a Jézust állítja elénk, aki a megtanult, talán töredékes, ta
lán kétségek közt hányódó hitünkből képes élő hitre vezetni.

a. / Tudja rólunk, hogy mi gyakran csak krízishelyzetben ismerjük 
fel, hogy eddigi hitünk kevés. De ilyenkor is hozzáfordulhatunk. Kér
hetjük, ajándékozzon meg élő hittel.

b. / Jézus megértő szeretetével számolhatunk, ha életünk krízisbe 
kerül. Jézus nem leckéztette meg sem Mártát, sem Máriát. Megértet
te fájdalmukat, kétségbeesésüket. Panaszos szavaikhoz kapcsolódva 
megértő szeretettel tágítja hitük horizontját, hogy felismerjék benne 
azt, akinek ő kijelenti magát: a feltámadás és az élet Urát.

c. / A próbák között hajótörött hitüket megerősödött hitté tudja vál
toztatni. Előzőleg is bíztak Jézusban. Mégis Jézus szavaira szorulnak, 
hogy hitük megerősödjön. Mi is mindig újra rászorulunk erre az erő
sítésre. Különösen, ha válságba kerülünk.

d. l Jézus maga segít el a döntéshez, hogy teljes szívvel tudjunk 
bízni benne. Rátaláljunk a helyes válaszra: „hiszem, hogy te vagy a 
Krisztus, az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba”. Ez a felelet, tu
datos hitvallás -  amit másutt a Szentírás megtérésnek nevez -  már a 
feltámadás, az új, Jézustól kapott élet kezdete.

Sárkányné Horváth Erzse'bet

Gpíusvét ünnepe utáni 1. vasárnap
Jn 5,24-25

Az élet hallásból van...

Casus: Az egyházközségi választások határideje lejárt. Megvan az 
új esperes, püspök, valamint a többi tisztségviselő is. Fokozatosan ki
alakul az új struktúra egyházunkban. Bár a szószék az igehirdetés he

lye, mégsem hagyhatjuk szó nélkül -  éppen ezen a vasárnapon -  azt 
a reménységünket, hogy hamarosan új korszak nyílik a Magyarorszá
gi Evangélikus Egyház életében, és ennek a megújulási folyamatnak 
tanúi és munkálói vagyunk mindnyájan. Abban bízunk, hogy ez a for
dulat lehetőséget teremt a régi, megkövesedett formák átalakítására, a 
21. század emberét megszólító evangéliumhirdetés kereteinek megta
lálására.

Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal is, hogy a formai keretek, az 
egyházszervezet, az új tisztségviselők szolgálatba állása önmagában 
nem elegendő az egyház belső megújulásához. Arra viszont szükség 
van, hogy az új lehetőségek igénybevételével azon fáradozzunk, hogy 
a Krisztusról szóló igehirdetés eljusson a mai ember füléig. S ha már 
eljutott oda, akkor gyökeret is verjen a szívekben, és sorra hozza a 
megtérés áldott gyümölcseit.

Jézus ilyen megújulásról beszél a húsvét utáni 1. vasárnap alapigé
jében. A Fiú feltámadása új alapokra helyezi a keresztyén ember éle
tét, sorsát. Az örök élet kérdéséről van szó. Ennek feltétele az ige 
meghallása.

A vasárnap jellege: „mint újszülött csecsemők... " -  új kezdet: az 
egyház tagjai olyanok, mint a gyermekek -  ennek az állapotnak min
den előnyével és hátrányával együtt. Jézus mindenesetre ezt a viszo
nyulást szeretné látni a keresztyén ember életében: a gyámoltalanság 
alázatával, a „nagyba” vetett bizalom őszinteségével, feltétlen enge
delmességgel, boldog ragaszkodással ahhoz, aki oltalmába veszi, se
gítségével örvendezteti meg, és Ígéri, hogy elvezeti a célhoz, ahol kü
lönleges ajándék vár rá. A gyermek szereti azt, aki jót akar neki, és 
hallgat a szavára.

Isten igéje ilyen hűséges követésre buzdítja a gyülekezetek tagja
it. Elénk állítja Jézust, akiben, aki által beteljesedett a mennyei Atya 
akarata: üdvösséget és örök életet szerzett a világnak. Ebben hiszünk, 
ezt valljuk, és ezt hirdetjük húsvétkor s minden vasárnapon, a hét el
ső napján, amely azért lett a keresztyének ünnepe, hogy újra meg új
ra megemlékezzenek Jézus feltámadásáról. Erre a tényre épül hitünk, 
ebből indul el hívő életünk.

Az egzegézishez

Mindkét kijelölt verset az apriu, agpu Xeytú upiv mondás vezeti be. 
Ez a kérdés nyomatékosítja mindkét kijelentést. Az első azért fontos, 
mert az utolsó idők „ teológiáját" fogalmazza meg; a második pedig 
azért, mert arról a tényről prófétái, hogy ez valóban be fog következni.

24. vers: Magán hordozza a jánosi teológia jellegzetességeit: A 
Fiú különleges küldetésére kerül hangsúly. Most van itt az idő arra, 
hogy megragadjuk Isten közelségét! Testté lett az ige (o Xoyoc), akit 
az Atya küldött (TTep.i)javTi). Ezért annak van örök élete, aki hallja az 
igét, és hisz abban, aki Jézust elküldte. (Gondoljunk Róm 10,17-re, 
amelyben Pál ezt mondja: „A hit hallásból van, a hallás pedig a 
Krisztus beszéde által. ”)

Jelen idejű az állítás: örök élete van\ Itt dől el, ezen a földön, ho
gyan ítél majd meg bennünket az Úr. Aki hallja az igét, aki hisz Isten
ben, már most az örök élet birtokosa (exei Cwr)v oatúviov).

A icpioic az ítélet szakkifejezése. A mai ember számára félelme
tes hangzású szó. Nem azért, mert a végítéletre figyelmezteti, hanem 
azért, mert számára a krízis mást jelent. Jelentheti az e földön fölépí
tett karrier összeomlását, egy házasság, család közösségének meg
romlását, vagy éppen lelki válságot. A mai ember akkor tud megállni 
a lábán, ha képes uralkodni a „ krízishelyzeteken ".

A íreTapaiMji) igének itt különlegesen látványos, plasztikus jelentése 
van: átmenni, átköltözni egyik helyről a másikra. Kiválóan bemutatja 
azt a lényegi változást az ember sorsában, amit Jézus feltámadása hoz a 
világnak: eddig a halál határozta meg a gondolkodásunkat, érzéseinket, 
cselekedeteinket -  a halál világában laktunk, ez volt a helyünk -, most 
viszont Jézus megváltó műve révén átköltöztünk az élet világába!

25. vers: Párhuzamban áll a naini ifjú történetével, amelyben
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Lukács aláhúzza: úgy támad fel az ifjú, hogy meghallja Jézus hang
ját. Ha Jézus megszólal, azt meghallja a holt is. Ahol Jézus megszó
lal, ott élet támad.

Ebben a versben még hangsúlyosabban kerül elő a most (vw) fo
galma. Kamer Károly ezt „ eszkatologikus jelen ”-nek nevezi. Ez nem 
azt jelenti, hogy a térben és időben elképzelt messiási esemény a je
lenben valósul meg -  spirituális értelemben - , hanem azt a tényt fo
galmazza meg, hogy az életet nem úgy nyerjük el, amint folyamato
san elsajátítjuk Jézus tanítását s azt az életformát, amelynek követé
sére bennünket bátorít, hanem úgy, hogy azt ajándékba kapjuk tőle. A 
megváltás pedig már megtörtént: az idők teljességében. Ezért aki 
meghallja az evangélium szavát, aki felismeri Jézusban a mennyei 
Atya által elküldött Szabadítót, annak most van élete, örök élete!

Az igétől az igehirdetésig

János evangéliumának e két verse az élet és a halál kérdését veti 
fel a gyülekezetek tagjai előtt. Nem ismeretlen problémával állunk 
szemben, hiszen nap mint nap ezt a küzdelmet folytatjuk: megélheté
sért, egészségért, békés, harmonikus családi életért, nyugodt munka- 
körülményekért, érvényesülésért.

Bennünk van viszont a szorongás, mert félünk a kudarcoktól, a 
krízishelyzetektől. Miért olyan félelmetesek ezek? Azért, mert a krí
zis testi-lelki összeomlást, ellehetetlenülést jelenthet több vonatko
zásban is. Egyrészt kiszorulhatunk azokból a közösségekből, ame
lyekbe tartozunk: bűneink, hibáink, mulasztásaink miatt elveszíthet
jük a bizalmat a munkahelyi kollektívában, a baráti körben, a család
ban. Ez pedig végső esetben azt is eredményezheti, hogy magunkra 
maradunk.

A magány pedig a személyes élet kríziséhez vezethet. A szenve
délybetegségek terjedése, az öngyilkossági kísérletek nagy száma jel
zi, hogy sokan nem látnak célt maguk előtt: feladják személyiségüket, 
reménységünket. Nincs erejük a további küzdelemhez.

Aki nem lát tovább e világ határainál, aki nem hallja meg az élet 
igéjét, az a -  krisztusi értelemben vett -  halál fogságában van.

Mit takar a halál kifejezése ebben az igében? Kettős jelentése le
het:

a) Lelki halál: Jézus azért szólal meg, hogy feltámasszon minket a 
lelki halálból. De mit is jelent a lelki halál?

• reménytelenség: Az élet küzdelmeitől megfáradt ember egy idő 
után képtelen arra, hogy erőt gyűjtsön még egy próbálkozásra. Elve
szíti lelkesedését, az újrakezdés lehetőségébe vetett bizodalmát.

• érzéketlenség: A hétköznapok tárgyi valóságában jól megva
gyunk érzelmek nélkül. Sőt, jobban is tesszük, ha kizárjuk az érzése
ket az üzlet, az anyagi világ, a jog és az ész döntéseiből. S közben el
veszítjük szívünk melegségét, elveszítjük barátainkat, emberi kapcso
latainkat.

• érdektelenség: A végtelen információáramlás következtében 
egyre kevésbé tudjuk befogadni az új igazságokat. Belefáradunk ab
ba, hogy véleményünket újra meg újra át kell formálnunk. Egyszer 
csak megtorpanunk, és minden, ami új, hidegen hagy minket.

• közömbösség: Elkövetett bűneink miatt vádol a lelkiismeretünk, 
de ahogy telik az idő, ahogy szaporodnak a vétkek, egyre kevésbé ér
dekel minket a bűnbánat, a bűnbocsánat, a feloldozás vágya. S ami
kor már valaki nyugodt szívvel tud vétkezni: az a lelki halál...

Jézus meg akar szabadítani ezektől. Fel akar támasztani a lelki ha
lálból. Ezért tanít, gyógyít, ezért könyörög Szentlélekért, ezért adja 
magát nekünk. így hoz:

• reménytelenség helyett újrakezdést,
• érzéketlenség helyett igaz szeretetet,
• érdektelenség helyett új értelmet,
• közömbösség helyett bűnvallást és bűnbocsánat iránti vágyako

zást.
b) Testi halál: Jézus -  a halál, az elmúlás legyőzője -  kiszabadít

bennünket a testi halál állapotából, és az örök élet ígéretét adja mind
nyájunknak. Bár tudjuk, hogy ez az idők végezetén adatik meg ne
künk, azzal a bizonyossággal futhatjuk pályánkat, hogy Jézus meg
váltó műve már beteljesedett, Isten terve elvégeztetett, s ha meghall
juk az igét, s ha hiszünk abban, aki elküldte a Fiút, már most az élet
ben járunk. Ez a cél áll előttünk, ez a hit földi életünk erőforrása és 
mozgatórugója. Többé nem okoz rettegést az „igazi krízis”, az ítélet 
napja, mert jól tudjuk: Jézus Krisztus az igaz Bíró, aki nem halálra 
szánja a bűnöst, hanem elvezeti az örök életre.

A húsvéti örömhír meghallása újonnan szüli a hívő keresztyén em
ber életét. Megmenti a krízistől. Nem a földi lét kudarcaitól mentesí
ti. Sokkal nagyobb ereje van annál. Megvéd a testi-lelki összeomlás
tól. Az egyháztörténet hithősei tanúskodnak erről az erőről. Gusztáv 
Adolf énekében is ezt vesszük ajkunkra: „Isten velünk, s mi ővele, 
Nagy az Istennek ereje... " (EÉ 260,2)

Ezzel az erővel, ezzel a hittel járjuk a nekünk kijelölt utat ezen a 
földön a mennyei cél felé, amelyre határozott ígéretünk van, amely
nek első zsengéje Krisztus, aki feltámadt a halálból, hogy vele együtt 
mi is feltámadjunk.

Végezetül még egy segítségként álljon itt William Barcley vázlata:

Az újonnan születés folyamata:

ELFOGADNI:
1. ... amit Jézus mond az Atyáról (ti.: hogy ő a szeretet)
2. ... amit Jézus felajánl mint követhető életformát (kereszthordo

zás = az egyedüli út a békesség és boldogság felé)
3. ... amit a Feltámadott ad (jelenléte, ereje, segítsége, vezetése)

ÉLNI:
1. ... Isten szeretetében
2. ... Krisztus követésében
3. ... a feltámadásba vetett hit által

ÚJ KÖZÖSSÉGRE JUTNI:
1. ... Istennel (Biró O Atya; távollévő => közeli; idegen => bizal

mas kapcsolatban álló; akitől félni kell ■=> aki a szeretet)
2. ... egymással (gyűlölet ■=> szeretet; önzés => szolgálat; keserű

ség O megbocsátás)
3. ... saját magunkkal (gyengeség O erő; csalódás ■=> bizakodás; 

feszültség béke)
Ajánlott énekek: 514, 215, 220, 223, 362

Vető István

Felhasznált irodalom:
Nestle-Aland (UBS, 1983)
Dr. Kiss Jenő: ÚSZ görög-magyar szótár
F. Rienecker: Sprachlicher Schlüssel zum Gr. NT (Basel, 1952)
W. Barclay: John (The Daily Study Bibié -  Edinburgh, 1987) 
Kamer Károly: A testté lett ige (Budapest, 1950)

Q%Lsvét ünnepe utáni 2. vasárnap
Jn 10,22-30

A döntés lehetősége és bölcsessége

A textusunkat megelőző szakaszokban két különösen is nagy ér
zelmi hullámokat vető esemény -  a házasságtörő nő és a vakon szü
letett meggyógyítása -  kimondatlanul is hordozza a zsidók kérdését:
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Meddig tartasz bizonytalanságban bennünket? A vakon született 
ember Jézus Istentől való hatalmát a rendkívüli gyógyítással, az iste
ni beavatkozást igénylő erő birtoklásával látja igazolni. Másrészt, 
hogy Isten csak igazakat hallgat meg, bűnösöket nem, a gyógyítás te
hát Isten válasza.

A templomszentelési ünnep

Kr. e. 167-ben a IV. Antiochus Epiphanes fanatikus pogány el
szántsággal és erőszakkal hatalmas sereg élén bevonult Jeruzsálembe. 
Az áldozathoz szükséges szent edényeket, gyertyatartót, de még az 
arany oltárt is, a templom homlokzatát borító aranylemezekkel együtt 
összeszedette és elvitette. Kegyetlen öldöklést végzett. Nemcsak a 
templom kifosztása, hanem pogány kéztől való megszentségteleníté- 
se, valamint bálványáldozati oltárok felállítása és bálványkultusz el
rendelése a vérengzéssel együtt mélységes gyászt okozott Izraelben. 
Ezt követően indult meg a Makkabeusok felszabadító mozgalma. Kr.
e. 165-ben Júdás Makkabeus visszafoglalta Jeruzsálemet, a templo
mot újra felszerelték, pótolták a hiányzó edényeket, új oltárt építettek. 
Nagyszabású, 8 napig tartó templomszentelési ünnepet tartottak an
nak a napnak a harmadik évfordulóján kezdődően, melyen IV. A. 
Epiphanes kifosztotta. „Júdás és testvérei és Izráel gyülekezete azt 
határozta, hogy az oltár megújításának napjai ünnepeltessenek meg az 
ő idejükben évenként 8 napig a Kiszlev hónap huszonötödikétől fog
va öröm és vigalom közepette” (I. Makk. I. 59.)

Júdás Makkabeus győzelméhez egy csodás esemény is kapcsoló
dik. A templom visszafoglalásakor csak egyetlen napra való meg
szentelt olajuk volt. 8 napig tartott volna, míg az ünnephez alkalmas 
tiszta olajat tudtak volna készíteni. Az egy napra való 8 napig adott 
világosságot az ünnephez. Az ünnep a hellenizmus hatásaként elter
jedt pogány kultusz alól való felszabadulás, a vallási közszellem újra
élesztésének kezdetére emlékeztet.

Az Istent engesztelő áldozati rend helyreállt. Erre emlékezik nagy 
hálával és felszabadult örömmel mindenki.

Jézus, aki bizonytalanságot okoz

A templom felújításáért, a szentély felállításáért hozott nagy áldo
zatok nem mentek feledésbe. A legnagyobbat, az Istennel való kap
csolat rendezettségét kapták vissza. Minden templomszentelési ünnep 
erre való emlékeztetés. Az áldozat megtisztított helyen bemutatható. 
Az Istennel való közösséget az áldozatok tartják egyensúlyban.

Jézus körül a bizonytalanság, a gyanú egyre fokozódik. A gyanú 
alapja, ami megmondatott a Messiásról. Az őrzött hagyomány üzenete, 
és az ezeknek meg nem felelő jézusi magatartás. A törvény tökéletes, 
maradéktalan megtartását hirdeti, ugyanakkor törvényszegésre bíztat a 
szombattal kapcsolatban, és maga is több ízben provokatívan megsze
gi Isten szüntelen cselekvésére utalva. Nem böjtöl, mint Keresztelő Já
nos tanítványai vagy a farizeusok, sőt azt válaszolja, hogy az újat a ré
gire nem jó alkalmazni, sőt nem is szabad. (Régi ruha -  új folt)

Válaszolhat-e Jézus direkt módon a zsidók kérdésére, te vagy-e a 
Krisztus? Olyan értelemben, ahogyan a zsidók gondolják, semmikép
pen. Sajátos igazságossága a törvény szerint tájékozódókat inkább 
megtéveszti, mint eligazítja. Mert szerintük egy nemzet élete nem 
épülhet kizárólagosan elvont hitre, szüksége van egy gyakorlati val
lásra, formákra, melyek a vallásos eszméket kifejezik, és a mindenna
pi életet a vallás szentségével áthatják. Jézus pedig nem helyettesítet
te a régi szertartásokat újakkal. A régi utakat elhagyta, és másokat is 
azok elhagyására buzdított, és amit helyette kínált, az meghökkentő
en más volt a várakozásokhoz képest.

A zavart az is fokozta, hogy Jézus származási helyét tudták, de 
Krisztusnak Betlehemből, Dávid házából kell származnia. A legnyo
mósabb érv Jézus ellenében, hogy: „a vezetők közül hitt-e benne va
laki?”

A samáriai asszonynak Jézus félreérthetetlenül kijelenti magát (Jn 
4,25): Tudom, hogy Messiás jön, akit Krisztusnak neveznek, és ami
kor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki: Én vagyok 
az, aki veled beszélek.

A kijelentett igazság nem elég a kérdés eldöntéséhez. A cseleke
detek is beszédesek. Mt 11,4 vakok látnak, sánták járnak, leprások 
tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel és a szegé
nyeknek hirdettetik az evangélium.

De ehhez a Messiás-képhez hozzátartozik a mondat másik fele is: 
boldog, aki nem botránkozik meg bennem.

A cselekedetek mind arra mutatnak, hogy isteni hatalom működik 
Jézusban, de a gyanakvást se a szóbeli bizonyságtétel, se a cselekede
tek önmagáért való volta nem oldja, inkább fokozza.

A templomszentelési ünnepen pedig különös nyomatéka van a 
kérdésnek. Erősíti Jézus a vér és nagy áldozatok árán visszaállított 
kultuszi rendet, ami végső soron az Istennel való kapcsolat szabály- 
rendszere, vagy ennek az ősi rendnek felforgatója? Mi a viszonya a 
kultuszhoz? Mi a viszonya az Istenhez? Ahhoz képest, ahogyan őt lát
ják, hogyan vall Jézus maga felől? A messianisztikus jelek, az erővel 
hangzó bizonyságtétel mellett a személyes kinyilatkoztatást döntő je
lentőségűnek gondolják.

A cselekedetek egyértelműek, mert Jézus és az Atya között az is
teni Lélek egységéről tanúskodnak. De ez a tanúság nem mindenki 
számára egyértelmű. Isten tökéletes szövetsége a Messiás által reali
zálódik. Jézus eljövetelével Isten országa valóban jelen lévő valóság 
lett.

De vannak, akik minden bizonyosság mögé kérdeznek kétkedőn 
és bizonytalankodva, sok ismeret birtokában is döntésre képtelenül.

Másokban bizalmat kelt a szava, és szívesen tartanak vele.
A vasárnap jellegének megértése komoly nehézséget okoz. A 

pásztor-nyáj viszonya már vidéken sem megélt élmény. Tanulni és ta
nítani kell a pásztor-nyáj viszonylatát. Inkább a számon tartó figye
lemre, törődésre, gondoskodásra asszociálhatunk. Az Isten teremtette 
életnek létszükséglete a további, egész életen át tartó isteni gondosko
dás. Még a bűn rombolása miatt megtört kapcsolat ellenére is bizton
ságban érezheti magát az ember Isten kezén.

A bűn miatt a jó irányt, a jó célt veszítettük el és az élet belső rend
jét. Jézus ajánlata, hogy hallgatni lehet rá, rá lehet hangolódni, és meg 
lehet érteni a hívását.

Mi ennek a feltétele? A figyelem és a feltétel nélküli együtt tartás 
az élet Urával, a bizalmon alapuló ráhagyatkozás. Ezt a bizalmat 
olyan szoros kapcsolattal ajándékozza meg, mint amilyen egységben 
az Atyával van. Jézus kezére bízottan lenni a tökéletes biztonságot, az 
örök távlattal gazdag életet jelenti. Nélküle a céltévesztés, a belső 
rend elvesztése nagyon komoly és reális veszély.

Lehet faggatózni Jézus felől, sőt a döntés lehetősége és felelőssé
ge fel is van adva mindenkinek, de a döntéshez való bölcsesség ön
magában senkiben nincs meg. Feleletet azért sem találunk magunktól, 
mert semmiféle emberi sémába, szabályrendszerbe nem illeszthető 
bele. Csak Isten szeretetének vonzására képes az ember mozdulni és 
bizalommal válaszolni.

Dönteni kell, és döntenünk nekünk kell. A bennünk lévő bizony
talanságot a hittel fogadott kinyilatkoztatott ige, Isten üdvösséget 
munkáló cselekedetei, Jézus új, egyszeri és örök áldozata, valamint a 
Szentlélek munkája oldja föl. A megtartatás és az örökélet ígérete 
csak a hit bizalma alapján fogadható el, és bírható ki míg az ígéretek 
beteljesülnek. Ahhoz pedig Jézus és a hozzá tartozó gyülekezet teljes 
egymásra figyelő közvetlen kapcsolatának éltető ereje szükséges.

Igehirdetési vázlatpontok:
1. Mi segít a Jézussal mint Megváltóval kapcsolatos döntésben?
2. Honnan ismerhetjük fel mi is azt, akit mások Messiásnak mon

danak?
3. Milyennek ismerteti meg magát?

Bálintné Varsányi Vilma
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Széli Bulcsú
BÖJTI SOROZAT

„Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!”
Jézus kezében tartja életünket

Cél: Hogy meglássuk: nem „viharok” nélküli életre van 
szükségünk és nem szabad föladni a küzdelmet. Jézus, a meg
mentő és megtartó övéivel van. Ő úr minden gond fölött. A ne
hézségek eszközök Urunk kezében, hogy segítsen általuk mé
lyülni a hitben.

A múlt század (19.) végtelen optimizmusán tűi vagyunk. 
Akkor úgy gondoltuk, hogy a tudomány és a technika végtele
nül fejlődik. S ennek következtében a világ egyre jobb lesz, 
még erkölcsi tekintetben is. De hamarosan a 20. század végé
re érve, végérvényesen látjuk kudarcunkat és lehetőségeink 
korlátozott voltát. Ahogy egy fa sem nő a végtelenségig, ha
nem egy ponton megáll, ahogy a termőföld is véges a kihasz
nálhatóság szempontjából, úgy erkölcsileg sem jutottunk iga
zán előbbre Jézus nélkül. S nincs is remény az előre lépésre 
egyik területen sem. Az emberiség minden tekintetben lehető
ségei végső határai felé tart. Árvizek, belvizek, ökológiai ka
tasztrófák (ciánszennyezés a Tiszán), sugárfertőzés, bankcső
dök világkihatása... és mindezt az egyes ember is érzi a mai vi
lágban. De mi tudjuk Urunk szavaiból, hogy nem egy világka
tasztrófa vet véget mindennek, hanem akkor ér véget az élet, 
amikor Jézus már mindent megtett és megpróbált megmenté
sünkre. Mai igénk alapján is bízhatunk: nem vagyunk egyedül, 
Jézus addig is velünk van, kezében tartja sorsunkat. A viharos 
tengeren megjelenő Krisztus szavai legyenek három esténkén 
és aztán életünk minden nehézsége között segítségül: „Bízza
tok, én vagyok, ne féljetek!”

Bízzatok!

Gondoskodik rólunk és törődik velünk a mi Urunk. János 
apostol lejegyzi, hogy miért küldi előre Jézus a tanítványokat. 
Mert a tömeg királlyá akarta tenni őt (Jn 6,14-15) De nem lel
ki okokból, hanem mert a kenyércsoda során az ötezret jóltar
totta. Nem Isten akarata volt, amit a tömeg tenni készült, s ta
lán még a tanítványokat is magukkal ragadták volna. Most Jé
zus a tanítványokat előre küldi a tengerre. Tapasztalatuk ne
künk is bátorítás lehet, amikor az élet viharain megyünk ke
resztül, amikor besötétül az ég, nem látjuk a partot. Néhány 
dologban bizonyosak lehetünk, és így megnyugodhatunk.

Valaki számon tart bennünket. 23. v. A tanítványok ott van
nak a tengeren a vihar közepén, de Jézus imádkozik értük. Ő a 
mi közbenjárónk Isten trónja előtt. Életét adta és vérét ontotta 
értünk a kereszten. Ezért van joga számunkra kegyelmet kérni 
és szabadulást a jogos ítélettől, mely alatt mi méltán vagyunk 
(Lk 23,41). Ezért imádkozik Péter esetében, hogy el ne fogyat
kozzék a hite. S ezért mondja el főpapi imáját is (Jn 17). Az ő 
szavában és imájában hatalom van.

Lehetünk egyedül, de sosem magányosan. Sok helyen egye
dül kell megállni. Vizsgán, orvosnál, bajok közt, idegenben, 
halálos ágyon, Isten színe előtt. De más egyedül lenni, mint az 
egyedüllét, a magány. Szörnyű, ha senki sincs mellettünk, sen
kiben nem bízhatunk, senkibe sem kapaszkodhatunk. Jézus 
számon tart bennünket Isten trónja előtt. S ha most magam va

gyok is egy helyzetben, senki emberfia nem tud segíteni, még 
ha akarna sem: akkor is bízhatok abban, aki értem imádkozik, 
hogy ő biztosan hozzám fog  jönni. Jézus engedte, hogy a hajó 
olyan távolra menjen, ahol már semmi emberi segítségben 
nem bízhatnak. Hogy megtanulják hitüket egyedül Jézusba 
vetni. Az egyház hajója és az egyes hívő számára is nehéz le
het úgy érezni, hogy minden elhagyott, de annál csodálatosabb 
lesz megérteni, hogy bizodalmunkat csak Jézusba vethetjük. 
Igazán nagy kérdéseinkben senki nem ért meg és nem áll mel
lettünk. „Minden elhagy, elfeled, Isten vég nélkül szeret.” Jé
zus láthatatlanul már ott van, készülődik, idején hozza segítsé
gét. Bízzál benne te is.

Én vagyok

Amikor Jézus megjelenik a tengeren és azt mondja: „én va
gyok”, ez nagyon sokat jelent a tanítványoknak. Nemcsak 
azért, mert a sötétben nem ismerték föl, és a drága hang a leg
csodálatosabb csengésű biztosíték és legvilágosabb útmutatás 
lett számukra (Jn 10,27). Nemcsak azért, mert rossz lett volna, 
ha kísértet, hamis lélek keríti őket hatalmába (26. v.). De azért 
is, mert az „én vagyok” különös jelentőséggel bírt egy zsidó 
ember füle számára. Ez az Isten önkijelentésének a szava volt. 
Ezt mondta Mózesnak az Úr az égő csipkebokorból: „én va
gyok”. „Vagyok, aki vagyok” (2Móz 3,14). S most Jézus 
ugyanezt mondja. Ő van itt, és őbenne az egy igaz Isten jött 
hozzájuk. Hiszen a tengeren jár, Pétert magához engedi, le- 
csöndesíti a vihart... Úr a természet erői fölött. Ahogy Úr a 
bűn, a betegség, a Sátán, a halál fölött is. Milyen jó, hogy a 
legnagyobb van itt! S most már tudják azt is: Ő hozott ide! A 
vihar is Isten akaratából van.

Tudta Jézus, hogy vihar lesz, s mégis oda vezette őket. Mi
ért? Hogy megtudják: nagyobb biztonságban vannak a vihar
ban, nehézségek közt Istennel, mint a szárazföldön, szélcsend
ben, de nélküle. Nem ítélhetjük meg helyzetünket csakis a kül
ső körülmények alapján. Ha megbizonyosodunk egy feladatról, 
hogy Istentől való, akkor könnyen meg tudunk állni majd a ve
lejáró nehézségek során. De ha nincs igei vagy egyéb bizonyos
ságunk, akkor a nehézségek során elcsüggedünk, zúgolódunk, 
vagy föladjuk a harcot. Ezért fontos kémi az Urat, hogy mutas
sa meg, hol a helyem, ő állít-e valahova, küld-e, és ő akar-e 
mondani általam valamit másoknak. Ha életem társát is Isten ke
zéből vettem, könnyebb lesz megállni együtt, egymás mellett ki
tartani és szolgálni. Jó tudni, hogy „királyi gyermek vagyok én”, 
az ő tekintélye véd és az ő ereje rendelkezésemre állhat.

Ne féljetek!

Jézussal a vihar javamra szolgál (Rm 8,28). Nem félelme
tes tragédia csupán, hanem eszköz a kezében. Még ezzel is se
gít, hogy növekedjem bensőmben. Hitemben. Ez minden vihar 
célja. Nincs ok nélkül. A Bibliában kétféle vihar van. Az egyik 
azért, hogy bűneimből helyreigazítson, észre térítsen általa Is
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ten, a másik pedig azért, hogy növekedjünk, formálódjunk ál
tala. Sok mindent lefarag rólunk Isten, ha kezébe veszi „oltó
kését” (Tóth Árpád). És sok új látást és tapasztalatot ad. Amely 
oldaláról sosem ismernénk meg az életet és valóságot.

A pogány vallásokban akkor érzik magukat közel az iste
nükhöz az emberek, amikor minden nagyon jól megy, rendben 
folynak a dolgok. Mi ebben az esetben is közel érezzük ma
gunkat Istenünkhöz, de még inkább, leginkább akkor, amikor 
az életünk mélységekben jár. Akkor a legcsodálatosabb a vi
gasztalás, erősítés, mellénk állás, a szeretet. Akkor legcsodála
tosabb az, hogy van kegyelem és bűnbocsánat. Akkor értjük 
csak meg igazán, hogy ítélet elé kell állnunk, s egyedül Jézu
sért lehet reménységünk Isten országában. Amikor már semmi 
nem érték e földön, akkor derül ki, hogy mi igazán az érték. S 
ha -  szintén kegyelemből -  még földerül rám Isten szép napja, 
már egészen másképp tudok élni, rangsorolni, dönteni.

Itt egy példa, Péter. Ne csak bíráljuk, mert hitének csodála
tos kifejezése volt, hogy mert kilépni a hajóból, Jézus szavára 
elindult, a saját lehetőségei ellenére is. De egyszercsak süly- 
lyedni kezdett. Miért? Mert már nem Jézusra, hanem a körül
ményekre, az emberi lehetőségekre nézett. „Miért kételked
tél?” -  kérdezi Jézus. A kétely jelentése itt eredetiben: bizony
talanul állni két út között. Bajba jutunk, ha egy út helyett ket
tőt látunk. Pedig csak egy út van. Egy helyes és célhoz vezető 
út. Tudd meg, akárhány választási lehetőség áll előtted, csak 
egy helyes út van. Nem is választási lehetőségek előtt állunk, 
hanem egy rejtély előtt: melyik az út? Nem kell félni a rossz 
választástól, jövőtől, életünk zsákutcájától, ha Jézusra figye
lünk (Mt 13,10-18). Nem azért titok és rejtély az Ige és életünk 
jövendője, mert érthetetlen, elzárják előlünk, hanem azért, 
mert csak úgy lesz érthetővé, ha Jézus Krisztus kijelenti ne
künk azokat. Tehát nagyon fontos imádkozni és az Igére fi
gyelni. Akkor megtaláljuk az utat. Ha minden részletet nem is 
értünk talán, de: Jézus az út!

Ő a célig, a befejezésig segít bennünket. Nem csupán éle
tünk egy szakaszán. Azért tudja az ember a rosszat bevenni, 
elfogadni, mert jónak tűnik. S talán egy darabig, egy életsza
kaszon, egy szempontból jó  is. De nem mindenben és mind
végig! Meg kell fizetni érte. Csak hát ezt a nagy ámítás során 
nem vesszük észre, vagy nem vesszük számításba. Egyszer 
egy gyermek az édesapjával a színesen kivilágított nagyváro
si körúton sétált este. Az egyik különösen is díszes, csábító 
klub kirakatában ki volt írva: belépés ingyen. A kisfiú azt 
mondta: édesapám, menjünk be, hisz ingyen van. Mire az ap
ja  így válaszolt: Igen, lehet hogy a belépés ingyen van, de 
nem jössz ki onnan, amíg meg nem fizetsz. Ahogy Jézus át
segítette a tanítványokat a túlsó partra, úgy vezet a mi hűsé
ges Urunk minden munkánkban, hogy eredményes legyen, és 
egész életünkön át, hogy megérkezhessünk örök országába. 
Mert Jézus maga megtett ezért mindent. Utolsó szava is ezt 
hirdeti, amikor bűneink büntetését magára vette: „Elvégezte
tett!”

Az ő munkájának nincs semmi híja. Érette mi is új életet 
nyerhetünk és a mennybe juthatunk. De csak ha ebben az ér
tünk befejezett, tökéletes váltság-munkában hiszünk.

Először nehezen indultak a tanítványok. Bizony kellemet
len és fájdalmas lehet az a mód, ahogy Istennek bánnia kell ve
lünk. De tanít, tisztogat, erősít, fölkészít általa. A megállásra 
az élet viharai között. Hogy ne elcsüggedjünk, hanem belé ka
paszkodjunk és győzedelmeskedjünk. Péter tapasztalata is se
gítette ebben a többi tanítványt. Látták Jézus hatalmát, és csak 
leborulni tudtak és imádni őt. A tenger lecsöndesítésének a tör
ténetében még azt kérdezték: Kicsoda ez, hogy a szél és a ten
ger enged neki (Mk 4,41)? De most már hitük tiszta és bizony
ságtételük világos: „Bizony, Isten Fia vagy” (33. v.). Szívük
ben cseng és velük együtt mi is vigyük magunkkal életünk vi
harai, nehézségei közé a kedves, erőt adó bíztatást: „Bízzatok, 
én vagyok, ne féljetek!”

Gáncs Péter

Ki bocsáthat meg kinek?
„...bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek...”

A fenti kérdés nem elvont teológiai problémát feszeget, ha
nem széles rétegeket érint és foglalkoztat a rendszerváltás óta. 
A múlt keserű örökségeként igazán még fel nem tárt, el nem 
rendezett egyéni és közösségi bűnök árnyékolják be jelenün
ket. A még élő sértettek egy része követeli a nyilvános bűnval
lást és bocsánatkérést, igazságtételt és kárpótlást. Ha nincs 
bünbánat, bocsánatkérés, akkor szó sem lehet bűnbocsánatról 
-  hangzik a nagyon logikusnak és igazságosnak tűnő határo
zott tétel, ami valóban megfelel az emberi logikának és igaz
ságérzetnek.

De vajon Istenre is érvényes lenne ez a fajta logika és igaz
ságérzet? Hogyan bocsát meg ő? Ahogyan mi? Félreértenénk 
a Miatyánk fent idézett kérését, ha úgy gondolnánk, hogy Is
ten megbocsátókészsége és képessége tőlünk függ. Ha mi ke- 
ményszívűek vagyunk, akkor ezzel őt is erre kényszerítjük. 
Éppen fordítva: nekünk kellene megpróbálnunk úgy megbo
csátanunk „miképpen” ezt ő teszi.

Ezen a ponton bukkan elő eredendő nyomorúságunk, képte
lenségünk az igazi megbocsátásra. A bűneset óta az ember 
alapmagatartásává lett az ősi kígyó mérge, a vádaskodás: 
Ádám vádolja Évát, de vádolja az Istent is, aki ilyen társat 
adott mellé... Gyermekük, Káin már nem vádaskodik, hanem 
mivel Istent nem éri el, a testvérén tölti ki dühét, gyilkol... Tő
lünk alapvetően idegen a megbocsátó lelkűiét, még ha néha 
úgy is tűnik, valamit sikerült elrendeznünk, akkor is kísért a ré
gi tapasztalás: „megbocsátunk, de nem felejtünk"... Megbo
csátásunkhoz mindig feltételeket keresünk: ha a másik ezt te
szi, vagy nem teszi, akkor... Milyen jellemző Péter kérdése, 
aki szeretné biztonságban tudni magát, nehogy véletlenül „túl 
sokszor” bocsásson meg... S milyen jellemző Jézus válasza, 
aki a hetvenszer hétszer képletén kívül elmondja még az adós 
szolga példázatát.

Hogyan bocsát meg Jézus? Nincs feltétel, de van következ
mény. Gondoljunk Zákeus vagy a házasságtörő nő történetére.
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Egyik esetben sincs előfeltétel, töredelmes bünbánat és látvá
nyos bocsánatkérés. De van következménye Jézus feltétel nél
küli, megelőző szeretetének: Zákeus szíve és kincsesládája 
megnyílik, és Jézus elmondhatja: „ma lett üdvössége ennek a 
háznak. ” S ugyanezt a szabadulást, az új élet lehetőségét hir
deti meg a halálraítélt asszonynak: „Én sem ítéllek el téged, 
menj el, és többé ne vétkezz! ” Hogy mi lett az asszony életé
nek folytatása, arról csak legendák vannak. Nem tudjuk, ho
gyan élt a kapott új életlehetőséggel. Ez a bűnbocsánat kocká
zata, ami az említett gonosz szolgáról szóló példázatban is je 
lentkezik. Ha nincs következménye a bünbocsánat ajándéká
nak, ha nem tudom továbbadni, akkor magam is elveszítem a 
kegyelmet, az új élet szabadságát.

Mindannyiunknak komolyan kellene vennie a nagy, jere- 
miási felismerést: „ Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert 
nem fogyott el irgalma. ” S ez mindenkire igaz! Talán ha így 
vizsgálnánk az elmúlt évtizedek történéseit, sérelmeit, árnyal
tabb képet kapnánk. Természetesen hamis megoldás lenne a 
múlt valamiféle elkenése, szétmaszatolása. Nem mindegy, hogy 
ki volt a hóhér és ki az áldozat... De ugyanakkor újra meg újra 
kísért a leegyszerűsített, sematikus, mindent fekete-fehérben lá
tó értékítélet is, mely csak gonoszok és makulátlan szentek küz
delmében tud gondolkodni. Magam részéről idegenkedem a 
„protestáns szentkultusztól”. Kérdés számomra, hogy valóban 
csak a furcsa módon egyre szaporodó hithősök és mártírok men
tették volna meg az egyház becsületét és szent ügyét, miközben 
mindenki más kollaboránsként elmerült a mocsokban? Csak ők 
szenvedtek a hitükért? S ha így is volt, vajon nem erre küldte ki 
Jézus tanítványait? Nem erre tettünk lelkészi esküt? Ismerve az 
egyháztörténelem szó szoros értelmében vett vértanúinak keser
ves sorsát, talán óvatosabban kellene használnunk a szenvedés, 
a mártírium kifejezéseket egy kényszer áthelyezés, elnémítás

vagy cenzúra kapcsán... Aki ma történelmi igazságot akar szol
gáltatni, nagyon kemény fába vágja a fejszéjét. Fokozottan igaz 
ez az egyházon belüli igazságtételre... Érdemes ilyen összefüg
gésben is végigmeditálni Jézus boldogmondásait, ahol kétszer is 
előkerül az igazság kérdése: „Boldogok, akik éheznek és szom
jaznak az igazságra... Boldogok, akiket az igazságért üldöz
nek. ” Nincs szó igazságtévőkről, csak boldog szelidekről és bol
dog békességet teremtőkről... Igazságtételre a szó ítélkező és 
megtorló értelmében nem kapunk jogosítványt Mesterünktől, 
aki döbbenten dorgálja meg a samáriai falu határában „igazsá
gos bosszút” indítványozó tanítványait: „Nem tudjátok, milyen 
lélek van bennetek... ’’

Évekig gyakran idéztem szószéken is Illyés Gyula sorait: 
„Reszkess ellenem, szörnyű a fegyverem: megbocsátok. " Egy 
jó ideje már nem merem használni ezeket a már szinte klasszi
kusnak számító sorokat. Félek, hogy a bűnbocsánatot valóban 
fegyverré torzítjuk, a keresztből újra kard lesz, mellyel embe
reket térdre akarunk kényszeríteni, meg akarunk alázni, és 
meggyőzés helyett legyőzni szeretnénk.

Hogyan bocsát meg Isten és hogyan az ember? Végül még 
egy jól ismert, jézusi illusztráció az elveszett fiákról szóló pél
dázatból. Mielőtt a tékozló elmondhatná töredelmes bűnvallá
sát, már ott találja magát az elébe futó édesapa ölelő karjaiban 
-  íme, az Atya megbocsátó szeretete. Ugyanakkor az otthon 
elveszett idősebb fiú igazságot akar tenni, képtelen megbocsá
tani, együtt örülni -  íme, az emberi megbocsátás-képtelenség. 
Micsoda evangélium, hogy az Édesapa hozzá is kimegy és kér
leli, majdhogynem bocsánatot kér tőle, hogy szeretete minden 
vélt és valós igazságon túlcsordul! Ebből élünk mi is, ezzel él
hetnénk mi is!

(A Deák téri Evangélikus Értelmiségi Műhelyben január 12-én el
hangzott áhítat szerkesztett változata)

Blázy Árpád
Vízkereszt ünnepe utáni első vasárnap* 

(Mt 5,13-16)

Jézusi buzdítás hitvalló tanítványságra
Jézus így folytatta: „ Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só 

megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való 
már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek.

Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen 
épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka 
alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít min
denkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az em
berek előtt, hogy lássák jó  cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti 
mennyei Atyátokat." Ámen.

Kedves Rádióhallgató, aki az éter hullámain keresztül be
kapcsolódsz istentiszteletünkbe!

Kedves Testvérek az Úr Jézus Krisztusban!
Három nappal ezelőtt, január hatodikán ünnepelte a keresz- 

tyénség Epifánia, azaz Vízkereszt gazdag tartalmú ünnepét.

'Rádiós igehirdetés 2000. január 9-én.

Vízkereszt és az azt követő vasárnapok Isten dicsőségének vi
lágunkban való felragyogását hirdetik meg. A 2000 évvel ez
előtt inkamálódott, testet öltött Jézus Krisztusban -  Isten egy
szülött Fiában -  Isten dicsősége, fénye, ragyogása, tisztasága 
és szentsége jelent meg a földön. Az erre az egyházi időszak
ra kijelölt szentírási igék -  egyre táguló koncentrikus körök 
formájában -  Megváltónk isteni dicsőségét ragyogtatják fel 
előttünk.

A mai vasárnapra kijelölt igénkben -  a Hegyi beszéd bol
dogmondásait követően -  Jézus hitvalló életre buzdítja az őt 
hallgató sokaságot. Három hasonlaton -  életből vett képen -  
keresztül mutat rá a keresztyén tanítványság sajátosságaira. Az 
Isten Szentlelke által elhívott és megszólított tanítvány alkal
mas és képes arra, hogy környezete figyelmét az élet Urára irá
nyítsa, és annak dicsőségét visszatükrözze a nagyvilágban! 
Röviden vegyük sorra ezeket a képeket:

„ Ti vagytok a föld sója " -  mondja Jézus. A hasonlat látszó
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lag egyszerű és jól érthető. A só alapvető élettani szerepe, 
hogy ízesít ill. véd a rothadástól, azaz konzervál. Az orvosi ku
tatásoknak köszönhetően manapság ennél többre is gondolha
tunk. Az ember vére például különböző sókat tartalmaz, legtöbb 
benne a közönséges konyhasó, mintegy 0,9 %-ban. A többi só
fajta (kálium, foszfor stb.) mennyisége még ennél is elenyé- 
szőbb, mégis az egészséges élet fenntartásához feltétlenül szük
séges ezeknek a sóknak ún. élettani egyensúlya. Életveszélyes 
betegségek léphetnek fel akkor, ha a sók mennyisége akár kis
mértékben is csökken. A vérben és a test nedveiben keringő sók, 
az ún. katalizátorok egyensúlya nélkül emberi testünkben nincs 
egészséges légcsere, hő- és erőforgalom.

A következő kép: „ Ti vagytok a világ világossága. A lám
pást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a 
lámpatartóra tegyék. " Jézus korában egy-egy családi fészek 
általában egyetlen egy nagyobb helyiségből állt. Az est beáll
tával meggyújtott mécses mindenkinek világított, hiszen sötét
ben elkerülhetetlen az elbotlás és az ütközés. Az olajmécsest 
nem vitrinben tárolták féltve őrzött dísztárgyként -  más csalá
di értéktárgyakkal és ereklyékkel együtt —, hanem mindenna
pos használati tárgyként funkcionált.

A harmadik kép így hangzik: „Nem rejthető el a hegyen 
épült város. ” Jézustól hallva ezt a kijelentést nem lehet nem a 
szent városra, Jeruzsálemre gondolni. A mai óváros -  ahová 
valóban csak fel (szó szerint: felfelé) lehet menni vagy zarán
dokolni -  ugyanazon a hegyen áll, mint egykor. „Az örök vá
ros” máig tájékozódási, sőt stratégiai pont. Nem lehet elrejte
ni, véka alá tenni, nem maradhat inkognitóban.

E gazdag tartalmú és mondanivalójú hasonlatokból ma csak 
a közös jellemvonásokat szeretném kiemelni és szívünkre he
lyezni.

Elsőként vegyük észre, hogy sem a só, sem a mécses, de 
még a hegyen épült város sem önmagáért létezik. Túlmutatnak 
önmagukon. A forrás, a kiinduló pont, az igazi só és világos
ság: maga a Messiás, az Isten Fia. Ez még egyértelműbbé és 
nyilvánvalóbbá válik akkor, ha elolvassuk az ún. együttlátó -  
szinoptikus -  evangéliumok alapigénkkel párhuzamos helyeit, 
ahol a jel (Mk 4,21; Lk 11,33) maga Jézus. A negyedik evan
gélistánál, Jánosnál pedig ki is mondja Jézus: „Én vagyok a vi
lág világossága ” (Jn 8,12). Fülünkbe csenghet a prológusból -  
karácsony ünnepén -  felhangzott Jánosi bizonyságtétel is: mi 
„Láttuk az ő dicsőségét" (Jn 1,14b). Az evangélistáknak azért 
van mondanivalójuk és üzenetük a világ számára, mert saját 
szemükkel látták, hallották és élték át mindazokat az esemé
nyeket, melyekről az evangéliumokban olvashatunk. Krisztus 
mai tanítványainak, gyülekezetének és egyházának is azt a vi
lágosságot kell visszatükröznie, és azt az ízt kell továbbítania, 
melynek egyedüli forrása Jézus, a világ Megváltója. A tőle ka
pott megbízás -  legyőzni önmagunkat, és túlmutatni önma
gunkon -  nem kis feladat. A Mindenható nagy titka, hogy a 
gyakran botladozó, tévedő, olykor még bűnöket is elkövető 
keresztyén egyházát használta ill. használja fel ma is arra, 
hogy önmagán túlmutatva, a Krisztust Megváltójuknak még 
nem vallók tekintete az élet fejedelmére vetődjék. Arra a 
Krisztusra, aki -  valljuk -  életünk egyedüli reménysége.

Fedezzük fel továbbá -  következő jellemvonásként -  a Jé
zus képei mögött rejlő paradoxonokat is. A só ugyanis nem tud 
ízetlenné válni. Egyes írásmagyarázók szerint ez teljes képte
lenség, miként az is, hogy a fény nem világít. Egy hegyre épült

várost ugyancsak nehéz lenne nem észrevenni, képtelen arra, 
hogy eltűnjön szemünk elől! Mit jelent ez a -  sokak szerint -  
új évezredet kezdett keresztyénség számára? Mindenek előtt 
azt, hogy keresztyénnek lenni nem kevesebbet jelent, mint 
elpecsételtnek, Krisztus számára elpecsételtnek lenni (Ef 4,30; 
Jel 9,4). Egyfajta „charachter indelebilis”-t, letörölhetetlen, 
kiirthatatlan bélyeget hordozunk magunkon -  magunkban, 
ahogy azt már -  a keresztséggel kapcsolatban -  az egy
házatyák is megfogalmazták egykor. Olyan bélyeget, melyet a 
nyugati egyház reformátora, Luther Márton nagyon komolyan 
vett. Lelki tusái, élete válságos időszakaiban krétával írta fel 
íróasztalára: „meg vagyok keresztelve”, azaz Krisztusé 
vagyok. Azé a Krisztusé, akitől senki és semmi soha el nem 
választhat (Róm 8, 38-39).

Tovább fűzve ezt a gondolatot: egy csipetnyi só, egy 
halovány fénysugár, egy magaslatra épült létesitmény önmagát 
messze túlszárnyalva óriási jelentőséggel bírhat környezetét 
illetően. Az igazi ízt, a tiszta fényt és a krisztusi elveken ala
puló irányt kell képviselnünk sokszínű világunkban. Ki kell 
mondanunk: a keresztyénség nem magánügy! Jól tudta ezt az 
1000 évvel ezelőtt megkoronázott Szent István királyunk 
ugyanúgy, mint későbbi századaink sok jeles keresztyén 
vezetője és hazafia, köztük -  a rendszerváltást követő -  első 
szabadon megválasztott miniszterelnökünk, Antall József is. 
Végső testamentumában, halálos ágyán tett hitvallásában 
többek között ezt mondta: „Keresztény Magyarországot akar
tam. Csak európai, keresztény Magyarországnak van jövője

Végül Jézus hasonlatainak egy negyedik jellemzőjét is ki 
kell emelnünk. A só elolvad, beleolvad az ételbe. A mécses 
olaja miközben fényt és világosságot áraszt, elfogy. Sem a só, 
sem az olaj nem marad meg eredeti állapotában. Ha úgy tet
szik: miközben arra használják, amire valók, elfogynak, 
önmagukat adják, feláldozzák magukat. Jézus ezzel a keresz
tyén életformára hívja fel hallgatói figyelmét. Egy másik 
helyütt még egyértelműbben fogalmaz: „Nincs senkiben 
nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért" 
(Jn 15,13). Keresztyénnek lenni nem hangulat vagy kedv 
kérdése, hanem elhivatottság, elkötelezettség. Önző énemmel 
szembeni tudatos küzdelem, másokért való áldozatvállalás. A 
reneszánszkor hitvallója ugyanezt így fejezte ki: „imitatio 
Christi”, -  azaz -  Krisztus követése, ami -  a szó szerinti jelen
tésen túl -  sokkal többet is jelent: megalkotni magunkban 
Krisztust, Krisztussal egyesülve teljes egészében krisztusivá 
válni. Kempis Tamás írja: „Aki jobban megtanul tűrni, / nagy
obb békéje lesz. / Az ilyen ember legyőzi önmagát, -  a világ ... 
ura, /  Krisztus barátja és a mennyország örököse". Az a 
Krisztus hív bennünket -  téged és engem -  erre az életformára, 
aki nem csak tanította ezeket a mélyenszántó, sokatmondó 
hasonlatokat, de megélte, tanítványai és a sokaság elé élte. Az 
első keresztyén húsvét péntekén — az Atya által rendelt -  földi 
pályáját saját életével pecsételte meg. Ártatlanul meghalt -  érted 
és értem -  a Golgota keresztjén. Elszenvedte -  helyettem és 
helyetted -  bűneim és bűneid büntetését. Kereszthalálával 
megmutatta, hogy Isten szeretete a halálnál is erősebb. Az 
akkori páska ünnepet követő hét első napján történt az 
egyetlen igazi és -  valóban -  világraszóló „szenzáció”: a 
teremtő Isten „első zsengeként” (1 Kor 15,23) feltámasztotta 
Fiát Jézus Krisztust a halálból, s így igazolta mindazt, amit a 
világ Világossága tett és tanított itt a földön. Jézus müve azóta
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hirdeti -  neked és nekem hogy földi létünk valódi célja és 
értelme: Jézus ügyéért -  sóként és olajként -  másoknak odaad
ni önmagunkat. Az egy hét múlva kezdődő ökumenikus 
imahétre kijelölt igeszakasz -  mely Pál apostolnak az efezusi- 
akhoz írott levelének első fejezetéből lesz -  ugyan erre hívja 
fel majd figyelmünket: ,,Áldott legyen az Isten, ...aki a men
nyei világ minden lelki áldásával megáldott bennünket 
Krisztusban, mert őbenne választott ki minket már a világ 
teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte 
szeretetben" (Ef 1,3-4)- Az új ezredév nyitó ökumenikus ima
hete minél többünket ébresszen fel a lelki alvásból, és hívjon 
el hitvalló tanítványságra. Arra a tanítványságra, mely a 
korszellemmel -  hogy ti. ne bízzál senki másban, csak önma
gadban, használj ki minden lehetőségeket, és élvezd a földi 
örömöket -  alapvetően szemben áll. Jövel teremtő Szentlélek,

áldva szállj le ránk! Te hívj és küldj el minket erre a szolgála
tra. Ajándékozd meg híveidet tiszta látással, hogy egyedül 
Jézus szava legyen mérvadó mindannyiunknak.

Kedves Testvérek! Befejezésül engedjenek meg még egy 
zárógondolatot! Jézus -  a Hegyi beszéd elején elhangzó 
hasonlataival -  nagyon komoly mandátumot és üzenetet bízott 
a keresztyénségre, melyet helyettünk senki más nem fog 
továbbadni vagy képviselni, propagálni vagy elvégezni 
teremtett világunkban. Jézus jelen idejű kijelentéseit -  „Ti 
vagytok a fö ld  sója ... Ti vagytok a világ világossága. Nem 
rejthető el a hegyen épült város" -  jövőre vonatkozó fel
hívásként is értelmezhetjük: Isten szeretetének e hármas 
minősége kell hogy vezéreljen minket az új évezredben is, 
hogy annak íze, fénye és elkötelezett követei lehessünk vajúdó 
világunkban. Ámen.

Pastoralkolleg programja 2000. II. félév
23.2 -  27.2.2000.
(17. Kurzkurs)
Leitung: Hans Schlumberger

Und danach? Nahtoderlebnisse, Reinkamation und die Auferstehungsbotschaft mit Pfarrer 
Bemard Wolf, Nümberg

8 .3 .-  22.3.2000.
(438. Kurs)
Leitung: Hans Schlumberger

Sie haltén sich für unentbehrlich?
Wie Pfarrerinnen und Pfarrer das Wechselspiel dér Charismen verhindem und wie sie es 
fördem können mit Pfarrer Dietrich Koller, Erfurt

3.5. -17.5.2000.
(440. Kurs)
Leitung: Karin Hüttel

Manchmal bin ich dér Bob
Führungsverhalten in dér Gemeinde mit Prof. Dr. Karl-Wilhelm Dahm, Münster

5 .7 .-  19.7.2000.
(442. Kurs)
Leitung: Plans Schlumberger

„Das Richtige geschieht von selbst, wenn wir nicht stören.” Liturgin sein -  aufrecht, 
lebendig und geistesgegenwártig mit Frau Gudrun Friederike Lehn Lehrein für F. M. 
Alexander-Technik, Musikerin und Mitarbeiterin bei dér Thomasmesse, München

19.7. -23.7.2000.
(18. Kurzkurs)
Leitung: Karin Hüttel

Gottes ver-rückender Geist
Spiritualitát mit Humor und Witz mit Pfarrerin Dr. Gisela Matthiae, Studienleiterin am 
Frauenstudien- und bildungszentrum dér EKD, Gelnhausen, und Clownin

4.10. -18.10.2000.
(444. Kurs)
Leitung: Hans Schlumberger

Dér Inspiration auf dér Spur
Sechs Werktage: Mein Weg zu Predigt mit Prof. Dr. Christian Möller, Heidelberg

18.10.- 1.11.2000. 
(445. Kurs)
Leitung: Karin Hüttel

Mehr als die nette Firma
Habén wir noch Visionen für die Kirche? mit Prof. Dr. Joachim Track, Neuendettelsau

1.11.-10.11.2000.
(446. Kurs)
Leitung: Hans Schlumberger

Allé neune? Sich selbst, andere und Konflikte besser verstehen mit Hilfe des Enneagramms 
mit Frau Marion Küstenmacher, Grobenzell und StD Pfarrer Erich Spanner, Pullach 
Pastoralkollegskurs für haupt- und nebenamtliche Lehrkráfte im Religionsunterricht an 
höheren Schulen (Religionsphilologinnen, Religionsphilologen, Pfarrerinnen und Pfarrer)

20.11.-25.11.2000.
(447. Kurs)
Leitung: Hans Schlumberger

„Mittlere Ebene” -  Das bin jetzt ich!
Einführungskurs für Dekaninnen und Dekane.
Dienststellenleiterinnen und Dienststellenleiter und ihre Stellvertreterlnnen
mit Pfarrer Ármin Féltén, Leiter dér Gemeindeakademie Rummelsberg.

Jelentkezés az Északi Püspöki Hivatalban: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 24. Tel: 394-2325.
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Jubiláló lelkészeinek 2000-ben
Déli Egyházkerület Északi Egyházkerület

Bárdossy Tibor 1935. január 2. (65) Benczúr László 1915. január 5. (85)
Bonnyai Sándor 1915. május 21. (85) Endreffy Zoltán 1915. június 29. (85)
Brebovszky Gyula 1925. április 19. (75) Ittzés István 1940. szept. 21. (60)
Cselovszky Ferenc 1930. május 2. (70) Kiss János 1920. január 9. (80)
Cserháti Sándor dr. 1930. június 21. (70) Kovács Géza 1915. április 28. (85)
Gáncs Aladár 1925. május 4. (75) Lábossá László 1930. október 28.(70)
Gyekiczky János 1925. július 7. (75) Madocsai Miklós 1930. január 18. (70)
Keveháziné C. Klára 1930. szept. 16. (70) Milán János 1910. október 18.(90)
Kovácsházi Zelma 1930. január 17. (70) Nagy Ilona 1930. június 8. (70)
Nagybocskai Vilmos 1920. február 6. (80) Németh Tibor 1920. április 5. (80)
Nobik Erzsébet 1940. július 26. (60) Rőzse István 1940. március 29. (60)
Ormos Elek 1910. október 17.(90) Sárkány Tiborné 1930. május 8. (70)
Pintér Károly 1930. február 15. (70) Schulek Mátyás 1935. március 5. (65)
Pusztai László dr. 1915. február 1. (85) Sümeghy József 1920. június 2. (80)
Solymár Péter 1940. július 11. (60) Szilas Attila 1935. június 13. (65)
Sólyom Károly 1920. május 23. (80) Szűcs Kálmán 1935. április 2. (65)
t  Szabó István 1930. január 31. (70) Takács József 1925. szept. 7. (75)
Szirmai Zoltán 1935. március 27. (65) Zámolyi Gyula 1910. július 15. (90)
Tóth-Szöllős Mihály 1925. május 9. (75) Zoltán László 1915. május 10. (85)
Vancsó József 1915. február 14. (85) Zsigmondy Árpád dr. 1930. április 29. (70)
Völgyes Pál 1930. aug. 30. (70)
Zászkaliczky Pál 1935. október 25.(65)

MEGJELENT
a Gyülekezetpedagógiai füzetek 1. kötete 
Civil kontroll vagy társszolgálat címmel.

A kötetet gyülekezeti felügyelőknek 
és presbitereknek ajánljuk. 

Felhasználható presbiteri üléseken is. 
Megrendelhető Teológiai Irodalmi Egyesület címén

az Evangélikus Hittudományi Egyetemen.

A Koczor- Marschall cikksorozat 
4. részét a következő számunkban 

közöljük.

■** .»
Aradi György lelkész - Somogyvámos 

Bálintnc Varsányi Vilma lelkész - Óbuda 
Bándy György teológiai tanár - Pozsony 

Baranyay Csaba lelkész - Siófok 
Bencéné Szabó Márta lelkész - Budapest 

Blázy Árpád lelkész - Gödöllő 
Bódi Emese tanár - Budapest 

Galli István ügyvéd, országos egyházi ügyész - Budapest 
Gáncs Péter lelkész - Budapest 

Hausmann Jutta teológiai professzor - Budapest 
Möller, Christian teológiai professzor - Heidelbcrg 

Nagy Gyula ny. püspök - Budapest 
Németh Pétemé lelkész - Kelenföld 

Ördög Endre lelkész - Bakonyszcntlászló 
Őze Sándor történész - Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba 

Pángyánszky Ágnes lelkész - Pilis 
Percze Sándor lelkész - Ncmescsó 

Sárkányné Horváth Erzsébet ny. lelkész - Kecskemét 
Smidéliusz Gábor lelkész - Nagytarcsa 

Szabóné Mátrai Marianna lelkész, felelős szerkesztő - Budapest 
Széli Bulcsú lelkész - Kispest 

Vető István lelkész, esperes - Alsóság 
E számunkban részletet közlünk Heinrich Ott 

Die Antwort des Glaubens c. müvéből.
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