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Szószék távolról – szószék közelrõl

Aki Isten tanítását akarja befogadni, annak fel kell menni 

a hegyre, Istenhez közelebb, hogy ott tudja táplálni. A kegyelem azonban

nem a magaslat, hanem a növekedést adó dinamika, az a „hajtóerõ”,

amely egyik lépcsõfokról a másikra fellépni késztet, vagy amelyik fölemel.

(Schneller István)

Nem kér többet, csupán hetente fél órát. Alkalmanként elolvasni egy-egy pré-
dikációt ismerõs vagy teljesen ismeretlen igehirdetõtõl. A tájékozódást kere-
sõ ember számára szeretne életerõt, bizalmat és istenközelséget sugározni ez
az új prédikációs kötet. 

Nehezen találunk ma csendes pillanatokat életünkben, annyira ráhangoló-
dunk egy harsány, vitatkozó és szinte mindig küzdelemre kész életformára.
Célok kínálják magukat, de sokszor el is tûnnek, mielõtt megvalósulnának.
Kérdés is támad bennünk: hol találok állandót, teljeset és igazit? Fáraszt a
nyugtalan keresés, és nem egyszer érezhetjük úgy magunkat, hogy nem talál-
tuk meg azt, ami életünk számára felemelõ és bátorító. 

A prédikációk célja az istenközelség megtapasztalása és az elkötelezés a
Szentírás üzenetének élethosszig tartó, szüntelen tanulására. Megteszünk-e
mindent ennek érdekében mindkét oldalon: igehirdetõként és igehallgatóként
is? Ebben az értelemben is segítheti lelki megújulásunkat ez a most elkészült
összeállítás. A szószéken álló és a szószék elõtt ülõ egyaránt elgondolkodhat
egy-egy vasárnapi istentisztelet elõtt vagy után arról, mit kapott Istentõl. A
prédikációs kötet olvasása közben talán sokkal érdeklõdõbb és közvetlenebb
érzület ébredhet bennünk, mint ami a mindennapi, megszokott vallásossá-
gunkat eddig jellemezte. Több lelkész sokféle színnel jelenik meg elõttünk,
miközben a sorokat olvassuk. Az igehirdetés élõszavas mûfaj. Írásos közread-
ása nem mindig egyszerû a lelkészek számára. Most sem volt az. Az igehirde-
tõ sokszor átéli, hogy az ámen kimondása után, a szószék lépcsõn lefelé bal-
lagva világosodik meg elõtte még egy-egy új üzenet, de azt most már nem le-
het elmondani! Legfeljebb talán jövõ vasárnap, ha aktuális lesz és ha megma-
rad addig. Ilyen szószéklépcsõ hangulatot élnek át a lelkészek, csak sokkal
erõteljesebben, amikor az írott szöveget kiadják a kezükbõl. És az olvasók?
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Az élõ beszéd hullámhosszára egyszerûbb ráállni, mert segít az elõadó non-
verbális kommunikációja és a jelen lévõ közösség légköre. Jobban meg is szok-
tuk, hogy az igehirdetést hallgatjuk, nem pedig olvassuk. Az otthonunkban
vagy bármilyen élethelyzetben elõvehetõ, leírt igehirdetés azonban visszatérõ,
megismételhetõ erõforrás lehet számunkra. Jelzõket helyezhetünk el a könyv-
ben, és amikor szükségünk van a bátorító szavak erejére, többször is elolvashat-
juk. A képek, a versek és egy-egy idézett mondat pontosan és bármikor vissza-
kereshetõ, és az igék feletti csendes meditációnkban segítségünkre lehet.

Szavak, mondatok közelednek felénk a több mint félszáz prédikációban.
Van-e közeledés bennünk, hogy elolvassuk, átérezzük és megkapaszkodjunk
bennük? Érdeklõdõ, az életük kérdéseit az ige világosságában mérlegelõ, ideá-
lis hallgatókról álmodik minden elkötelezett prédikátor. Evangélikus öröksé-
günk egyik sokszor emlegetett értéke is a szüntelenül megújuló igehirdetés.
Vegyük kezünkbe a prédikációkat, és hagyjuk, hogy megszólaljanak számunk-
ra! De tekintsük meg az igehirdetéseket úgy is, hogy azok fiatal és idõsebb
lelkész testvéreink vallomásai a mai aktuális élethelyzetben. Kortársi közösség
épül ezzel egy földrajzilag, egyházjogilag körül nem határolható gyülekezetben.
Jó gondolatokra és õszinte imádságra indíthat minket egy-egy igehirdetés. 

A láthatatlan gyülekezet és a különleges, térben meg nem épült templom
szószéke vajon milyen lehet? Feleletként egy nagy tömegeket megmozgató,
hatalmas kegyhely többtornyú temploma mellett megbújó, egyszerû kis épü-
letre gondolok. A fazsindelyes házra külsõ, szabadtéri elhelyezésû szószék
került. Ez a nagyon egyszerû, a közvetlen megérkezés és a figyelmes megál-
lás helyzetét biztosító sarok különösen is elgondolkodtatott. A szószék ma is
akkor van jó helyen, és akkor szolgálja igazán méltó módon Isten szavának
hirdetését, ha könnyen lehet vele találkozni, ha elénk kerül jó és rossz napok-
ban, és nyugodtan, félelmek nélkül megállhat elõtte bárki, aki gyógyulni, változ-
ni vagy egészen megújulni szeretne. Jó felnézni rá, és érdemes felmenni a lép-
csõin. Jó volna, ha ilyen egyszerû sarokszószék lenne ez az igehirdetéskötet.

Az egyszerûség és a természetesség ajándékát szeretnénk kifejezni azzal is,
hogy nem különleges válogatási szempontok szerint kerültek lelkészek és
prédikációk ebbe a kötetbe. Olyan ez a válogatás, mintha valaki egy egyházi
esztendõben minden vasárnap másik templom szószéke alatt ülne. Más a
mûfaj is sokszor, eltérõek a feldolgozási módok. Van, aki úgy áll elénk a szó-
széken, hogy átadja a mûhely titkait, a felkészülés küzdelmét, és azt az utat,
ahogyan eljutott a kész prédikációig. Találunk szárazabban tanító, lendülete-
sen evangélizáló, de csendesen elmélkedõ igehirdetéseket is. Ezek egymás
melletti megjelentetésével az is a célunk, hogy különbözõ megközelítések
egymást kiegészítõ, békés, közös szolgálatára adjunk példát. A nézetek, felfo-
gások egymás mellettiségének fontos üzenete lehet ma számunkra. Néha úgy
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kerülnek egymás mellé prédikációk, hogy az egyik élesen az értelemhez szól,
a másik pedig erõsen lírai jelleggel, érzelmileg közelít felénk. Mindkettõ meg-
szólíthat minket. Vallhatjuk bátran, hogy az egymástól eltérõ megközelítések
mégis egy egységben születtek, és a személy szerinti képességek és adottsá-
gok átsugározzák Isten üzenetét számunkra. 

Szabad odaállni az egyszerû, fehérre meszelt, fazsindelyes sarokszószék elé
kérdéseinkkel, hogy feleletet kapjunk azokra, és felegyenesedve tovább tudjunk
menni. Jézus igehirdetése minden idõben az egyszerû, váratlan és nagyon
életközeli kommunikáció eseménye. Fehérre meszelt falú ház sarokszószéke.
Igyekezzünk odatérni ma is hozzá, hogy a megtalált azonos hullámhossz ne
válasszon el, hanem egyre erõsebben kössön össze egymásra bízott életeket. 

Köszönet illeti a lelkészeket a közreadott prédikációkért és a munkatársa-
kat az elvégzett munkáért. Hálával és barátsággal gondolok arra, hogy hat év-
vel ezelõtt akkor még teológushallgató tanítványaimmal, Joób Mátéval, Ken-
deh-Kirchknopf Péterrel és Korányi Andrással elindíthattuk a Keresztmetszet
(1997), majd a Tükörkép (1998) prédikációs köteteket. Ma már az õ igehir-
detéseik is megjelennek a Hullámhossz (2003) kötetben. 

Kérjük Isten áldását a könyv olvasóira, hogy amikor a ma élõ lelkészek igehir-
detéseit olvassák, eszükbe jussanak a régiek is, azok, akik hûségesen prédikál-
tak városról városra, faluról falura, szórványról szórványra a korábbi idõben.
Az õ munkájuk iránti hála és tisztelet kifejezése is legyen ez a most útjára bo-
csátott gyûjtemény. Teremtsen lelki közösséget régi és mai prédikátorokkal
egyaránt. A sarokszószék élménye járjon át sokakat Isten ajándékaként! 

Budapest, 2003 ádventjén
Dr. Szabó Lajos
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Ádvent 1. vasárnapja

Tibérius császár uralkodásának tizenötödik évében, amikor Júdea helytartója Poncius
Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakhónitisz tartományá-
nak negyedes fejedelme Heródes testvére, Fülöp, Abiléné negyedes fejedelme pedig Lü-
szániász volt, Annás és Kajafás fõpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához
a pusztában. Õ elindult és hirdette a Jordán egész környékén a megtérés keresztségét
a bûnök bocsánatára, ahogyan meg van írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében:
„Kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvé-
nyeit: minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a
görbe út egyenessé, a göröngyös simává: és meglátja minden halandó az Isten szabadí-
tását”. (Lk 3,1–6)

JELZÕVÁLTÁS

Nehéz ádventet ünnepelni. A gyertyát könnyû meggyújtani az ádventi koszo-
rún. Koszorút – ha drágán is – lehet venni a piacon. Ezt a könnyû, látvány-ád-
ventet be lehet sorolni a látvány-konyha, látvány-pékség, látvány-fürdõ ki tud-
ja, még mivel bõvülõ sorába. A jelkép önállósul, elválik a jelentésétõl, nem is
érdekes a mondanivalója. Kirakatrendezési kellék lesz belõle. Raktárba kerül
a sárgára-pirosra vált õszi falevél, hogy helyébe kerüljön, a karácsonyi ajánlatot
feldobja a könnyû ádvent, látvány-ádvent jelentésétõl elválasztott díszlete. 

Nehéz ádventet ünnepelni. Könnyû az oltárterítõt lilára cserélni. Ott van
rá az egyházfi vagy a papné. Nem szívesen járnánk utána, hány templomban
indít el akár csak egyetlen gondolatot is ennek a csodálatos színnek a látvá-
nya. Talán még az esztétikum felé sem, hát még az Érkezõ felé!

Nehéz ádventet ünnepelni, mert nem a kellékváltás technikájára tanít, ha-
nem az Isten szeretetébõl született újra, amire igazán nem a látványosság, az
érzéket izgató újdonság a jellemzõ.

Lukács evangélista hatalmas és mozgalmas történelmi tablót rajzol elénk,
amelyben azonban szinte csak rejtõzik az az új, amit Isten kezdett. Mintha az
elmúló takarná az Érkezõt, a történelem a történelem Urát, Krisztust. 

Bizony nehéz ádventet ünnepelni, mert fölénk nõ a történelem. Még nyo-
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masztóbban, mint ahogy Lukács megrajzolja. Hiszen õ csak neveket, dátumo-
kat, illetékességi területeket emleget. Kortársai ugyan tudták, hogy e nevek,
méltóságok, tisztségek mit jelentettek népek, emberek, sorsok számára. Azt
is tudták, mi vér, mennyi szenvedés rejtjelei ezek a nevek, hogyan játszanak
bele a világtörténelmen belül Jézus Krisztus és népe sorsába. Fölénk nõ,
ijesztõen fölénk nõ az a történelem, amelyben érdekesebb a Római Biroda-
lom akkori ura, több vagy egyetlen világhatalmi központ pillanatnyi gazdája,
az Isten háta mögötti, poros provincia politikai vagy vallási potentátja, a
munka lehetõségét és vele együtt a kenyeret, meg a normális emberi élet le-
hetõségét kezében tartó, bank mögé rejtõzõ arctalan hatalom, vallás álarcát
felvevõ érdekszféra, mint a sivatag peremén megszólaló János, akinek még
saját mondanivalója sem volt, hanem a nagy prófétától, Ézsaiástól kölcsönözte.

Nehéz ádventet ünnepelni, mert minden nemzedéket úgy megül saját ko-
rának a történelme, úgy megkavar a maga históriájának a forgószele, úgy
megbabonáz, vagy úgy elundorít kisebb-nagyobb történelminek mondott
személyek vonzása vagy a velük szemben támadt ellenszenv, hogy a mi gon-
dolkodásunkban is peremre szorul a nagy üzenet: Isten újat kezdett, megin-
dult rajtunk és elindult felénk, sõt közöttünk van. A szószék, ahonnan ma ez
a jó hír elhangzik, talán még mélyebben van, mint a Jordán melletti lapály.

Nehéz ádventet ünnepelni, mert Isten emberre bízta érkezésének és igé-
nyének a hírét. Nem lehetett volna látványosabban? Legalább az Ótestamen-
tum nagy Isten-érkezéseinek eget-földet mozgató jelenéseiben? Az Újtesta-
mentum szerint Isten emberre bízta érkezésének hírét, evangéliumát és igé-
nyét. Akkor is, amikor Keresztelõ állt a Jordán mellett. Akkor is, amikor a
Fiúban, az emberré lett Istenben hívogat megtérésre és a vele való közösség-
re. Nincsen csodás jelenségben, vagy a gondolat láthatatlan szárnyán röpdösõ
evangélium. Az Isten ember által harangozza be Krisztus érkezését, aki ezt a
csodát ma éppen a szószéken álló szájával hirdeti meg. Talán ezért is nehéz
ádventet ünnepelni. De Isten hatalmának az a legnagyobb csodája, hogy Ke-
resztelõ szavában felragyog Krisztus, hogy aki enged szavának, úgy megbíz-
zon benne, hogy még a szószéken álló testvér embervolta se vegye el a kedvét
Krisztustól.

Nehéz ádventet ünnepelni, mert nem tudunk sima „leszállópályát” bizto-
sítani Jézus Krisztus számára. Nem tudunk semmit sem elsimítani elõtte,
hogy készre, szépre, jóra érkezzék. Õ mindig az önteltség hegyére-halmára,
vagy a testi-lelki elesettség szakadékaiba érkezik. Azt a lelki bulldózert még
nem találták ki, amely elõzetesen úgy elegyenget mindent az ember vagy az
emberiség életében, hogy Jézus Krisztusnak ne kellene megütni a lábát ben-
nünk! Pontosan úgy szabadít az Isten, hogy a hegyen ülõt leszállítja és a sza-
kadékban kínlódót kihúzza. Mi pedig semmitõl sem irtózunk jobban, mint
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hogy bûnbánattal leszálljunk, leszállíttassunk a „hegyrõl”, és hogy bevalljuk:
csak az õ keze ér le olyan mélyre, ahova zuhanunk vagy menekülünk Isten és
ember elõl. 

A nehéz ádvent a mi nyomorúságunk. A zsoltárokban annyit emlegetett
„tágas tér”, Krisztus fellélegzést, bocsánatot ajándékozó érkezése szabadíthat
fel a „nehéz Ádvent” hiedelme alól. De abból a hiedelembõl is, hogy érkezé-
sével már minden „sima” lesz a számunkra. Aki nem érkezhetett szépen el-
egyengetett terepre, nekünk sem ígér botlató és botlás nélküli utat. Nem aka-
dálytalanít, nem aknátlanít, hanem járni tanít. „Amit én át nem láthatok, arra
te taníts meg engem!” A tanítványoknak fel kellett kísérni Jézust Jeruzsálem-
be, akármennyire nem fûlt hozzá a foguk. Sõt, Pál volt olyan merész, vagy
annyira alázatos, hogy a saját szenvedéseiben a Krisztus szenvedésébõl még
hiányzó részt kész volt betölteni. Nem könnyû ádvent! Krisztus egyházának
neves és névtelen szentjei nem a sima úttal, hanem hegy és völgy, magasság
és mélység útjait járva és szenvedve dicsõítették Krisztust, aki nem megmen-
tette, hanem kimentette õket a magasság és mélység veszedelmeibõl. Õben-
ne bíztak, megélve Dániel hitvallását: „De ha nem tenné is…” Sokadszorra
mondom, hogy nehéz ádventet ünnepelni. Mégsem azt szeretném, hogy iz-
zadt homlokunkat törülve menjünk haza. Valahányszor leírtam, mindannyi-
szor ott csengett a fülemben elsõ paróchusi helyemrõl egy asszonyunk szava:
„Ó, az a gyönyörû ádvent!” Hüledezve néztem rá, erre megismételte: „az a
gyönyörû ádvent!” Krisztushitre nem olyan környezetben jutott, ahol a hí-
võktõl az áradozást várták vagy kívánták volna. Ott szinte tõmondatokban
beszéltek, a jelzõkkel is csínján bántak. Tudták, megélték, hogy Jézus Krisz-
tus nem attól nagy, hogy a jelzõk koszorúját aggatjuk a nyakába, és krisztus-
hitünk nem attól igaz, minél jobban cifrázzuk a szót. Azt is tudtam, hogy az
élet sem kényeztette úgy el, hogy könnyedén szülje a jelzõket. Férje gyilko-
sait emlegette, a gyilkosságra felbujtókkal egy utcában élt, õket is ismerte. De
soha nem hallottam a tényen kívül jelzõt a nevük mellett. Mindent a nevén
nevezett, de áradozó vagy gyalázó jelzõk nélkül. És most ott állt elõttem: „Ó,
gyönyörû ádvent!” Így volt hiteles elõttem az ádventnek való örvendezés. Ne-
héz ádventjeink mellõl elkopna lassan ez a verejtékes jelzõ, ha a megtérés
evangéliuma az Érkezõ felé mozdít. Akinek még az igája is gyönyörûséges.

Fehér Károly
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Ádvent 2. vasárnapja

De az angyal így szólt hozzá: „Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgé-
sed: feleséged, Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod õt nevezni. Örülni fogsz,
boldog leszel, és sokan örülnek majd az õ születésének, mert nagy lesz õ az Úr elõtt;
bort és részegítõ italt nem iszik, és már anyja méhétõl fogva megtelik Szentlélekkel, Iz-
ráel fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az õ Istenükhöz, és õelõtte jár az Illés lelké-
vel és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez, és az engedetleneket az igazak lel-
kületére térítse, hogy felkészült népet állítson az Úr elé.” (Lk 1,13–17)

AZ ÁDVENTI VÁRAKOZÁS BETELJESEDIK

Zakariás, az öreg pap, az Abia nemzetségébõl, már nem sokat várt az élettõl.
Tulajdonképpen már kifelé haladt belõle. Maga mögött hagyta több évtizedes
szolgálatát, ifjúságát, terveit és céljait. Földi vonatkozásban mit várhatott
még? Felesége, Erzsébet is idõs volt már. Származása kiváló, hiszen Áron fõ-
pap késõi utóda volt, mégis súlyos terhet kellett hordoznia. A gyermektelen-
ség keresztjét, s ezzel együtt minden bizonnyal sokak kimondott vagy kimon-
datlan ítéletét. Hiszen az akkori közgondolkodás szerint a gyermektelenség
Isten büntetésének számított. Nyilván valami komoly, titkos bûn terheli az
ilyen emberek életét, vélték sokan. Az emberek azonban, mint megannyiszor,
most is tévedtek. A gyermektelenség Zakariás és Erzsébet esetében nem
büntetés volt, hanem egy nagy eseménynek az elõkészülete. Isten hatalmas
cselekedetének elõkészítése. 

Az idõs házaspár minden bizonnyal tudta, hogy Isten már többször is cso-
dálatosan beavatkozott az eseményekbe, levette az emberekrõl szégyenüket.
Akkor is képes volt gyermeket adni, amikor a természet rendje szerint ez már
lehetetlen volt, és már senki sem gondolt erre az eshetõségre. Így kapott
gyermeket Sára és Ábrahám, Izsák szülei, Mánoah és felesége, Sámson szülei,
vagy éppen Anna és Elkána, Sámuel szülei. Amikor az emberi igyekezet már
csõdöt mondott, akkor kezdõdött Isten cselekvése. Amikor az emberi re-
ménység már naivitásnak tûnt, és minden további könyörgés már-már isten-
kísértésnek, akkor láthatták meg emberek az Isten szabadítását. Nem tudni,
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Zakariás és Erzsébet szívét mennnyire lelkesítették a régi példák. Mert más
dolog ismerni a régi csodákat, és megint más dolog hinni azt, hogy ezek a
dolgok a mi életünkben is bekövetkezhetnek. Ez Isten módszere. Elõször
megpróbálja a hitet. Sõt, elõször semmivé tesz, hogy elõtte senki se dicseked-
hessen. Semmi szín alatt ne lehessen összekeverni az õ szuverén cselekvését
az emberi igyekezettel, tenni akarással. Ahogyan a világ kezdetekor is a sem-
mibõl teremtett (creatio ex nihilo), csupán szavával, úgy van azóta is. Az ön-
magát nagyra tartó emberrel ma sem tud mit kezdeni. Elõbb össze kell töret-
nünk, nagy énünknek meg kell halnia, és meg kell tanulnunk egyes egyedül
mindent az Istentõl kérni és várni. Az õ munkája már az is, ha felismerjük és
megvalljuk elõtte a bûneinket.

Zakariás története azt az igazságot is föltárja elõttünk, hogy hinni a „hiva-
tásos hívõnek” sem könnyû. Pap volt, s ennél fogva „templomba járó” és
imádkozó ember, aki ismeri az Írásokat és Isten ígéreteit. A kegyes Erzsébetre
gondolva is megállapíthatjuk, hogy nem nehezítette férje papi szolgálatát.
Zakariásnak nem kellett felemás igában vergõdnie, kettõs életet élnie. Az Is-
tentõl rendelt hivatás és a hétköznapi családi élet erõsítette és kiegészítette
egymást. Emberileg tehát minden adott volt ahhoz, hogy Zakariás higgyen. S
mégis, amikor eljött élete nagy pillanata, amikor sorsvetés szerint neki kellett
bemutatnia a füstölõ áldozatot, amikor az áldozati oltár elõtt állva rendkívüli
élményben volt része, mert közvetlenül Isten angyala állt meg mellette, és
szólta az örömhírt, Zakariásnak oly nehéz hinnie! A halogatott reménység
beteggé tette a szívét? Megkeményedett és belefásult az imaharcba? Lassan
kezd újra éledni hite és reménysége. Hát mégsem volt hiábavaló a sok imád-
ság. Kezdi érteni, hogy Isten elõtt megállni sok-sok könyörgésben nem elpo-
csékolt idõ. Gyönyörködött az Úrban, és most megadta neki szíve kérését.
Csak Isten órája másként jár, mint a miénk. Mi azonnal szeretnénk pozitív
választ kapni kéréseinkre. A türelmes várakozásra nincs idõnk. Különösen
ma, felpörgött, száguldó világunkban, ahol állandóan idõzavarral küszkö-
dünk, ahol az idõ – mint mondják sokan – pénz. Pedig Istent nem lehet sür-
getni. Õ nem egy adminisztrátor vagy hivatali ügyintézõ az üvegablak másik
oldalán, akit sürgetni lehetne. Õ a hatalmas, szuverén Úr, aki ott cselekszik
és akkor, amikor neki tetszik. Van-e türelmünk kivárni válaszait, ígéreteit?

Most végre elindul minden a beteljesedés felé. Zakariás is felismeri, a ki-
lenc hónapos csendben nyilván egyre jobban, hogy ami vele történik, nem
csupán az õ személyes ügye. Nem csak róla és Erzsébetrõl van szó, hanem
egész népérõl. Amit sok próféta és igaz kívánt látni, most egyszerre megin-
dul. Kezdenek beteljesedni az õsi próféciák a Messiásról és az elõfutárról.
Egészen közel van az, aki a kígyó fejére tapos, a több évezredes várakozásnak
végre vége. Zakariás érthetõ módon megretten az angyal megjelenésétõl.
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Hogy Gábriel az oltár jobb oldalánál áll, azt jelenti, hogy õ mint Isten teljha-
talmú küldötte szól. Üzenete csupa örömhír. Zakariásék gyermeket kapnak.
Az érkezõ gyermek – túl azon, hogy szülei öröme lesz – sokakat megörven-
deztet jöttével. Lehet-e nagyobb örömünk annál, mint hogy örömünk forrása
nemcsak a miénk, hanem másé is? Zakariásék hatalmas ajándékot kapnak a
gyermekben, hiszen a gyermek elõször mégis csak az övék. Az események
azonban nem állnak le családi körben, hanem azt átlépve üdvtörténeti ese-
ménnyé válnak. S van-e nagyobb és érthetetlenebb csoda annál, hogy Isten
nem hagyja magára veszendõ világunkat, hanem mentõ szeretetével beavat-
kozik az eseményekbe?

Az angyal világosan elmondja a gyermek Istentõl rendelt szolgálatát. A
gyermek az Úrnak szentelt lesz. Életmódja is prófétai megbízatásáról fog pré-
dikálni. A bortól való teljes tartózkodás nem emberi erõfeszítés eredménye,
hanem Isten radikális igénye Keresztelõ János felé, hogy teljesen Szentlelké-
vel tölthesse õt be. Ruházata is azt fejezi ki, hogy az õsi próféták, különösen
Illés nyomdokán jár. S mivel az Úr szolgája lesz, megbecsüli õt az Atya, nagy
lesz az Úr elõtt. Nem emberek dicséretébõl fog élni, és nem emberek tetszé-
sét fogja keresni. Teljesen szabad lesz az emberi véleményektõl, programját
nem fogja emberi szándékokhoz, vagy tûrõképességhez szabni. Csakis Isten
népe iránti radikális igényét, megtérésre hívó szavát fogja hirdetni. A gyökér-
problémát, a bûn mélységét akarja az emberek elõtt föltárni. A szolgálatban
nem fogja lendületét veszíteni egyesek ellenállása és megkeményedése miatt,
de örülni fog azoknak, akik bûneiket megvallva készülnek az érkezõ Messiás
fogadására. A szétszéledt népet az Úrhoz fogja vezetni. Nem fogja õt megfé-
lemlíteni Heródes haragja és fenyegetése sem, hanem a mártírsorsban is az
utána jövõ Krisztus elõfutára lesz.

Zakariás idejében nagy volt a lelki éhség, hiszen már évszázadok óta nem
volt prófétai szó. Az emberek akkoriban is próbáltak magukon segíteni, ki
így, ki úgy. Egyesek kivonultak a világból, s ott élték meg hitüket. Mások val-
lásos szuperteljesítményeikkel próbáltak az emberek elõtt megbecsülést sze-
rezni. Megint mások a római megszállást okolták minden bajért, a külsõ kö-
rülmények megváltoztatásában keresték problémáik megoldását. Isten válasza
egyformán mindenki számára a Krisztus elküldése volt. Az elõfutár feladata
pedig az, hogy rámutasson az érkezõ Megváltóra, és a lelkeket felkészítse a
vele való találkozásra. Hogyan mondja Luther? „János tiszte, mellyel Krisztus
útját elkészíti az, hogy megalázza a világot. Ránk olvassa, hogy elveszett, el-
kárhozott, nyomorult, szûkölködõ bûnösök vagyunk valamennyien. A leg-
szentebb élet és cselekedet is kárhozatos, ha nem Krisztus él és cselekszik
benne mindent – a maga hitével. Tehát mind Krisztusra szorulunk és kegyel-
mébõl kell részt könyörögnünk. Valahányszor azt prédikálják, hogy minden
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emberi cselekedet semmi, mindannyiszor Keresztelõ János pusztai hangja
szólal meg... Így kell az embert egészen megalázni, önhittségét tõbõl kivágni,
semmivé tenni. S így kell az Úrnak utat egyengetni, helyet készíteni.”1

Megszólal-e ma Keresztelõ pusztai hangja? Modern, technikailag fejlett vilá-
gunkban nem tûnik-e anakronisztikusnak a bûnrõl beszélni? A teljes keresz-
tyén üzenet nem lett-e külsõ szellemi áramlatok, emberi elvárások áldozatá-
vá? Ma, amikor rengeteg félelemmel van telve a szív, a szélsõséges idõjárás,
a terrorizmus, a természeti katasztrófák, a hétköznapi gondok miatt, kell-e
még tetéznünk a bajt azzal, hogy a bûnrõl szólunk? Amikor az emberek pont
valami megnyugtatót várnak, megszólalhat-e a törvény, a hamisítatlan ke-
resztelõ jánosi, pusztai hang? Óriási szükség van rá. Mivel az emberiség oly-
annyira eltávolodóban van mindentõl, ami normális emberi és isteni, nem se-
gíthet rajta semmi más, csak Keresztelõ pusztai hangja. Mivel életünkben
egyre inkább természetes módon akar jelen lenni minden természet-, és ige-
ellenes erõ, nem nélkülözhetjük ezt a pusztai hangot. Csak így, nem félve a
törvény ránk olvasott diagnózisától, élhetjük át újból a krisztusi kegyelem
nagyságát, életünket megigazító, kiigazító hatalmát. 

Ádventben sokféle várakozás él a szívekben. Csak a halott lélek nem vár
már semmit. Maga az Isten tisztítson meg bennünket hamis várakozásoktól
és várakozásainkat betöltendõ hamis megoldási kísérletektõl. Zakariásék vá-
rakozását egy gyermek érkezése oldotta fel. Életünk legmélyebb várakozását
is csak a földre érkezett Istengyermek töltheti be. Ahogyan egy család élete
is gyökeresen megváltozik egy gyermek jöttével, úgy akarja az élõ Krisztus is
átformálni a lényünket. Önmagát adja nekünk, belénk költözik. Aki Krisztust
várja, bizonyos, hogy nem hiába vár. Eljött már, s Szentlelke által ma is jön
az õt váró, utána sóhajtozó lelkekhez. A mi életünkben is vannak emberek,
akik Keresztelõ Jánosként utat készítenek számunkra az Úrhoz, és mi ma-
gunk is lehetünk útépítõkké mások számára. Vegyük észre a Krisztusra vára-
kozókat és vágyakozókat. Engedjük, hogy ádventi várakozásunkat betöltse a
Krisztus!

„Krisztus nem fegyverrel és földi hatalommal akarta meggyõzni a világot, ha-
nem az igével. Ezért jött minden külsõ dísz nélküli egyszerûségben, bár a tes-
ti ember fõként erre néz. Innét van az is, hogy Mózes, próféták, papok és lé-
viták után nem angyal következett, hanem megint csak egy ember, János, de
aki, mint Krisztus is mondja, mégis nagyobb volt prófétánál. Nem hivatlanul
jött, vagy magától. Isten küldte Fia elõtt, hogy kopogtasson, ébresszen,
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mondván: Tárjatok ki kaput, ajtót, itt a rég várt Szabadító... Neve is sokat ér:
János, azaz: kegyelemben gazdag. Nem lehetett csak úgy vaktában elnevezni.
Olyan nevet kellett kapnia, amely magán hordja, amit kifejez. Aminthogy
minden név ilyen, ha Istentõl van... János se magáért, hanem bizonyságtevõ
tisztéért viseli a nevét.”1 (Luther Márton)

Szabó András

Ádvent 3. vasárnapja
„Én és az Atya egy vagyunk.” Ekkor újra köveket vittek oda a zsidók, hogy megkövez-
zék. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik: „Sok jó cselekedetet vittem véghez elõttetek
az én Atyám nevében: ezek közül melyik cselekedetem miatt köveztek meg engem?” A
zsidók így feleltek neki: „Nem jó cselekedetért kövezünk meg téged, hanem káromlásért,
és azért, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat.” Jézus így válaszolt: „Nincs-e
megírva a ti törvényetekben: Én mondtam: istenek vagytok? Ha isteneknek mondta
azokat, akikhez az Isten igéje szólt, márpedig az Írást nem lehet érvénytelenné tenni,
akkor, akit az Atya megszentelt, és elküldött a világba, arról ti azt mondjátok: Ká-
romlást szólsz, mert azt mondtam: az Isten Fia vagyok?! Ha nem az én Atyám csele-
kedeteit teszem, ne higgyetek nekem; de ha azokat teszem, akkor ha nekem nem is hin-
nétek, higgyetek a cselekedeteknek, hogy felismerjétek és tudjátok: az Atya énbennem
van, és én az Atyában.” Ekkor ismét el akarták fogni, de õ kimenekült a kezük közül.

Jézus újra elment a Jordánon túlra, arra a helyre, ahol korábban János keresztelt, és
ott tartózkodott. Sokan mentek oda hozzá, és azt mondták, hogy János nem tett ugyan
egyetlen csodát sem, de mindaz, amit János õróla mondott, igaz volt. És ott sokan hit-
tek benne. (Jn 10,30–42)

IGAZI ÁDVENT, IGAZI JÉZUS

Látjuk-e az igazi Jézust? Szentimentalizmus és romantika nélkül. Az egyházi
esztendõ ádventi idõszakában érzékeljük-e a karácsonyi ünnep lényegét fe-
nyegetõ veszélyt? Ilyenkor mindkettõnek nagy a kísértése: szentimentális és
romantikus elemek keverednek a legdurvább piaci materializmussal, és
megszületik az emberi lélek egyik legvisszataszítóbb torzója, a giccs-kará-
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csony. 1–5-ig gyertyás ádventi koszorú kapható minden mennyiségben, kará-
csonyi kerti törpét tessék, s íme itt a digitális karácsonyfadísz… Megszületett
a szentimentális és romantikus giccs-karácsony, ízléstelen kellékeivel: kucs-
más, szegény és bárgyú pásztorok, csillogó, pufók angyalok, gonosz-kram-
pusz Heródes, bájos háromkirályok, betlehemi istállószalma – és mindennek
ipari változata megvásárolható az utcai placcon.

Szentimentalizmus és romantika nélkül – az igazi Jézust lássuk! 
A szentimentalizmus nagyfokú érzelgõsség, ami lehetett irodalmi irányzat
valamikor, régmúlt században. Lehetett meghatódni Goethe Wertherjétõl, de
Günther Grass hagyma-pincéjének ötlete óta mesterséges még az érzelem is,
és e felújított modern formájában pedig piaci giccs. G. Grass írta a Bádogdob
címû regényében, hogy könnyekre, érzelmekre képtelen emberek számára
hagymát szolgálnak fel egy pincehelyiségben, hogy legalább attól sírjanak mû-
könnyeket. Ádventkor és karácsonykor szentimentális bóvlik tömege a pia-
con. Hogy még „szebb” legyen a karácsony… „szeressük egymást, gyerekek”. 

A romantikus andalító, mint a naplemente. Lágy zene, mákos beigli, és
melegség, mert olyan szép és festõi minden. A gyökerérõl levágott fenyõfa ki-
végzése el sem jut az értelemig, vagy esetleg a mûfenyõ is megteszi.

Akár így, akár úgy, itt az ideje: „vissza” az igazi karácsonyhoz, e kificamo-
dott, eltorzított, üzletté tett, vásári bohóckodássá varázsolt, pogány és globá-
lis karácsony helyett! Itt lenne az ideje, hogy soha többet ne higgyünk – kará-
csony ügyében sem – a reklámõrület szellemében élõ médiának, se szenti-
mentális, se romantikus, se érzelgõs, se bûbájos trükkjeinek. Mindez csak a
karácsony igazi lényegétõl csalogat el, messze az igazi Jézustól, és esetleg
csodálkozhatunk majd a széles úton tülekedõk tömegében, hogy elvesztettük
az igazi tájékozódásunkat. 

Szentimentalizmus és romantika nélkül – az igazi Jézust látjuk? Mert a ka-
rácsony még csak nem is a szeretet ünnepe, hanem Isten érkezése a Názáreti
Jézus Krisztusban. El ne vonják a figyelmünket a kellékek, a szentnek feltün-
tetett árucikkek! S nem is a gyökerétõl megfosztott fenyõfa a lényeg, még
csak a mûfenyõ sem segítség – az igazi Jézust lássuk! 

Ádvent harmadik vasárnapján (és az egyházi esztendõ bármelyik idõszaká-
ban) az ige, a Szentírás segítségével – az imádság eszközét nem feledve – ke-
ressük az igazi Jézust. Azt a Jézust, aki nem pusztán egy tehetetlen kisgyerek,
romantikus bocik szentimentális istállószagában, hanem az élõ Isten érke-
zése. Most ennek az igének a segítségével keressük az igazi Jézust, hogy igazi
karácsonyunk, vagy bármikor igazi ünnepünk lehessen. Mert ha megérkezik
az életünkbe az igazi, élõ Jézus a Szentlélek által, annál nagyobb és igazibb
ünnep nem képzelhetõ el. 
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Koncentráljunk a felolvasott igénkre, hogy az igazi Jézust lássuk meg! Két-
szer is elhangzik az Úr Jézustól egy furcsa, a karácsonyi szentimentalizmust
és romantikát leromboló, de feltûnõ, páratlan kijelentés: „Én és az Atya egy
vagyunk”. Majd egy kis idõ, illetve pár sor múlva a semmivel sem kevesebbet
tartalmazó mondat: „Az Atya énbennem van, és én az Atyában”. Ez kétdi-
menziós megjegyzés.

Elõször: Jézus igénye a szó legszorosabb értelmében páratlan. Az Isten (!)
– a mindenséget teremtõ, fenntartó, gondviselõ, a felfoghatatlan, érzékelhe-
tetlen, fenséges, láthatatlan Isten – és közte levõ kapcsolat bensõségességét
fejezi ilyen röviden, frappánsan, eredeti módon: „Én és az Atya egy vagyunk!”
„Az Atya énbennem, és én az Atyában”. Páratlan ez a közvetlenség, áttételek
nélküliség. Mindenki más Istenrõl, esetleg – kivételesen szent pillanatokban
– Istennel beszél. Vallásalapítók és teológusok, misztikusok és nagy imádko-
zók, szentek és kevésbé szentek, ihletett pillanatokban Istenrõl, és még ihle-
tettebb pillanatban Istennel beszéltek. De Jézus Istenként beszél. 

Másodszor: páratlanul új (csak nekünk elkoptatott, megszokott – sajnos),
hogy Istent a legközvetlenebb módon „atyának” nevezi. Még elõttünk is vilá-
gos a jelenség: az atyák és fiak szoros kapcsolata, mind lélektani, mind bio-
lógiai értelemben. S itt Jézus a kinyilatkoztatás szent atmoszférájában mond-
ja ki: „atya”. Igazi ádventi üzenet, de érvényes ez bármikor. Jézusnak köszön-
hetõen, mi is így szólíthatjuk a fenséges Istent! 

Mert kicsoda ez a Jézus? Most ne sztorira koncentráljunk, hanem Jézus
lényére, akinek azt kellett mondania, hogy „én és az Atya egy vagyunk”, és
azt is, hogy „az Atya énbennem van, és én az Atyában”. Miért kellett ezt mon-
dania? Érted-e már? Ha lelki értelemben elégszer rácsodálkozunk az ember
Jézusnak erre a kijelentésére, kezdjük érzékelni, hogy az Atya és az õ kapcso-
lata olyan, mint az izzó égitest-nap (közelébe sem mehetünk) és a simogató
napsugáré. Hogy olyan kapcsolatról van szó, mint a tûz és az otthonunk me-
lege között – az elõzõ feltételezi a másodikat, és a második az elõzõbõl fakad
szétválaszthatatlanul. Tûz nélkül nincs meleg, de nem tûzben ülünk, hanem
az átélhetõ melegben! Nem mehetünk az izzó nap közelébe sem, de sugara
nélkül hidegebb lenne itt az északi sarknál. S az Isten teremtette világban
eszünkbe sem jutna a nap és a napsugár közé különbséget tenni – csak azt
tudjuk, hogy az optimális közelségtõl függ az életünk. A megfelelõ napközel-
ségtõl: ha ennél közelebb lennénk a naphoz, megégnénk, ha ennél messzebb,
megfagynánk. Jézus Krisztus a megfelelõ, és ezért éltetõ istenközelség. Az
életet biztosító közelség. 

Ebben az igeszakaszban Krisztus optimális közelségre hozza hozzánk a fel-
foghatatlan, a megragadhatatlan, mindenható, élõ Istent. A mi érdekünkben.

18

Jav Hull.qxd  2003. 12. 04.  17:19  Page 18



Mert istenvágyunk van. Mert szükségünk van Istenre. Sõt, még az istenvágy
teremtette vákuum is létezik. Mindenkinek van istene. Ezt látta meg zseniá-
lisan Luther, amikor Nagy kátéjában az elsõ parancsolat összefüggésében ki-
jelenti: „Mi az Isten? Felelet: Isten az, akitõl az ember minden jót vár… egye-
dül a szív bizodalma és hite alkot Istent, vagy hamis istent… amire a szíved
hagyod és bízod, valójában az a te istened”.1 S ugyanezt igazolja a valláslélek-
tan is: az ember szívében nagy istenvágy van. Csak az a rettenetes kísértés,
ha nem Jézusra figyelünk, ha nem rá hallgatunk, akkor bálványistent terem-
tünk magunknak. Sõt, akkor bálványistenek egész hadát teremtjük meg ma-
gunknak. 

Amikor Jézus így szólt: „én és az Atya egy vagyunk” és „az Atya énbennem
van, és én az Atyában”, akkor a számunkra felfogható, megszívlelhetõ módon
az egy igaz Isten áll elõttünk – emberi formában. Jézus beszélt Istenrõl, Isten-
nel – de Istenként. Emberi formában. Jézusban Isten testté lett. (Inkarnáció
– a szó közepén levõ „kar” szótagból lett a magyar karácsony.) Jézusban Isten
jött emberi formában közénk, hogy átkaroljon, hogy ne legyünk kiszolgáltat-
va szubjektív istenvágyunknak, s ne belõlünk fakadó bálványistenek rabszol-
gái és végül áldozatai legyünk. 

Mert az embernek szüksége van Istenre. S ha nem az igazi, egyetlen, élõ
Istennel kerül kapcsolatba, akkor istenszükséglete miatt bálványistent teremt
a szívével. Nemcsak muzsikaszó nélkül nem lehet élni, de Isten nélkül sem.
De ahogy van rossz minõségû muzsika, sajnos léteznek a szívünk teremtette
bálványistenek is. Mind idõben, mind témában messze vezetne, ha egy teljes
tanulmányt akarnánk felvázolni a bálványistenek gazdag, de nem gazdagító,
hanem megszegényítõ valóságáról. Lásd, mit mondott Luther: amitõl a szíved
függ, az a te istened. Amiben bízol, vagy ami miatt hajtod, ûzöd magad, az a
te istened! Talán a pénz? Mert könnyen hiszed, hogy pénzért mindent lehet.
S a pénzisten oltárán áldozza fel magát az ember. A pénzisten oltárán mutatja
be az ember az életáldozatot, vagyis a hajszában nincs egy pillanatnyi nyugal-
ma sem. Ugye milyen kegyetlen ez a pénzisten? Minél jobban hajszoljuk, an-
nál inkább délibáb. Kecsegtet, de sosem elégít ki. S még van egy démoni
trükkje is: soha nem elég. Mindegy mennyi van, soha nem elég. Kispénzû
emberek szomorú és lapos tévedése: milliomosként boldog lennék. S lásd,
halld a hírekben: még a milliomosok is adót csalnak, lopnak, mert elégedet-
lenek azzal, ami van. Még a nagyon gazdagok is lopnak, ettõl harsog idõnként
a média. Mert ez a bálványisten ilyen. De lehet hatalom-isten, ösztön-isten,
én-isten, élvezet-isten… a sornak ezzel nincs vége, csak kár az idõért, ha már
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így is megérthettük a bálványok démonikus vonását. Sosem elég az eleinte
édesnek tûnõ gyümölcseikbõl, s végül az életáldozat egyenlõ a temetõvel.
Mert a bálványisten becsap, mint a délibáb, vagy a kancsalul festett ég, kielé-
gületlenül hagy, ûrt és ürességet teremt, és az ember már csak akkor jön rá,
amikor életének javarészét ezek miatt feláldozta. Talán a házasságát, család-
ját, baráti, emberi kapcsolatait és általa önmagát. Mert mindegyik bálványis-
ten áldozatot követel, bármelyiket vizsgálhatom, ezt találom: az ember ki-
fosztja, kizsigereli, megöli önmagát. Elemészti magát a bálványistene miatt.
Van, amelyik bálványisten látványosan áldoz fel: az alkoholisten segít eltalál-
ni az autózónak nagy sebességgel az útszéli fát. De tetszés szerint lehetne az
illusztrációkat sorolni. Hát el ezekkel a gyilkos bálványistenekkel! 

Az igazi Jézust lássuk és hallgassuk! Benne – emberi formában – az egyet-
len igazi Isten mutatkozik be nekünk, aki nem kifoszt, nem kizsigerel, nem
a halálunkat akarja. Megáldani, feltölteni, megerõsíteni, megszentelni, meg-
segíteni, éltetni, felüdíteni akar, szent tartalommal a lelkünket feltölteni
akarja. Az igazi Jézust lássuk és hallgassuk: akiben Isten érkezett a világba.
Jézus nem egy különleges ember a különleges emberek között. Isten – emberi
alakban – belépett az embervilágba. Jézusban nem egy vallási zseni született
a világra, hanem Isten választotta ezt a furcsa, majdnem érthetetlen emberi
módot, hogy szent önmagát az ember számára elérhetõvé, hallhatóvá, sõt
megragadhatóvá (nagypénteken pedig megfeszíthetõvé) tegye. 

Az alapigében a helyzet nagyon komoly. Jézus környezetében gyilkos indula-
tok lobbannak fel. Felháborodásukban köveket keresnek: „ember létedre Is-
tenné teszed magad”. Pedig fordítva van: Isten – Isten létére – emberré tette
magát. Az elvakult indulat nem segíti a szívet a megértésben. Gyûjtik a kö-
veket, mert ha Jézusnak igaza van (egy az Atyával), akkor az õ összes vallási
elképzelésük romokban hever. Akkor félreértették az Ótestamentumot, Mó-
zest és a 10 parancsolatot. Ha Jézusnak igaza van, akkor mindent félreértet-
tek. Akkor végzetes tévhitben élnek, és az igaz Isten helyett vallásos lélekkel
megteremtett bálványistenük van. Pedig Jézus tettei igazolják õt, hogy Isten-
ként cselekszik emberi formában. Egy másik alkalommal pontosan azt kelle-
ne megvizsgálni, hogy Jézus tetteit senki más nem tudja még csak utánozni
sem. Mert azok Isten tettei. Azokra a tettekre csak Jézus képes, mert benne
az Atya, és õ az Atyában! Hogy újra indulatok lobognak fel a történetben? Így
volt ez, és lesz is mindig. A történelem során is. Ellenségei gyûlölik. Ma is.
Mert Jézus ellenségeinek más az atyjuk. 

Jézusban itt az Isten köztünk! Ezt látni, felfedezni, átélni: ez az igazi ád-
vent és karácsony, ekkor született meg a mi szívünkben is õ, akit a mindenség
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nem fogadhat be, de akinek mégis helye van a szívünkben. „És ott sokan hit-
tek benne!” És most? Itt? Te? 

Lila oltárterítõ ádvent idején: bûnbánat, önvizsgálat. Mi elfogadjuk-e Jézus
Istenét, szentimentalizmus és romantika teremtette piaci giccs nélkül? Az
igazi Jézust, aki az Atyával egy, mert õ az Atyában, és az Atya õbenne, hogy
mi pedig benne, vele, általa… megváltottjai lehessünk.

Ribár János

Ádvent 4. vasárnapja
Apja, Zakariás, megtelt Szentlélekkel, és így prófétált: „Áldott az Úr, Izráel Istene,
hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki. Erõs üdvözítõt támasztott nekünk
szolgájának, Dávidnak házából, ahogyan kijelentette azt szent prófétái által örök
idõktõl fogva: hogy megszabadít ellenségeinktõl, és mindazok kezébõl, akik gyûlölnek
minket, hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségérõl,
arról az eskürõl, amellyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak; és megadja nekünk,
hogy ellenségeink kezébõl megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben
és igazságban õelõtte életünk minden napján. Te pedig, kisgyermek, a Magasságos pró-
fétája leszel, mert az Úr elõtt jársz, hogy elõkészítsd az õ útjait, hogy megtanítsd népét
az üdvösség ismeretére, bûneik bocsánata által, Istenünk könyörülõ irgalmáért, amely-
lyel meglátogat minket a felkelõ fény a magasságból; hogy világítson azoknak, akik sö-
tétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára.”
(Lk 1,67–79)

HADD ÁLDLAK TELJES SZÍVBÕL!

Hirtelen jött vagy betervezett, nem várt vagy hõn áhított gyermekek életét
határozza meg a fogantatás és születés körüli családi helyzet, a szülõk indu-
lata és hozzáállása. A „vajon mi lesz ebbõl a gyerekbõl?” találgatós játék az
egyik legkedvesebb felnõtt idõtöltés. Janikovszky Éva: Kire ütött ez a gyerek?
címû könyvében vidám-komolysággal fogalmazza meg a család megállapítá-
sait és elvárásait: „Amíg kicsi voltam és okos és kedves és szép, mindig tud-
ták, hogy kire hasonlítok. Nagymama azt mondta: istenem, akárcsak az any-
ja! Apukám azt mondta: mintha csak magamat látnám!... aki csak látott,
mind azt mondta: micsoda sikerült gyerek! Igazán büszkék lehettek rá!” Majd
az elsõ csalódások, kiábrándulások idején, a kamaszkorban elhangzik mind-

21

Jav Hull.qxd  2003. 12. 04.  17:19  Page 21



ezek ellenkezõje: „Amióta megnõttem, és butaságokat beszélek, és elviselhe-
tetlen vagyok, és rossz rám nézni, aki csak meglát, azt mondja: ez volna a ti
fiatok? Szinte hihetetlen! Nem lehet ráismerni!” Bizony, az elfogultság és a
realitás nincs jó hatással az illúziókra.

Általában nem kíséri egy gyermek születését ennyi égi jel és csoda, mint
Keresztelõ Jánosét. Különleges korszak ez, az isteni ígéretek beteljesülésének
kezdete. Zakariás csodás találkozása az angyallal mintha mai életünket, a mi
viselkedésünket példázná. Keresztyénként hirdetjük Isten végtelen szerete-
tét, de ezt saját életünkben csak töredékesen tudjuk átélni, megélni. Bûneink
terhe alatt összegörnyedt emberként hirdetjük Isten mindeneket megbocsátó
irgalmát, de aligha hiteles mindez, ha nem látják rajtunk Krisztus bûntörlõ
hatalmának kisugárzását. Hitetlenkedünk, kétségeskedünk és elcsüggedünk
kudarcaink láttán, és reménytelenségünk ércfalát hiába ostromolják Isten
ígéretei.

Zakariás és Erzsébet már nem reménykedik, de a meddõ házaspár magá-
nyát megzavarja az angyali üzenet. Zakariás hitetlenkedésének némaság az
ára. Vajon mi milyen árat fizetünk kételyeinkért, csüggedésünkért, megtorpa-
násunkért vagy visszafordulásunkért? Nap mint nap imádkozzuk: Ne vígy
minket a kísértésbe. Vigasztaljon minket most Pál apostol szava: Isten pedig
hûséges, és nem hagy titeket erõtökön felül kísérteni; sõt a kísértéssel együtt el fogja
készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni. (1Kor 10,13b) Néma
Zakariások helyett lehetnénk Isten ígéreteibe belekapaszkodó, a kísértés
idején is hittel harcoló istenfiak. 

A két asszony találkozása – melyet M. S. Mester csodás áhítattal jelenít
meg festményén1 –, Mária, a Jézust-hordozó üdvözlésére megmozduló mag-
zat, a gyermek különleges neve, majd Zakariás ajka megnyílása mind csodás
jelek, melyek a kis jövevény különlegességére utalnak. Kire ütött ez a gyerek?
– aki Erzsébetnek idõs korára meghozza a társadalmi elismerést, a várva várt
örömet és a szégyen elmúlását? Ki ez? – aki Zakariás, a pap számára hitetlen-
séget és ámulatot, majd büszkeséget és mindenek helyreállítását hozza? Mi
lesz ebbõl a gyermekbõl? Aki szem- és fültanúja volt az eseményeknek, vagy
aki csak hallott ezekrõl mind csodálattal vegyes félelemmel találgatta: Mi lesz
Jánosból, a Zakariás fiából? Az apa számára egyértelmû a válasz, hiszen
Szentlélekkel megtelve próféciát mond róla. Áldja az Istent, aki e gyermeken
keresztül is meglátogatja népét. Zakariás próféciája szerint mindaz beteljese-
dik, amire olyan hõn áhítozott egész Izrael. Különleges idõk tanúi hát ezek
az emberek. Zakariás feltörõ öröme, a némaság bilincsének feloldása olyan

22
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csodadolgokról tesz bizonyságot, ami a várakozás beteljesedésének kezdetét
jelzi. Isten tetteit látva és tapasztalva a mi szívünket is eltöltheti a hála. Pa-
naszos, elégedetlenséggel teljes világunkban oly ritka a feltörõ öröm, már mi
magunk is óvatosan fogadjuk örömös perceinket. Ritkán tapasztalhatjuk meg
a felhõtlen boldogság érzését, örömünkbe gyakran üröm vegyül. Zakariás a
pillanat elragadtatásában nem foglalkozik a fogadtatással, az esetleges zavaró
tényezõkkel és következményekkel, õ megtelve Szentlélekkel, kiáradó hála-
dalt zeng. Talán gyermeki elfogadással kellene átélnünk életünk örömteli pil-
lanatait, úgy, mint az a kislány egy nyári táborban a medence szélén ülve, aki
lelkesedéssel mondta: De jó, hogy itt lehetek, olyan jó nekem! Az örömtõl
csillogó szemek és a lelkesedés minden ott lévõt magával ragadott. Ráadásul
Zakariás nem apró örömöcskékrõl, hanem a nagy Isten ígéreteinek a teljesü-
lésérõl jövendöl. Ádventi várakozásunkat meghatározza ígéreteink teljesíté-
sének igyekezete. Az idei karácsonyt meghittebbé, gazdagabbá kívánjuk ten-
ni, sok helyütt tengernyi szervezés elõzi meg az ünnepeket, hogy minden és
mindenki a helyére kerüljön. De vajon gondolunk-e arra, hogy Isten ígéreté-
nek beteljesülése mindennél fontosabb? A szövetség megtartását, az ellen-
ségtõl való szabadulást jövendöli Zakariás, aminek célja az, hogy: félelem nél-
kül szolgáljunk neki, szentségben és igazságban õelõtte életünk minden napján.
Ádvent fényében szükséges-e bõvebben kifejteni az istenszolgálat min-
dennapos feladatának fontosságát? Elég, ha csak Istenünk embermentõ sze-
retetének hirdetésére gondolunk szóval és cselekedetekkel, már bõven akad
mondani- és tennivalónk!

A prófécia második része a megszületett csecsemõre, Keresztelõ Jánosra és
küldetésére irányítja figyelmünket. Nevét különleges módon nem apjától
örökli, hanem új nevet kap, melynek jelentése: kegyelemben gazdag. Útkészí-
tõ próféta, aki a bûnbocsánatra és az üdvösség ismeretére tanít. Luther Már-
ton ezt írja róla: „Nem hívatlanul jött, vagy magától. Isten küldte Fia elõtt,
hogy kopogtasson, ébresszen, mondván: Tárjatok ki kaput, ajtót, itt a rég várt
Szabadító. Ébredjetek, lám feltetszett az új nap. Emberré lett az örök Isten.
Talpra, míg nem késõ!”1 Tudjuk, hogy a prófétánál nagyobb az, akirõl prófétál,
az útkészítõnél nagyobb az, aki azon a kiegyenesített úton jár... Így hát kire
is gondolhatnánk, amikor Zakariás a felkelõ fényrõl jövendöl, ha nem Jézus-
ra, aki az evangéliumok egybehangzó tanúsága szerint a világ világosságaként
jött a földre?

Keresztelõ János születése, élete, útegyengetõ munkája csak akkor kap ér-
telmet, ha Jézus felõl nézzük. Próféta Keresztelõ János, aki nem önmagára
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1 Jer, örvendjünk keresztények! Szerk.: D. Carl Witte. Fordította: Szabó József. Evangélikus
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mutat, hanem arra, aki utána jön. Tapasztalatból tudjuk: az elõkészítés mun-
kája elengedhetetlenül fontos. Akár egy építkezésnél a jó alap készítésérõl,
akár egy dolgozat megírásánál a forrásmunkákban való búvárkodásról van
szó, a végeredmény sikeressége a kevésbé látványos, ámde annál fáradságo-
sabb elõkészítésen múlik. A tv képernyõje elõtt elcsodálkozunk, hogyan lehet
10 perc alatt elkészíteni valamely ínyencséget? Csak úgy, hogy a nyersanya-
gokat, fûszereket már gondosan kiválasztották, megtisztították... tehát elõre
dolgoztak. Az elõkészítés hosszadalmas és fáradságos munkáját kapta Ke-
resztelõ János. A bûnök bocsánatát, az üdvösség ismeretét hirdeti. De mit is
jelent ez? Meglepõ a válasz: az Isten eredeti szándékához való közelítés fel-
tételeit teremti meg János. Kicsit rövidebben: a bûnök bocsánatát adó, ke-
gyelmes Istenhez vezet. Makacs, önfejû világunkban oly különös, ha valaki
nem a saját életcélját, boldogulását keresi, hanem azt az elõre kijelölt utat,
ami bár néha leküzdhetetlennek tûnõ akadályokkal rémít meg, mégis biztos
célba visz. Ekkor az ember szándéka háttérbe szorul, hogy helyet adjon a fel-
sõbb, mennyei hatalom akaratának. Mi szinte már el sem tudjuk képzelni,
hogy egy gépet, árucikket használati utasítás nélkül adjanak el. A bonyolult
gépek prospektusainak áttanulmányozását néha mi sem spórolhatjuk meg. A
figyelmeztetések sorát olvassuk a címkéken is: Ütögetni, sugárzó hõ hatásá-
nak kitenni tilos és életveszélyes. Gyermekek elõl elzárva tartandó. Legyen az
egy gép, tisztítószer vagy éppen gyógyszer, az óvó felhívások tengerével talál-
kozunk. Tudjuk, hogy csak rendeltetésszerû használat esetén érvényes a ga-
rancialevél, s csak a körültekintõ, gondos kezelés hozhat eredményt. Miért ne
lenne elképzelhetõ ez saját életünkre vonatkozóan? Testünk, ez a törékeny,
betegségre hajlamos rendszer, lelkünk, ez a sebezhetõ, de oly nehezen gyó-
gyítható, finom gépezet ugyanilyen rendeltetésszerû használatra lett teremt-
ve. De mi mérgezzük vegyszerekkel, szeretetlenséggel, bûnnel, s nem érvé-
nyes többé a garancialevél. Kicserélhetetlen, megismételhetetlen. Életünk
mégis megjavítható. Ezért jött Keresztelõ, hogy az életük jobbítására vágyók-
nak hirdesse a lehetõséget, hogy bizonyságot tegyen arról: Jézusban maga az
Isten jött el, hogy meglátogassa az embereket, hogy gyógyulást hozzon. Mi-
lyen szépen fogalmaz Zakariás, amikor Jézusra utalva ezt jövendöli: Megláto-
gat minket a felkelõ fény a magasságból. Láttunk már mindnyájan napfelkeltét.
Nincs is szebb, mint amikor a sötétség felett gyõz a világosság, mikor a nap
elsõ sugarai elûzik az éjszaka bizonytalanságát és félelmét. Önkéntelenül
eszünkbe jut a karácsonyi üstökös jele, amely vezette a pásztorokat és a há-
rom királyokat a jászolbölcsõhöz, a fény forrásához, Krisztushoz. Karácsony
fényei elmúlhatnak, karácsonyi örömforrásunk kiszáradhat, ádventi han-
gulatunk hamar elillanhat. Tudjuk, hogy a nappalt a sötét éjszaka váltja fel,
majd e fénytelenséget megtöri a felkelõ nap elsõ sugara, hiszen e váltakozás-
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ban telik el életünk, de isteni ígéretünk van arra, hogy Krisztus fényességét
nem gyõzheti le a sötétség. A Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy a
mennyei Jeruzsálemben Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra,
sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük. (Jel 22,5)

Bevilágít komor éjszakáinkba, álmatlan hánykolódásainkba, ádventi
készülõdésünk aggodalmába, gondok éjsötétjébe a felkelõ fény a magasság-
ból. Célja, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. Szembesít az emberek-
kel, a világgal és akár önmagunkkal vívott háborúságainkkal. Krisztus fényé-
nél valóra válhat Ady kívánsága, Imádság háború után c. versének visszatérõ
sora, mely lelkünkbõl szól: „Békíts ki Magaddal s magammal, hiszen Te vagy
a Béke”. Úgy legyen.

Ihász Beatrix

26

Nem tehetünk mást, minthogy újra és újra Reá hagyatkozunk. Felsokasodott gond-
jainkat gyermeki bizalommal adjuk át ismét Neki, hogy felszabadulhasson ben-
nünk az öröm, mely hitünk védjegye.

Simon András: Az örömrõl. In: Simon András: Szeretetközelben. Szegletkõ Kiadó. Buda-
pest. 1996. Negyedik, javított kiadás. 32. o.

*

Fogcsikorgatva, mindent elsöprõ, hatalmas, fekete erejét bevetve támadt rá a ko-
mor, hátborzongató, áthatolhatatlan, hideg sötétség a fénypontra. De akárhogy is
erõlködött, tehetetlennek bizonyult a picinyke fénnyel szemben. 

Csak egy fénypont (W. Hoffsümmer nyomán). In: Kötõjeles történetek. Válogatta: Hézser
Gábor. Kálvin Kiadó. Budapest. 1998. 41. o.
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Karácsony este

Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben: „Most lett a mi Istenünké
az üdvösség, az erõ és a királyság, a hatalom pedig az õ Krisztusáé, mert levettetett
testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe elõtt éjjel és nappal vádolta õket. Legyõz-
ték õt a Bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket
mindhalálig”. (Jel 12,10–11)

GYÕZELEM – FÖLDÖN ÉS MENNYBEN

Isten beállt hozzánk – Krisztus földön küzdõ egyháza
Lázár Ervinnek van egy novellája, amelyben egy kisfiú a magyar focicsapatra
gondolva arról álmodozik, hogy bárcsak az Úristen beállna hozzánk. Csak öt
percre. Biztosan jobban menne a játék, a gyõzelem is teljesen bizonyos, ha
Isten a mi csapatunkban futballozik. 

Karácsony ünnepe ezt az örömöt adja nekünk. Isten beállt közénk. Nem
rövid idõre. Nem félvállról veszi a játékot. Immánuel! Velünk az Isten! Ezzel
a boldogító tudattal játszhatjuk végig a mérkõzést. Igaz, kemény mérkõzés
ez. Sokszor még abban is kételkedünk, hogy végig tudjuk játszani. Olykor a
gyõzelem kerül elérhetetlennek tûnõ távolságba. Vannak olyan idõk, amikor
úgy érezzük, hogy Isten nincs a pálya közelében sem. Vagy éppen az ellenfél
oldalán áll. Ezek az érzéseink és sejtéseink olykor. Mégis azzal a tudattal
küzdhetjük végig életünk nagy mérkõzését, hogy Isten velünk van. Hozzánk
állt be – Immánuel. 

Kemény mérkõzést vívunk. Gondolhatunk mindennapjaink vívódására,
egyéni életünk terheire, azokra a megpróbáltatásokra, amelyeket így ünnep
táján megpróbálunk elrejteni, kitakarítani lakásunkból, amelyek közül néhá-
nyat tényleg sikerül elrendezni, néhányat csak átmázolunk, hogy önmagunk
vagy vendégeink elõl elrejtsük, de amelyek este, amikor egyedül maradunk,
elõbújnak szívünk rejtekébõl, és összetörik csillogó karácsonyfadíszeinket.
Gondolhatunk azokra a terhekre, amelyek nem saját életünk vagy szeretteink
élete miatti aggódásból születnek, hanem amelyeket a világ sora, az egyre
végletesebben tönkretett természet, a népek közötti feszültség gyûjt vállunk-
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ra. Alig merjük már józan ésszel végiggondolni a nagyhatalmak törekvé-
seinek várható eredményét és a teremtett világgal szembeni adósságunk kö-
vetkezményeit. Az ünnep is mennyi feldolgozhatatlan hulladékot termel!
Kemény mérkõzést vívunk. Ezekre a küzdelmeinkre nézve is igaz: Jézus
születésével Isten beállt közénk, velünk van. Nem magunk küzdünk, nem
magunk hordozzuk csupán terheinket, hanem Jézus vállalta az emberlét kor-
látait és nehézségeit, hogy reménységünk legyen a gyõzelemre. Velünk az
Isten, ezért küzdhetjük végig mindennapjaink mérkõzését, s hordozhatjuk
azokat a terheket, amelyek személyes életünkön túlnyúlnak. 

Ünnepünk igéje azonban küzdelmeinknek még egy területére világít rá. Az
evangéliumért vívott küzdelemre. Arra a harcra, amelyet oly sokan megvív-
tak már, hogy Krisztus evangéliumát tisztán megtartsák és a maga fényessé-
gében ragyogtassák a világ elõtt. Istvántól, az elsõ vértanútól kezdve azokig,
akik a mi idõnkben élik elénk önfeláldozóan Jézust. Ettõl a küzdelemtõl sem
vagyunk mentesek. Ha karácsony nem csupán kitérõ hétköznapjaink szürke-
ségébõl, hanem valóban hitünk ünnepe, akkor szinte naponként tapasztaljuk,
hogy valóban kemény mérkõzést vívunk az ördöggel. S amiképpen Krisztus
népe nem elvont közösség, hanem hús-vér emberekbõl – belõlünk – áll,
ugyanúgy a Sátánnal vívott küzdelmünk sem csupán a szellemvilág harca,
hanem olykor nagyon is jól be tudjuk azonosítani azokat a személyeket, aki-
ket felhasználva ellenünk tör a gonosz. Bizony, kemény meccset vívunk azért,
hogy megmaradjunk az evangéliumban, és Krisztus örömhíre teljes fényében
ragyogjon elõttünk s rajtunk keresztül mások elõtt. 

Ebben a kemény mérkõzésben ad erõt, lendületet karácsony örömhíre: ve-
lünk az Isten. Azért gyõzhetünk a ránk támadó, minket vádoló ellenséggel
szemben, mert megszületett, közénk jött az Úr. Õt most gyermekként kö-
szönti a világ. Mi is csodáljuk, hogy mennyire védtelenné, kiszolgáltatottá te-
szi magát értünk. De tudjuk, hogy már a Gyermekben azt láthatjuk, aki vas-
vesszõvel pásztorolja a népeket, aki halálával és feltámadásával megtörte a
bûn erejét, és legyõzte a halált. Már a Gyermekben azt látjuk, aki végsõ dia-
dalt aratott a Sátán felett. Ezért küzdjük végig életünk mérkõzését. Akkor is,
amikor vesztésre állunk. Mert az Úr beállt közénk. Mert õ legyõzte az ellen-
séget. Õ részesít minket gyõzelmébõl. 

Állandó öröm – A most az egyház igehirdetésének ideje
Az iskolaidõ folyamatos terhelése között nemcsak a gyermekeknek, hanem
nekünk, a szüleiknek is fénysugarat jelent a várakozás. Mindig magunk elé
állítunk valami örömöt, ami a közeljövõben várható. Így vártuk a karácsonyt
is. Legnagyobb lányom különösen is érzékeny ezekre a várakozásokra. A tel-
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jes figyelmét lekötõ tanulás közben az élteti, amit vár. Viszont hajlamos már
a téli szünet elején azon keseregni, hogy mindjárt vége a vakációnak.

Én a csillagszóróval vagyok így: csodálom az elröppenõ fénycseppeket, ám
mire illata, fénye szívembe hatolna, már el is hamvad. Hiába kínálnak a vásá-
rosok hosszú és még hosszabb formákat, a csillagszóró mindig rövid. Csillo-
gása hamar elhal. Ez az érzés erõsödött bennem, amikor ezt az igét olvastam.
„Most lett a mi Istenünké az üdvösség...” A most egy pillanatot jelöl. Egy pil-
lanatot, amely most van, de azonnal elmúlik. Egy pillanatot, amelyrõl köny-
nyen lemaradhatunk. Jaj, ha errõl a mostról, az üdvösségrõl lemaradok! Jaj,
ha ez a „most” is múlt idõvé válik! Vajon nem vált-e már most múlttá? Ki
tudja, melyik korra, melyik eseményre értette a Jelenések könyvének látno-
ka, hogy „most lett a mi Istenünké az üdvösség”? Vajon nem maradtunk-e
máris le errõl a csodálatos most-ról?

A Szentírásban azonban a most sohasem röpke pillanat. Bár kötõdik Jézus
földi, egyszeri és megismételhetetlen mûködéséhez, mégis folyamatosan él a
hirdetett igében. A most Jézus születése, amelynek tanúi lehettek a pásztorok,
amelyrõl azonban mégsem maradtunk le, hiszen tanúi lehetünk mi is az ige-
hirdetés által. A most Jézus szenvedése és halála, amelyet közelrõl látott Má-
ria és a szeretett tanítvány, amelybõl azonban mi is részesedünk az úrvacso-
ra által. A most Jézus feltámadása, amelynek tanúja Péter, János és Pál, de
amelybõl minket is részesít az új életet adó keresztség. A Szentírásban a most
sohasem röpke pillanat, hanem az igehirdetésben folyamatosan jelenlévõ va-
lóság. Ezért örömünk sem múló öröm, hanem állandó és maradandó öröm.
Amíg hangzik Isten igéje, addig tart a most. Amíg az egyház hirdeti az evan-
géliumot, addig még nem maradtunk le az üdvösség örömérõl.

Isten öröme sohasem röpke pillanat. Isten öröme maradandó, teljes öröm.
Erõsen kötõdik Jézus földi mûködéséhez. Abból születik, abból táplálkozik.
Az igehirdetés révén árad reánk is Isten öröme. Az igehirdetés által árad re-
ánk karácsony öröme is. Minden más elmúlik a karácsonyból. Az este meg-
hitt percei tovatûnnek, az egybegyûlt család lassan elidul hazafelé, elhalkul
az énekszó, a csilingelõ gyermeknevetés. Egyedül az evangélium marad meg,
az Isten öröme, hogy övé az üdvösség, az erõ, a királyság és a hatalom. 

A mennyei távlatok – Reménységünk a mennyei világra szól
Az ige figyelmeztet bennünket a valóságra. Jaj a földnek és a tengernek, mert
leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal. (Jel 10,12b) Érdekes ezt hallani.
Amikor azt hirdetjük: Isten Fia földre jött, közénk állt, akkor hangzik az em-
lékeztetõ ige: leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal. Ez a valóság. Leszállt
hozzánk az ördög nagy haraggal. Nap mint nap tapasztaljuk ezt, nem kell
errõl sokat beszélnünk. Amirõl beszélnünk kell, az a mégis-öröm. A keresz-
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ténység nem álmodozás. A keresztény ember nagyon reálisan látja a világot.
Nemcsak az ünnepek elmúlásáról tudunk, hanem arról is, hogy még elmúló
ünnepünk sem tökéletes. Igyekszünk ugyan, hogy ma este minden – amit a
szem lát, fül hall, szív érez – minden szép legyen. Szépen díszített szoba,
vidáman csengõ énekszó, szeretettel készített apróbb-nagyobb ajándékok –
mind a Szenteste „kellékei”. Igyekszünk, hogy minden tökéletes legyen. A mi
reménységünk mégsem az, hogy a jelen világot tökéletessé tehetjük a
mulandóság keretei között, hanem az, hogy a maradandóban van helyünk. 

Reménységünk és örömünk túllát e földi világon, a földi ünnepen. Mi a
mennyei örömre nézünk, annak beteljesedését látjuk Jézus születésében. Ez
ad erõt a mindennapok küzdelmeire. Valóban jaj azoknak, akik errõl a re-
ménységrõl elfeledkeznek, és behódolnak az ördögnek. Pedig a behódolás kí-
sértése egyre erõsebb. Ezért jó újból és újból megállni, ünnepelni, és emlé-
keztetni magunkat Jézus értünk való harcára és gyõzelmére. A mennyei
örömre nézünk: mulandó ünnepünk és tökéletlen örömünk a mennyei, örök
és teljes ünnepet idézi fel lelkünkben, hogy végig tudjuk küzdeni nehéz mér-
kõzésünket.

Bencze András

30

A végsõ és döntõ hatalom Isten kezében van, ezt a hatalmat Jézus Krisztus által
ismerjük fel és ismerjük meg. Ez az Isten, az õ Istene nem az az Isten, aki ott van
a csillagok felett, túl szereteten és emberi szenvedésen, hanem az az Isten, aki itt
van velünk ezen a Földön. Krisztus ugyan most még az Atya „jobbján” ül, de az
Atya, aki jól tudja, mire van szükségünk, mindenütt jelen van. A menny egyet je-
lent Isten szeretetteljes közelségével, s az õ jobbja azt a hatalmat jelenti, ami most
is kiárad õbelõle.

Jörg Zink: Maroknyi remény. Ford: Békefy Lajos. Kálvin Kiadó. Budapest. 2000. 143. o. 
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Karácsony ünnepe

Valóban nagy a kegyességnek a titka: aki megjelent testben, igaznak bizonyult
lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a pogányok között, hittek benne a
világon, felvitetett dicsõségben. (1Tim 3,16)

A SZÜLETÉSNAP NEM A SZÜLETÉSRÕL SZÓL...

A születésnapok többségén szóba sem kerül a születés története... Vajon biz-
tosan nem azért, mert a születés nem fontos? Feltehetjük a kérdést, hogy
vajon van-e csodálatosabb, felemelõbb élményünk annál, mint amikor egy új
élet megjelenik közöttünk? A szülõk, akik átélhették vagy átélik ezt a csodát,
olyan élmény hordozói, hogy ha akarnák sem tudnák magukba zárni. Beszél-
nek róla. Szívesen elmondják barátoknak, ismerõsöknek, hasonló helyzetû
szülõtársaknak, néha természetesen a gyermekeiknek is. Az ismeretlen férfi-
ak elsõ közös témája általában a katonaság, az anyáké a szülés. Mégis nagyon
ritka, hogy születésnapokon a születés téma lenne. A tortán meggyújtott gyer-
tyák száma persze utal a születésre, de igazán csak a születés óta eltelt idõre.

A születésnap mindig többrõl szól. Nem csupán az élet indulásáról, hanem
magáról az életrõl. Nem az egykori újszülöttrõl, hanem az ünnepeltrõl. Aho-
gyan a nagy emberek szülõházán elhelyezett emléktábla is többet akar el-
mondani egy ember megszületésének tényénél. A születés nem érdem, ha-
nem felbecsülhetetlen ajándék. Emléktáblát általában annak állítanak, aki ez-
zel az ajándékkal jól sáfárkodott. Az emléktábla egyfajta tisztelgés. Nem az
egykori születés, hanem egy ember életútja elõtt. 

Az idei karácsonyon igénk nem Jézus születésének meghitt történetét me-
séli el, hanem Urunk életútját tárja elénk néhány tömör mondatban.

Igaznak bizonyult...
A karácsonykor született Jézus igaznak bizonyult lélekben. – Pál apostol
egyik szívünkbe markoló és nagyon keserû mondata a Római levélben így ol-
vasható: „nincsen igaz ember egy sem...” (Rm 3,10b). Õ ott egymás mellé ál-
lítja a választott nép tagjait, valamint a zsidókat és a görögöket, és ebben a
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tekintetben nem talál közöttük különbséget. Mindegyik vétkezett, mindegyik
bûnös és híján van az Isten igazi ismeretének. 

Mi ugyanígy megfigyelhetjük ezt a mai idõben. Sok mindenben találunk
különbséget a különbözõ népekhez, fajokhoz, vallásokhoz, politikai csopor-
tokhoz tartozók között. Természetesen van különbség ember és ember kö-
zött emberi szempontok szerint, de a végeredmény sajnos mégis mindig
ugyanaz: abban egyformák vagyunk valamennyien, hogy bûnösök vagyunk.
Nincsen igaz ember egy sem! A mai ünnep örömhíre, hogy a karácsonykor
született igaznak bizonyult. Ez persze valakinek nyomasztó is lehet. Amit az
emberek nagyon szeretnének elérni, azért óriási versenyt képesek futni.
Micsoda versengés volt nagy hegycsúcsok meghódításáért, a déli sark eléré-
séért! Micsoda csalódás, ha másnak a zászlója már ott lobog... 

Az emberek szeretnének jók, igazak lenni. Sok mindent képesek is meg-
tenni érte. Nem látják át és nem látják be, hogy miért nem megy. Akik hisz-
nek a saját igazságukban, az emberi tökéletességben, azok nem tudnak iga-
zán örülni Jézusnak, az elsõ igaznak. Õk talán azt érzik, hogy a karácsonykor
született versenytársuk, aki ráadásul meg is elõzte õket... Pedig Jézus nem
versenytársként jött, hanem segítõként. Mint a nepáli serpák, akik a nyugati
hegymászók terheit hordozzák, hogy õk célba érjenek. Az õ igazsága adhat
nekünk reményt, akik a magunk erejébõl soha nem válhatunk igazzá.

Az angyali jó hír a pogányokhoz szól...
A Bibliában sok elbeszélés utal arra, hogy a jó hír címzettjei a pogányok, az
Isten szeretetét nem, vagy rosszul ismerõk. Magában a karácsonyi történet-
ben is olvasunk az angyalokról, akik a nyájukat õrzõ pásztoroknak újságolták
el a nagy örömhírt. A napkeleti bölcsek ugyan nem láttak angyali jelenést, de
angyalok üzenete abban a különös égi jelben hozzájuk is elérkezett. Szólt égi
szózat a Jordán mellett is. Aztán a jó hír ment tovább. Nem csak angyalszár-
nyakon. Egyszerû saruban és mezítláb, csónakon és szamárháton. A jó hírt
Jézus maga sem röstellte vinni. Bejárta a falvakat és városokat, hogy elérjen
a vámszedõkhöz és halászokhoz, írástudókhoz és farizeusokhoz. Ment bete-
gekhez és egészségesekhez, vakokhoz és látókhoz, bénákhoz és fürge járású-
akhoz. Vitte az Isten országa jó hírét felnõttekhez és gyerekekhez, zsidókhoz
és rómaiakhoz, a sziroföníciai és a samáriai asszonyhoz. Vérbeli pogányok-
hoz és a pogányokat lenézõ lelki pogányokhoz egyaránt. 

Az angyalok jó híre évszázadok óta szól, szájról szájra, apáról fiúra, anyáról
lányra. Kopogtat karácsonykor és hétköznapokon, templomokban és az utcá-
kon. Szólni akar a Bibliából és az õsi szokásokból, meg akar szólítani lelké-
szen, tanáron, szülõn és személytelen hírközlõ eszközökön keresztül. Az an-
gyali jó hír címzettjei a mindenkori pogányok. A megkeresztelt és kereszte-
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letlen pogányok. A templomba járó és nem járó pogányok, akik nem ismerik
még fel Isten feléjük hajló szeretetét. Az angyali jó hír címzettje az is, akinek
a fejéig már eljutott az evangélium, de a szívéig még nem. Az is, akit már
megérintett, de még meg nem mozdított.

Teljes gyõzelem...
Teljes gyõzelem? – Jézus élete nem tûnik sikertörténetnek, gyõztes életnek.
Igaz, hogy voltak felemelõ, nagy pillanatai, dicsõséges idõszakai. A sikeres
gyógyítások, a sokaság jóllakatása, a betániai Lázár feltámasztása és a dicsõ
jeruzsálemi bevonulás is többet sejtetett. Volt, amikor még királlyá is akarták
tenni, aztán csak egy maroknyi ember állt ott mellette. A végén, a nehéz órá-
ban még ez a néhány követõje is elhagyta. Halála után valami nehezen magya-
rázható fordulat ugyan bekövetkezett. Néhányan újra hinni kezdtek. Néhány
embernek megváltozott az élete. Amikor Jézus a bibliai feljegyzés szerint kül-
detését elvégezve felment a mennybe – ahogy az apostol írja: felvitetett dicsõ-
ségben –, dicsõségébõl még nem sok látszott. 

Nagy rabjai vagyunk a látszatnak! Pedig tudjuk, hogy a szerény, alig látható
kezdetben történnek a legnagyobb csodák. A gabonamaggal a földben, az ap-
ró sejtekkel az anyaméhben, az Isten igéjének jó hírével a szívben... 

A szerény kezdetbõl óriási csodák kerekedtek. A gyáva tanítványok erõsekké
lettek, a bizonytalanságból kigyógyulva stabil meggyõzõdésûvé váltak. A koráb-
ban csak magukkal törõdõk mások felé fordultak, a félénkek pedig bátor hit-
valókká formálódtak. Aztán ki tudja, hogyan, az ötvenedik napon ezreket érin-
tett meg a Lélek! Ezután vészben és viharban, jólétben és szükségben, öröm-
ben és üldöztetésben emberek százezreit és millióit érte el a Jézusban kapott
jó hír. Így jutott el Európába, a Kárpát medencébe, így jutott el hozzánk is.

Teljes gyõzelem? – Látjuk az ellenkezõjét is. A tagadókat és káromlókat, az
elbotlókat és visszafordulókat. 

Mégis. 
Szemerei János
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Kétezer éve szól, és most hozzád szól a tanúságtétel Jézusról, 
aki igaznak bizonyult, 
aki érted is jött erre a földre, 
aki a mindenkori pogányokhoz szól, 
mert helyre akarja állítani a te kapcsolatodat is az élet Urával,
akiben sokan hittek, 
s aki által te is gyõztes lehetsz!
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Karácsony 2. napja

Ami kezdettõl fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyel-
tünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjérõl. Mert megjelent
az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az
örök életet, amely azelõtt az Atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. Amit tehát
láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen ve-
lünk: a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az õ Fiával, a Jézus Krisztussal.
Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. (1Jn 1,1–4)

ÖRÖKSÉGBÕL ÖRÖKSÉGBE

Adj nekem, jóságos Jézusom, Téged felfogó értelmet, Téged átélõ érzelmet, Hozzád sie-
tõ lelket, Irántad való buzgóságot, Rád találó bölcsességet, Téged felismerõ világossá-
got, Érted égõ szeretetet, Benned élõ szívet, Téged dicsérõ tetteket, szavaidra hallgató
fület, szépségedet szemlélõ szemet, felségedet magasztaló nyelvet, Neked kedves életmó-
dot, próbáidat elviselõ békességet, Hozzád vágyó hû kitartást, és adj, Jézusom, boldog
halált. Jutalmazz jelenléteddel, fényes feltámadással és az örökké boldog életben add
jutalmul Magadat.

(Nursiai Benedek – V. század)

Ezt azért írtuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. Így fejezi be beveze-
tõ sorait az apostol, és ez alapján hihetem, hogy kétezer év bizonyságtétele
után az olvasó kezében tartott könyv és e néhány papírra vetett gondolat is
azért íratott meg, hogy örömünk teljes legyen.

Örökségbõl élek, mert Istenünk úgy látta jónak, hogy önmagáról és egy-
szülött Fiáról áthagyományozott beszéden és leírt szavakon keresztül adjon
hírt. Ha a kezembe helyezett örökséget eltékozlom, akkor életem is kárba
vész. Ha az örökséget megõrzöm, akkor azt meggazdagítva adom tovább, ez-
zel mások örömét is szolgálva. Életem egyben testamentumom is, vagyis
nyomokat hagyok magam után a hóban, amelyek valahová vezetnek. Életem
folyása megmutatja, hogy miképpen élek a rám bízott örökséggel.

Karácsony másnapján emberileg is a megajándékozottság csodálatos érzése
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köti le a gondolataimat. Bár mi, emberek inkább szeretünk arról beszélni, hogy
mit adunk, mégis karácsony ünnepén még a legmegátalkodottabb egoista is
szívesebben gondol a szeretetre és a kapott ajándékra. Valahogy ezt követeli
az ünnep emelkedett hangulata. A karácsony a megajándékozottság átélését
hordozza. Isten ajándékozta meg a világot. Átlépte az általa rendelt természeti
törvényeket, mégis e rendbe illeszkedve, emberré lett a Názáreti Jézus, Mária
és József fiában. Isten megajándékozott engem önmagával az apostolok, János
és sokak tanúságtételében, pap apám prédikációiban, anyám imára kulcsoló
forró kezében, és láthattam eddigi pályámon százak hitvalló életét. A polco-
mon sorakozó könyveik oldalain szólított meg. Költõk érzéseiben, festõk ecset-
vonásaiban örököltem mindent. Örökségem ott rejlik a gregorián dallamok-
ban, Luther kátéjában, Bach zsenialitásában, Kodály zsoltárfeldolgozásaiban,
de még a tinédzserkorban átélt ifjúsági táborok tábortûz mellett énekelt és
imádkozott gitáros dalaiban is. Örökségbõl él tehát e sorok írója és olvasója
egyaránt. Minden kincsnél, háznál és vagyonnál többet érõ örökségbõl élünk,
amely a Krisztusról szóló beszéd és az elõttünk járt keresztyének példája. 

János azonban jól tudja, hogy az embert a történeti örökség és a személyes
hittapasztalat egysége teszi Krisztus-követõvé. Csak a személyes találkozás
az Úrral teszi igazi értékké és továbbadható örökséggé azt, amit én is úgy kap-
tam. Vagyis csoda történik, hisz a rideg, fekete borítású könyv szent írássá lesz,
a szószék magasságában zengõ igehirdetés személyes megszólítássá szelídül,
a korál dallama magával ragad, a kép igazi ikonná nemesül, és szemeimet az
ég felé fordítja. Pünkösd virrad ilyenkor az ember életében. Az örökségemet
mindennapi kenyérként eszem, és tiszta, oxigéndús forrásként iszom. Tudom
jól, és még e sorok írása közben sem feledkezem meg arról, hogy szinte min-
den tudást és tapasztalatot átadhatok gyermekeimnek, gyülekezetemnek és
minden rám bízottnak, de a Lélek látogatásáért csak imádkozhatom! 

János is az õ örökségérõl ír, a mi közös örökségünkrõl, amely magában fog-
lalja a nagy titkot, a kezdetektõl fogva létezõ Isten és Krisztus egységét hor-
dozó valóságot. Azt írják a kommentárok, hogy a levél nyelvezete döcögõs, és
nem elég görögös. Szólhat-e az ember a titokról retorikai magasságokban?
Tehetünk-e akár egy pillanatra is úgy életünkben, hogy mi már mindent tu-
dunk, anélkül, hogy a gõg eluralkodjon rajtunk?

A titkok titka nem a teremtés, a végtelenség, nem is az örökkévalóság kér-
dése, hanem Isten a történeti Jézus személyében való emberré születése. A
titkok titka nem az úrvacsora mikéntje, hanem hogy én ott térdelek sokakkal
együtt az oltár elõtt, és feloldozva bûneimbõl örömöm beteljesedik. A húsvét
utáni keresztyénség jól tudja és vallja, hogy az inkarnáció nem korlátozódik
karácsony ünnepére, hanem újszövetségi értelemben magában foglalja Jézus
életét, halálát és feltámasztását is. „Az inkarnáció ilyen átfogó értelemben
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vett eseményében döntõ jelentõsége van Jézus kereszthalálának. Nem kerül
nagypéntek helyére karácsony, hanem Jézus születését és halálát egyképpen
ugyanaz a legmélyebb titok hatja át. A titok, mellyel ez a hosszú mondat
(1János 1,1) birkózik.”1

Tehát a nagy titok Istennek az emberhez lehajló szeretetében rejlik. E titok
az örökségünk szíve-közepe, amit a Lélek személyes bizalommá formál
bennünk. Jézus Krisztust látták, hallották és tapintották az õ kortársai. János,
Péter és tanítványaik ránk hagyományozott bizonyságtételén és a Lélek
munkáján keresztül Jézus ma is látható, hallható és tapintható, mert
közöttünk van. Az Újszövetség nem választja el egymástól a történeti és a
megdicsõült Jézust. A keresztyénség valahányszor erre az útra tévedt, mindig
rálépett a tévtanítások ingoványába vezetõ útra. A jánosi gyülekezetet is,
akárcsak napjainkban, tévtanításokkal kísértették. Megkérdõjelezték Jézus
történetiségét, istenfiúságát és téves zsidó, görög elemek keveredtek a
gyülekezetek hitébe és életébe. János az idegen eszmék szóhasználatát
átvéve, mintegy saját fegyverükkel veri vissza levelében a korai keresztyén
egyház megrontását célzó áramlatokat. Mindig adódnak olyanok, akik az
evangélium tiszta hirdetése és a szentségek rendes kiszolgáltatása helyett
inkább valami kevert, izgatóbb, könnyedebb, szabadabb, szigorúbb vagy
éppen vidámabb vasárnapra vágynak, és tévelyegésükbe ártatlanokat is
magukkal rántanak. 

Az örökség leírt, hirdetett vagy megélt formában a Lélek munkája nyomán
életet és gyülekezeti közösséget, egyházat teremt. A bizonyságtétel logosszá,
tehát teremtõ és újjáteremtõ szóvá lesz. Ezt élheti át az Istent imádó,
önmagát átadni kész ember kétezer éve a palesztinai domb oldalában, a
katakombák sötét zugában egy mártír szarkofágjánál, a díszes bazilikák és
templomok meghitt fényei között, meszelt falú falusi templomban, vagy
éppen egy hitbõl épült katedrálisban a kórházi ágyon, iszákos missziós hét
végén, immáron szárazon.

Az egyházi esztendõ nagy ünnepeinek másnapján a keresztyén igehirdetés
arra hívja fel a figyelmet, hogy az ünnep akkor szent és nem egyszerûen szép,
ha áthatja életünket. Jézus azt akarja, hogy tanúskodjunk róla a világban. E ta-
núskodás legyen méltó és egyenrangú folytatása a szem- és fültanúk bizony-
ságtételének. Az általunk továbbadandó örökség egyenlõ értékû a kapottal,
sõt saját személyes hitünk és tapasztalatunk ösvényt vág az Igének a másik
emberhez, hogy a gyermekem, szomszédom, házastársam, unokám is közös-
séget találjon Istennel Jézus Krisztusban. Éppen ezért karácsony angyali szó-
zatát, szent örökségünket belekiáltom a világba szóval, énekkel és szent élettel.
Krisztus megszületett az életemben, és ha csak egy is a sokak közül meghallja
kiáltásomat körülöttem, eléri célját János, az apostolok és mártírok állhatatos

36

Jav Hull.qxd  2003. 12. 04.  17:19  Page 36



munkája, anyám imádkozásra tanító, forró keze, pap apám szent szolgálata,
Luther kátéja, Bach muzsikája, Reményik verssora, és öröm fakad. Öröm,
amely az üdv örömét jelenti, amelyet Jézus Krisztus ad az õt követõknek. Az
öröm a Krisztussal való közösségbõl fakad, és még a halál árnyékán is átra-
gyog. Az öröm teljes, mert a túlvilági beteljesedés a hitben már most a miénk. 

János gyülekezeteiben a krisztusi örömöt megzavarta a hamis szolgák taní-
tása. Gyakran bennünk is kialszik az öröm lángja, mert elvonja figyelmünket
a sok megtévesztõ és szemfényvesztõ ember és dolog. Karácsony másnapján
keressük az öröm forrását! A pásztorok és királyok idillikus képe mögött lás-
suk meg az Isten hívására válaszoló és önmagát odaszánó ember példáját,
akinek öröme beteljesedett.

Gregersen-Labossa György
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Te, aki egyszer személyesen jártál-keltél a földön,
nyomot hagyva, amelyet követnünk kell;

Te, aki még most is letekintesz a mennybõl minden zarándokra;
Te, aki megerõsíted a fáradt utast,

megvigasztalod a levert lelket,
jó útra vezeted az eltévedtet,
enyhíted a harcos szomját;

Te, aki majd visszatérsz az Idõk végén,
hogy külön-külön megítélj mindnyájunkat,
és meglássad, hogy ki követett Téged:

Ó, Istenünk és üdvözítõnk!
Példád tisztán ragyogjon a lélek elõtt,

hogy szétoszlasd a ködöt.
Adj erõt, hogy egyedül és változatlanul

példádat kövessük,
hogy hozzád hasonulva és téged követve
megtaláljuk az utat,
amely biztosan elvezet az Ítélethez,
ahol minden embernek meg kell jelennie
és amely – Általad – elvezet az égi boldogságba,

Hozzád.
Ámen.

Sören Kierkegaard: Arcod keresem. Isten keresõk vallomásai. Korda Kiadó. Kecs-
kemét. 1996. 37. o.
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Karácsony ünnepe utáni vasárnap

Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami
szeretetreméltó, ami jóhírû, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!
Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tõlem, azt tegyétek, és veletek
lesz a békesség Istene! (Fil 4,8–9)

MARADJUNK A BÉKESSÉG URÁBAN!

Ezen vasárnapon még a karácsonyi evangéliumot õrizve szívünkben, de már
hétköznapi feladatokra készít minket Istenünk. Két jellemzõ „ünnep utáni”
kérdésünkre ad választ – így vezet tovább a mindennapok felé. Az egyik gya-
kori kérdés akkor vetõdik fel bennünk, amikor valóban megérint bennünket
az örömhír: Isten emberré lett, az Üdvözítõ megérkezett hozzánk! Amikor
merjük hinni, hogy Szentlelke által õ ma is helyet keres, és ahogy vállalta a
betlehemi átmeneti szálló poros jászolágyát, úgy nem viszolyog szívbéli „haj-
lékunk” szegényes voltától sem: nálunk akar lakni, hogy aztán mi is õbenne
rejtõzhessünk el. Az Úr bennem és én õbenne – ebben a különleges közös-
ségben rejlik karácsony igazi öröme és békessége. Ha mindezt megízleltük,
akkor ebben az örömben, de már a hétköznapok felé haladva óhatatlanul fel-
vetõdik a kérdés: hogyan tovább, mi a feladatom, mit vár tõlem az én Uram? 

A másik jellemzõ „ünnep utáni” gondolat: Hogyan õrizhetném meg ezt a
megtapasztalt karácsonyi békességet? Mert most segítségemre voltak a gya-
koribb gyülekezeti alkalmak, a meghitt hangulat, szeretteim közelléte. De a
család már elutazott, lassan vége a pihenés idejének, már másfajta díszek ide-
gen hangulatot sugallnak a kirakatokban, új év közeleg új terhekkel és új fé-
lelmekkel. Hogyan maradhatnék meg ebben a békességben az ünnep után is?
De még az is lehet, hogy karácsony idejét betegségben vagy magányosan át-
élve, család és díszek nélkül, egyszerûen csak ez a gondolat gyötör minket: ha
most sem volt, hát lesz-e a hétköznapokban igazi, szívet melengetõ békessé-
gem? Ezekre a kérdésekre keressük a választ Urunk ma elénk kerülõ igéjé-
ben, Pál apostol Filippi levelének idézett sorain keresztül.

A gyülekezethez szólva az apostol örvendezve írja le a levelének megelõzõ
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részeiben bizonyságtételét arról, hogy milyen nagy kincs a Krisztussal való
közösség – ahogy õ legtöbbször fogalmazza: az Úrban lenni. Az ebbõl követ-
kezõ feladatot, a mindennapokra való buzdítást azután így foglalja össze a 4.
fejezet elején: „így maradjatok meg az Úrban, szeretteim!”(4,1). Talán már
rögtön itt feldereng az elsõ válasz ünnep utáni, hétköznapokra készülõ kér-
déseinkre: Annak a jóhírnek örvendtünk, hogy az Úrban lehetünk, hát íme az
ebbõl következõ „egyszerû” feladat: maradjunk meg az Úrban! Hogy mi min-
dent jelent ez, azt Pál részletesen magyarázza, s ezen apostoli tanácsok kö-
zött, mintegy zárásként, gyakorlati útmutatásként fogalmazódik meg a ma
elõttünk álló mondat: Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami
igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jó hírû, ha valami nemes és dicséretes,
azt vegyétek figyelembe! (4,8)

Különös, hogy Pál az itt felsoroltakat adja a keresztyén ember hétköznapi fel-
adatául. Ez a megfogalmazás ugyanis nem új keletû, hanem a görög mûvelt-
ség területein is már régóta számon tartott erénykatalógus. Pogány bölcsek
is meglátták a lelkiismeretükbe vésett alapigazságokra nézve, hogy igazán bé-
kés, örömmel telt életük akkor lenne, ha mindenki törekedne tiszta, igaz, jó
hírû, dicséretes módon élni. Pál mégis ezt tanácsolja arra nézve, hogyan él-
jünk az „Úrban maradva”. Olyasmit ad követendõ példaként a filippi gyüle-
kezet elé, amirõl tudja: régrõl ismert, áhított cél ez minden ember számára. És
éppen ez az egyik legfontosabb üzenete e mondatnak. A keresztyén hétközna-
pok egyik alapvetõ küldetése „egyszerûen” vonzó, kedves (Károli így fordítja
a „szeretetreméltó” kifejezést) módon élni. Úgy, ahogy a nem hívõk is szeret-
nének, amirõl minden egészséges ember tudja: így élni jó, ez igazi érték.

Milyen gyakran lebecsült missziós eszközünk marad ez mégis! Mert gondos-
kodik a mi Urunk munkásokról: ad prédikátorokat, tanítókat, egyéb missziói
munkatársakat, kinek-kinek tálentumainak megfelelõ munkát – de ezt a felada-
tot mindenkinek adja. Családi háttértõl, iskolázottságtól, minden egyéb te-
hetségtõl függetlenül igaz mindenkire: maradj az Úrban, és hogy valóban
õbenne vagy, hadd lássák az emberek – élj vonzó, kedves, erényes módon. Ha
nem erre törekszünk, akkor a legigényesebb prédikációnk is erejét veszti, de
ha így élünk, néha még szavak nélkül is megnyerhetünk embereket a Krisz-
tusnak. Erre nézve, ebben a gondolati összefüggésben igaz a régi buzdítás:
„Akkor beszélj Megváltódról, ha kérdeznek, de úgy élj, hogy kérdezzenek!” És
kérdezni fognak, mert a világ nagyon szeretne így élni, de nincs ereje hozzá.

Ez utóbbi gondolatnál kezd kibontakozni az apostoli tanács egy másik üze-
nete is. Kimondatlanul ugyan, de egyértelmûen ott áll Pál szavai mögött a bi-
zonyosság: lesz erõtök így élni! Nem azért, mert jobbak, különbek, erõsebbek
vagytok másoknál, hanem azért, mert elrejtõzött életetek abban, akinek volt
és van ereje így élni. Jézus Krisztusban nem csak olyan Mesterünk van, aki

39

Jav Hull.qxd  2003. 12. 04.  17:19  Page 39



maga tökéletes példája volt ennek a mindig kedves, nemes, jóhírû, tiszta élet-
nek, de olyan Urunk õ, aki ehhez az élethez erejét is képes adni. Amíg benne
maradunk, addig az õ erejével tudjuk a jobb részt választani. Sok kudarc után,
amikor nem sikerült gyermekünkkel, házastársunkkal, szomszéddal, baráttal
valóban úgy viselkedni, hogy az szeretetre méltó, valóban tiszta és dicséretes
– talán épp emiatt romlott meg sok karácsonyi béke is –, hihetjük, hogy van
gyõzelem.

S itt felbukkan egy harmadik üzenet: Így élni küzdelem. Hányszor gondol-
juk azt, hogy ha valóban velünk lakik az Úr, ha igaz keresztyének vagyunk,
akkor eszünkbe se juthat olyasmi, ami nem igaz, ami nem tiszta… Csakhogy
az apostol bölcs tanácsában így szerepel: „azt vegyétek számításba”. Azaz a
sokféle lehetõség közül, ami elétek kerül, ezt ragadjátok meg, ez legyen a
döntõ, a követendõ. Mert más is kerül elénk. Mennyi kísértõ, rossz szándékú,
istentelen lehetõség! Az Úrban maradni azt jelenti: kétséges gondolatok köze-
pette még szorosabban ragaszkodni Krisztushoz, kiáltani erejéért, bölcsessé-
géért, hogy tudjuk a jót számításba venni. Ha pedig nem sikerült benne ma-
radva a jó részt választani, hinni mégis, hogy van naponta megújuló kegyelem
az arra vágyó, bûnbánó ember számára, s adatik az újrakezdés lehetõsége.

Ezen apostoli tanácsot követõen még egy mindent összefoglaló és megerõ-
sítõ mondatot olvashatunk, melyben választ kapunk a másik nagy, „ünnep
utáni”, békességet kutató kérdésünkre. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok
és láttatok is tõlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene! Pál nem is annyira
példaként akarja magát a gyülekezet elé állítani ezzel a mondattal, hanem in-
kább tanúskodni akar. Mintha azt mondaná ezzel: amit Krisztusról mondtam,
amit tanítottam, s ahogyan éltem közöttetek, higgyétek és tegyétek ti is
mindezt, és én bizonyságot teszek róla: veletek lesz a békesség Istene.

Különös súlya van ennek a mondatnak, hiszen Pál ezt a levelet fogságból
írja. Nem tudjuk pontosan, hogy hol (talán Róma vagy Cezárea, esteleg Efe-
zus), de az biztos, hogy élete, sorsa bizonytalan. Buzdít a tisztaságra, igazság-
ra, erényes életre, miközben õt körülveszi a zsidó vezetõk tisztátalan cselszö-
vése, vagy talán Félix helytartó haszonlesõ igazságtalansága, esetleg egy félig
õrült császár gonoszsága. Békességrõl beszél olyan nyugtalanító körülmé-
nyek között, ahol bilincsbe van verve, bármelyik nap eléállhatnak a halálos
ítélet hírével. Ezek a körülmények adják szavának hitelét és súlyát. Ilyen kö-
rülmények között születtek meg mégis a Filippi levél szívmelengetõ buzdítá-
sai, hitet erõsítõ mondatai. Egy igaz tanú, Isten üzenetét tolmácsolva adja az
ígéretet: …ha így tesztek, veletek lesz a békesség Istene!

Úgy tûnik, Istenünk néha így vezeti az övéi életét. Ami nemes, tiszta és
igaz, ami kedves, azt kell számításba vennünk, de nyugtalanítóan tisztátalan,
hamis és gonosz gondolatokkal küzdve, és sokszor ilyen emberektõl szenved-
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ve. Bár mindenki gond nélküli ünnepi békességre vágyódik, Urunk mégis be-
leenged ezzel ellentétes helyzetekbe, hogy ott mindezek ellenére mutassa
meg minden értelmet meghaladó békességét. S ha mindez ellen lázadozna
bensõnk, gondoljuk csak meg: hiszen ez a kettõsség, ez a „mindenek ellené-
re” mindig is jellemzõ volt Jézus és tanítványai útjára! Hát Megváltónk nem
éppen a legtisztátalanabb, igaztalanabb, a leggonoszabb helyen: a kereszten
mutatta meg dicsõségét? Hát nem épp a legnyugtalanítóbb, vér-verejtékes
körülmények között, a szenvedés kellõs közepén hangzik el a mindannyiunk-
nak békességet szerzõ mondat: „Atyám bocsáss meg nekik…” (Lk 23,34)?
Vajon a tanítványok nem éppen ilyen különös utakon váltak kipróbált, áldott
apostolokká? Hiszen talán a haláltól való félelem, a bezárkózó rettegés köze-
pette volt a legdrágább az ismerõs mondat: „Békesség nektek!”(Lk 24,36).
Lehetséges, hogy Pál apostolt az igazságtalanság közepette megélt igazsága,
a békétlen körülmények ellenére megmaradó békesség láttán kezdték el
õszinte érdeklõdéssel hallgatni azok a római katonák, akik õrizetére lettek ki-
rendelve, és a császár udvarának követei, akik bizonyára többször jártak nála.
Talán a közülük való hitre jutott rómaiak azok, akik a levél végén már testvéri
köszöntésüket tolmácsolják a Filippibelieknek (4,22). Nem lehetséges, hogy
éppen a hétköznapi, küzdõs, békétlen körülmények között, amikor mégis si-
kerül az Úrban maradnunk, akkor látjuk leginkább gyõztes erejét, hûséges
szeretetét, és tapasztaljuk meg igazán minden értelmet felülmúló békessé-
gét? Talán ilyenkor hangozhat el a kérdés a körülöttünk lévõk szájából: Hon-
nan van erõd mindig az igazságot mondani, amikor téged is hazugságokkal
gyötörnek mások? Hogy tudsz tisztességes lenni, amikor veled szemben is
tisztességtelenek? Honnan van a békességed nyugtalanító dolgok közepette,
hiszen elhurcoltak, kifosztottak, elhagytak, beteg voltál, nyomorúság csapása
ért, anyagi gondokkal küszködsz, gyászolnod kell…? Talán ilyenkor válik va-
lósággá e néhány szó, s tudjuk csendesen, de bátor hitvallásként mondani:
Megajándékozott vagyok, mert íme az Úrban lehetek, ezért igyekszem is
megmaradni az Úrban; és most már tudom, hogy igaz az õ ígérete: mindig,
minden körülmények között velem maradt a békesség Istene.

Ezen a napon még az ünnepi evangéliumot õrizve szívünkben, de már a
hétköznapok felé vezet Istenünk. Mi pedig mindennapi küldetésünket kutat-
va, maradandó békességre vágyódva meg kell, hogy értsük a legfontosabb fel-
adatot: maradjunk a békesség Urában!

Sefcsik Zoltán
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Óév este

Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát
az Isten dicsõségére. Ezért tehát nem csüggedünk. Sõt ha a külsõ emberünk megromlik
is, a belsõ emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyû szen-
vedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsõséget szerez nekünk, mivel nem
a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a látha-
tatlanok pedig örökkévalók. (2Kor 4,15–18)

NE CSAK MÚLJON, TELJEN IS A KEGYELEM IDEJE!

Évvége, számadás, adóbevallás – hamarosan megkapjuk az adóhivatal terje-
delmes küldeményét és böngészhetjük a rovatokat. Nem könnyû eldönteni,
mit hova kell könyvelni. Számok, kódok, az egyszerû polgár számára nehezen
értelmezhetõ pénzügyi szakkifejezések. Bezzeg régen, nagyapáink idején sok
háztartásban a családi Biblia volt egyben a pénztárkönyv is. Az örök ige mel-
lett elég volt néhány üresen hagyott lap a családi bejegyzésekre Születések,
esküvõk, elhalálozások, ingatlan- és jószágvásárlások – a hozzájuk tartozó év-
számokkal –, ez volt az adminisztráció. Az igéhez kötött családi számadásban
nem kellett hamis bejegyzésektõl tartani. 

Nagyot változott a világ. Az örök Ige kimaradt a kötésbõl, a bejegyzések
személytelen számadatokká váltak, és gyakran nem is a valóságot tükrözik.
Manapság az emberek többsége egy szimpla pénztárkönyv bevétel-kiadás ro-
vatával adminisztrálja mindazt, ami az életében történik. Az igazi számadás-
hoz azonban nem elég a pénzügyi rovat kitöltése. Akik az év utolsó estéjén
valahol egy templomban, az ige fényében készítjük el számadásunkat, érez-
zük, hogy más rovatokat is figyelembe kell vennünk.

Kezdjük mi is a pénzügyi kivonattal, de azután lépjünk tovább! Amikor e so-
rokat írom, milliárdos csalásoktól hangos a napi sajtó. Vannak, akik az átlag-
nál jóval vastagabb ceruzával töltögetik ki a financiális rubrikákat. Ezzel egy-
idejûleg naponta újabb megszorító intézkedésekrõl adnak hírt az újságok:
emelkedõ árak, elviselhetetlen adóterhek, növekvõ rezsiköltségek, visszavont
kedvezmények, megszüntetett támogatások, kiürült államkassza. Már elõre
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látni, hogy évvégén kevesen könyvelhetnek el nyereséget, a többség örülhet,
ha nullszaldóval zárhat, és sokan lesznek, akik csõdbe jutnak. A nehézségek
átmeneti jellegûek, lesz még jobb a helyzet – mondják a felelõs vezetõk, de
ez nem segít a csõdbe jutott, kétségbe esett kisembereken. Még több munká-
val, ügyeskedéssel, szerencsével vagy éppen tisztességtelen eszközökkel talán
elõbbre juthatnának, de mit ér mindez a múló idõben?

Összegeznünk kell az idõ rovat tételeit is. Fölmérjük „idõkészletünk” álla-
potát, és e téren minden évben fogyást kell megállapítanunk. Látszólagos a
növekedés, mert a többlet a másik oldalon hiányként jelentkezik. Egyre keve-
sebb van hátra, egyre közelebb a teljes csõd. Az idõ fogyását mindenki saját
testi-lelki valójában tapasztalja. Öregszünk, és szinte menetrendszerûen je-
lentkeznek az életkornak megfelelõ betegségek. Ha a pénzügyi rovat nyeresé-
ges, esetleg elodázható a csõdeljárás. Ha jól sikerül megválasztanunk orvo-
sunkat, és gyõzzük anyagiakkal is, talán nyerhetünk némi haladékot, de a
végsõ lenullázás senki számára sem kerülhetõ el. A szegény Lázár után elõbb-
utóbb a dõzsölõ gazdaghoz is bekopogtat az idõ adóvégrehajtója, a halál.
Nincs az a pénz, amivel ki tudnánk egyenlíteni idõrovatunk adótartozását,
végül mindenünket elárverezik. Pénztárkönyvünknek e két rovatában végsõ
soron csak a teljes deficit mutatható ki, itt csak átmeneti lehet a nyereség.
Éppen ezért olyan fontos, hogy vezessünk egy harmadik rovatot is.

A keresztyén ember adminisztrációjából nem hiányozhat a kegyelem rovat.
Bevételi oldalon kell szerepeltetni mindazt, amit Isten kegyelmébõl kaptunk
az elmúlt évben. bizonyára mindenki magától is összegezni tudja a kapott ál-
dásokat, de segíthet ebben Luther Kis kátéjának „sillabusza”: Mi a min-
dennapi kenyér? – mindaz, ami a test és élet fenntartására és táplálására kell.
Mint például: étel, ital, ruházat, lábbeli, ház, gazdaság, szántóföld, jószág,
pénz, anyagi javak, derék házastárs, derék gyermekek, becsületes háznép,
tisztességes és hûséges felsõbbség, jó kormányzat, jó idõjárás, béke, egész-
ség, közrend, becsület, jó barátok, megbízható szomszédok és ezekhez ha-
sonlók. Mindezt Isten kegyelmébõl kaptuk, méltó, hogy hálát adjunk érte.
Ennél sokkal többet is adott Jézus Krisztus személyében, aki Megváltónk, hû
útitársunk volt az elmúlt év útjain, ezért kiegészíthetjük a bevételi oldalt egy
ifjúsági énekünk soraival is: Hála hû kegyelmedért, hála nagy irgalmadért, hála
legyen Szent Fiad, Jézus Krisztusért! Erõt gyengeségemben te adsz, szegény voltam,
most gazdag, mert végtelen kegyelmed üdvöt ad!

Ezt a bevételi oldalt mindenki folytathatja a saját egyéni áldásaival és aján-
dékaival. Nem árt, ha tudjuk, milyen sokat kaptunk. A kiadási oldalon bûne-
inket, vétkes tartozásainkat kell feltüntetni. Ha ezt õszintén elvégezzük, jó
néhány oldalt megtölthetünk ezzel is, de abban bizonyosak lehetünk, hogy a
kegyelemrovat 2003-ban sem lesz deficites, sem nullszaldós, csakis nyeresé-
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ges. Sok-sok hitben élõ ember boldog megtapasztalása az, amit Pál ír a korin-
thusiaknak: Minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak
hálát az Isten dicsõségére. Itt abba is lehetne hagyni óévi számadásunkat. Örül-
hetnénk a hiányunkat kipótoló mennyei „tõkeinjekciónak”, a rendszeresen
elvégzett „bankkonszolidációnak”, bizakodva indulhatnánk az új év útjára.

De mit kezdjünk az amortizációval? Mit kezdjünk életünk minõségi romlá-
sával? Igaz, hogy a hívõ ember kegyelembõl él, de bérbõl és fizetésbõl is. Igaz,
hogy Isten igéjével él, de kenyérrel is. A bûnbocsánat nem jelent védelmet a
munkahelyi elbocsátással szemben. Az üdvösség bizonyossága ellenére jelen
van életünkben a fájdalom és a betegség. Amikor a szenvedés tüzében ég az
ember, nem lehet a jövõbeni üdvösség ígéretével enyhíteni a fájdalmát. Mit
kezdjünk a naponként átélt pusztulással, értékeink amortizálódásával? Pál
sem kerüli meg a kérdést, õszintén beszél a külsõ ember megromlásáról, ami
a hívõ ember életében is jelentkezik. Ezen nem segít a sokakat megszédítõ ra-
jongó teológia, mely szerint a hívõ ember életében követelmény a siker és tö-
retlen egészség. Bizony megbetegszenek és meghalnak azok is, akiknek
egyébként hegyeket mozgató hite van. A pénztárkönyvben mindig nehezen
értelmezhetõ az amortizáció, az a tény, hogy a megszerzett javak folyamato-
san veszítenek értékükbõl. A hívõ ember ezt a szenvedés jelenlétében éli át.
Miért szenvedünk? Miért nem emel bennünket a hit a testi nyomorúságok fö-
lé a lelki súlytalanság könnyed állapotába? Ez bizony nehéz kérdés! Pál sem
tette könnyen túl magát rajta, hiszen saját bevallása szerint is sokat könyör-
gött azért, hogy a tövis, a testi szenvedés szûnjék meg az életében. Imája
meghallgatásra talált, de a tövis maradt. Nem a szenvedés lett kevesebb, ha-
nem a kegyelem lett több – pontosabban: elegendõ. Elõször is látnunk kell,
hogy a szenvedésnek nemcsak oka, hanem célja is lehet. Aki csak szenvedése
okát akarja megérteni, kiszolgáltatott áldozatnak érzi magát, mint naponkén-
ti ebédvendégünk, a hajléktalan Laci bá’. Nyomorúságos sorsáért gyakran
okolja rokonait, a rendszert és másokat, ezzel is fokozva elkeseredését. Gyak-
ran próbáltam figyelmét az élet igazi céljai felé irányítani – hasztalan, mert
mindig arra lyukadt ki, hogy õ mások bûneinek áldozata. Saját vallomása sze-
rint élete egyetlen öröme kislánya, aki egy állami otthon lakója. Egyszer va-
laki fölajánlotta, hogy örökbefogadja a gyermeket, de Laci bá’ hallani sem
akart róla. Õ az életem értelme! Ezért a gyermekért érdemes még ilyen szen-
vedéssel is vállalni az életet – mondta ez a céltalanul bolyongó hajléktalan.
Pál olyan szenvedésrõl beszél, melynek minden mértéket és értéket megha-
ladó eredménye van. Ezért tehát nem csüggedünk. Sõt ha a külsõ emberünk
megromlik is, a belsõ emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pil-
lanatnyi könnyû szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök di-
csõséget szerez nekünk. Szó sincs itt üdvszerzõ aszkézisrõl, önmegváltásról!
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Pál jól tudja, hogy egyetlen ember sem képes önmagát üdvözíteni. Ezért írja
másutt: ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tûzhalálra szánom, szeretet pe-
dig nincs bennem: semmi hasznom abból. (1Kor 13,3) A szenvedés mélyebb titkát
tárja fel, amikor a Kolosséi levélben ezt írja: Most örülök a tiértetek elviselt szen-
vedéseimnek, és testem elszenvedi mindazt, ami a Krisztus gyötrelmeibõl még hátra-
van, az õ testéért, amely az egyház. (Kol 1,24)

Pál számára a szenvedés nem amortizáció, nem átkos nyûg, hanem Krisz-
tustól kapott áldott szolgálat. Amiben napról-napra új erõt nyer, megújul. Az
ember így is, úgy is belerokkan az életbe, de nem mindegy, hogy közben
vagyonokat emészt fel, talán másokat is megszegényítve – vagy ellenkezõleg:
sokak számára jelent gazdagodást szétosztott élete. Egy kis falu áldott emlé-
kû idõs körzeti orvosának sírjára vésették gyermekei: „Milyen sokat odaad-
tam, amíg szépen elfáradtam!” De jó lenne így eldorbézolni idõnket, egészsé-
günket, anyagi javainkat! Nem kell sem Lambarénébe, sem Calcuttába menni
– van rá bõven lehetõségünk ott, ahol élünk.

Óévi számadásunk akkor lesz áldott, ha megtanulunk másként nézni és látni.
Pál az utolsó mondattal teszi helyére a zárókövet: nem a láthatókra nézünk,
hanem a láthatatlanokra. Sokszor az a baj, hogy rossz irányba nézünk. A magas
sziklára mászó ember elszédül, bizonytalanná válik és a mélybe zuhan – ha
lefelé néz. A pusztulás, romlás igézetében élõ ember nem tud szabadulni a
keserû gondolatoktól, és egyre kilátástalanabb állapotba jut. Nézz föl! Láss
másként! Aki Jézusra tekint, annak láthatóvá válik a láthatatlan. Segíts má-
sokat is erre a látásra! Add tovább a hitben élõk bizonyságtételét.

A Jézussal átélt legszebb percekbõl egyszer összeáll üdvösségünk. Ez lesz
az örök újév végtelen öröme, melyre nem következik már többé az óévi szám-
adás szorongó szomorúsága.

Gyõri Gábor

45

Kétségbeesem sokszor én is
A világon és magamon,
Gondolva, aki ilyet alkotott:
õrülten alkotott s vakon.

De aztán balzsamként megenyhít
Egy drága Testvér halk szava,
Ki, míg itt járt, föld angyala volt,
S most már a mennynek angyala:

„A világ Isten-szõtte szõnyeg,
Mi csak a visszáját látjuk itt,
És néha – legszebb perceinkben –
A színébõl is valamit.”

Reményik Sándor: A SZÕNYEG VISSZÁJA
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Újév

Hiszen kegyelembõl van üdvösségetek a hit által, és ez nem tõletek van: Isten ajándéka
ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az õ alkotása vagyunk, akiket
Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket elõre elkészített Isten, hogy
azok szerint éljünk. (Ef 2,8–10)

MEGSZERET ÚJRA AZ ISTEN

Remek dolog olyan igérõl prédikálni, amelyik olyan levélben található, amely
kutatókat hipotézisek özönére késztetett. A sokféleségben keresem elõször
azt, ami megegyezik. Ez pedig az, hogy a levél kapcsolatban áll Efezussal.
Vagy az ottaniaknak íródott, vagy onnan írta Pál. Ez a hely az antik világ met-
ropolisza, itt állt a hét világcsoda egyike: az Artemisión. Itt élt Hérakleitosz
és Homérosz. Amikor Pál levelét írja, ennek a városnak 250 ezer lakosa van.
Amikor Jeruzsálem még áll, Efezus is legalább olyan jelentõséggel bír a ke-
resztyén õsgyülekezet vonatkozásában. Pál apostol éveket tölt itt, majd János
evangélista is. Továbbá, Efezus az egyik centruma a gnózisnak, Keresztelõ Já-
nos mozgalmának, sõt az antik kelet szinkretista misztériumai is Alexandria
és Efezus között ragyognak fel utoljára.

Újévi igénk pedig az egész levél szíve. Zöllnek írja: „Volt idõ, amelynek jel-
lemzéseként azt mondhatjuk – újra feltárta a Római levél elfelejtett tartal-
mát. A reformáció idõszaka volt ez. Talán a mi korunkra azt mondhatjuk,
hogy újra találtunk egy levelet, amely arra vár, hogy más szemmel olvassuk
és feltárjuk, s ez az levél a gyülekezetrõl írt Efezusi levél”.

A 8–9. vers Pál megigazulástanának és a reformációnak központi tétele.
Sola gratia, sola fide – ez a keresztyén élet alaptétele is. Két pilléren van a
hangsúly: Isten kegyelmén, amely az ember számára megmagyarázhatatlan va-
lóság és a hiten, ami Isten kegyelmébõl megélt valóság. Mindkettõ ajándék,
azaz nincs ok az önteltségre, se a nagyképûségre. A hit által ad tartást az em-
bernek a kegyelem. De nemcsak az egynek, hanem az egész gyülekezetnek.
Jézus nemcsak az elveszett egyet találja meg, hanem az elveszett egészet is.

Újév ünnepén kinek szól ez a körlevél? Ennek a „totálkáros” világnak. An-
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nak világi és egyházi tagozatának. Ez a világ két ténytõl fél: fél az elmúlástól
és fél az örökkévalóságtól. 

A 10. vershez. Ahol nem él a hit, ott ma is tohuvabohu van. Az új teremtés
semmivel sem egyszerûbb, mint az elsõ teremtés volt. Viszont az újjáterem-
tett gyülekezetnek nagyszerûbb jövõje van, mint a megromlott teremtésnek.
Az újjáteremtett gyülekezet Isten eljövendõ országának társadalma. Eszkato-
logikus valóság. Mindez viszont ma, most, a jelenben, az új évben élhetõ. Te-
hát Isten tette, azaz Isten új tette a világban rajtunk keresztül.

Nemigen van olyan közöttünk, aki repülõkatasztrófát élt volna át, vagy
akár eszméletvesztésen lenne túl. Olyan filmjelenet szemtanúi már voltunk,
ahol katasztrófa túlélõi „eszmélnek”. Minden feldolgozásban a legnagyobb
élmény ebben a mondatban fogalmazódik meg – élünk! Ez a legnagyobb szó.
Nekünk is. Élünk, nem is akárhogyan: kegyelembõl, hit által. „Van üdvössé-
getek” pedig még azt is jelenti, hogy van jövõnk, egyéni és gyülekezeti egy-
aránt. Van jövõje hitünknek és gyülekezetünknek a múló idõben!

Van jövõnk, ez azt is jelenti, feladatunk van a jelenben. Feladattal teljes a
mánk és hiába él az, aki nem keresi a cselekvés módját. Erre teremtett minket
Isten és erre is tart meg, illetve tartott meg az új esztendõre – tavalyi vétkeink
ellenére. Élni és cselekedni ez új esztendõben.

Nagyszerû jövõ
A legnagyszerûbb nemcsak az, hogy élünk, nemcsak a jelenünk, nemcsak a
jövõnk, nemcsak az, feladatunk van, hanem élõ Urunk van, aki nem enged le-
paktálni a bûnnel. Aki enged a bûn vonzásának, az elmagányosodik, növek-
szik benne és körülötte az elmagányosodás valósága. 

Igénk körlevél jellegébõl ered, hogy a másiknak is szól. Ez azt jelenti, hogy
Isten meg akar tartani a másik mellett a másik számára, minket az egész mel-
lett és számára. Társak vannak mellettünk, akiknek ugyanaz a feladatuk mel-
lettünk. A hit által való cselekedetnek garanciája van. 

Miért hangsúlyos a hit? Egyedüli „eszköz” arra, hogy igent mondjunk ne
csak az életre, hanem erre az életformára is. Így becsülhetõ meg nemcsak az
élet, hanem az élõ is. Együtt küzdhetünk tehát az életért, amely nemcsak az
enyém, így küzdhetünk a kenyérért, amely nemcsak az enyém, így küzdhe-
tünk a közösségért, amely nemcsak az én baráti társaságom, így küzdhetünk
egyházunkért, amely nemcsak egy községé, városomé vagy falumé. De felelek
is érte úgy, hogy a felelõsség is a miénk. 

Újév van. Ezért van mit nemcsak ünnepelni, hanem megköszönni. Így
hangzik a köszönet szava: Köszönöm, Uram, hogy az elmúlt esztendõben a
te utadon vezettél. Vezethetõvé formáltál. Megadtad a vezethetõség alázatát,
s megismertetted velem ennek az útnak a gazdagságát, s így gazdagíthattam.
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Innen indulunk. Isten ajándéka volt ez, s a folytatás lehetõsége is annak
tekinthetõ.

Nem ünneprontás az, ha a tényeket találjuk meg igénkben. Nem fogunk
zavartalanul élni, mert az ember nem békességpárti, nem szeretetpárti, gyen-
ge marad a megbocsátásra. Pedig ha mindez megmarad, akkor statisztikai
egyháztagok maradunk, pláne akkor, ha azok is voltunk. A krisztusi élet leg-
fontosabb elemei hiányoztak, azaz nem volt életünk élet, csak vegetáltunk.
Igaz, hogy vegetálva még lehet mosolyogni, buzgólkodni, jönni-menni, tenni-
venni, gazdagodni, s közben látszatgazdagként szegénynek maradni. Kívül
színes, de belül üres. A belül üres ember nem kötõdik sem Istenhez, sem a
másikhoz. Nincs benne hely a másik számára, mert önmagával van tele. Bi-
zonytalanságait „mentette” át az óévbõl az újba. Nehéz kolonc. Felesleges
sallang. Akadályoz a haladásban, lefogja a kezet a cselekvésben, rontja a hal-
lást a jajkiáltás pontos regisztrálásánál. Látászavart is jelent, mert nagynak
látják azt, ami jelentéktelen, s észre sem veszik azt, aki mindenható.

Közben minden kegyelem. Az elmúlt év is a kegyelem esztendeje volt. Saj-
nos, nem mindenki tudja megköszönni, hogy az elmúlt évben is a te utadon
járhattam. Minden kegyelem, mert van Istenünk. Azt adja, amire az ember-
nek sem egyedül, sem kollektíven nincs esélye. Nem tudjuk kigazdálkodni,
kitermelni, megteremteni önmagunkból, önmagunknak. Azt élhetjük igazán,
amire Isten ad alapot, és amihez Isten ad erõt. Õ teremtett Jézus Krisztusban.
Ennek összegezõ szava – üdvösség. Csak általa válhat teljessé, kiegészítetté,
egészségessé az élet gondolkodásban, felfogásban, tervezésben és kivitelezés-
ben egyaránt. Jó lenne megmaradni ebben a teljességben, teljes szeretetében,
hogy szeretetben induljon, haladjon és teljék ez az új esztendõ.

Nélküle semmi sem indíthat békességre, szeretetre, irgalomra, tisztaságra,
munkára, tanulásra, örömre, örökéletre, reménységre, szófogadásra. Jó lenne
megengedni, hogy õ munkálja mindezt bennünk. Csak ennyi? A gyerekszáj
jelezte ennek nehézségét, amikor mindenbõl jeles bizonyítványban a maga-
tartás jegy rubrikában nem ez a szó állt – példás. Csak ezt kellene kijavítanod
– mondtam. „De ez a legnehezebb” – hangzott a válasz. Több évtizede ezen
fáradozom, hogy ezt a legnehezebbet változtassa meg népem, gyülekezetem.
Ma is ez a hiteles válasz, ennyi lelkészi szolgálati év után is.

Hosszú távon látom, hogy ez a kificamodott életvitel nem tesz jót sem or-
szágos, sem helyi, sem gyülekezeti, sem családi, sem egyéni szinten egyi-
künknek sem. Nem maradhat az új évben formális a keresztyénségünk. Nem
mondhatjuk csak formálisan a Miatyánkot. Nem lehet formális a bûnbánat, a
bocsánatkérés, a kérés, a szó, az ígéret, a pontosság, a tisztaság, a hûség, a
reménység és a becsületesség. Az õ ereje szükséges ahhoz, hogy az ember
megbízható legyen és hosszútávon annak is bizonyuljon. Nem elég megúszni
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egy karambolt, meg kell tanulni levonni annak tanulságát, hogy mire maradt
meg az, aki elmondhatja minden nap, hogy a legnagyobb élmény, hogy élek,
élünk, vagyunk és lehetünk mindezek betöltésére, megvalósítására.

Isten védelmébe fogadott – ingyen, kegyelmébõl. Természetesen szabad
akarattal is megajándékozott. Úgy marad kerek a világ, az Isten világa és az
ember világa, hogy az új évben is a felelõsség az emberé. Természetes – gon-
dolják sokan. A veszély közelségét így fogalmazom – újra bûnbe lehet esni.
Nem zárult le ennek lehetõsége – újra bûnbe lehet esni. 

Az új év annak a lehetõsége is, hogy az ittlévõ generáció mit tart átadásra
fontosnak. Mit akar tanítani, mire akar példát adni, mire akarja felhívni a fi-
gyelmet, mit tart ebben az új évben súlyponti kérdésnek, mit tart házi fel-
adatnak, mire akar odafigyelni, mit akar eltántoríthatatlanul megvalósítani és
elérni! Mit tart eleven, élõ problémának, követendõ üzenetnek és lehetõség-
nek. Ne önmagunkat adjuk, mert akkor a jövõ éppen olyan bonyolult lesz,
mint a tegnap volt, aminek tudjuk statisztikáját, a bûnesetek sorát, de azokat
a vétkeket is, amelyek házon belül maradtak.

Mi vár tõlünk Isten az új évben? Az elhangzottakon túl még azt, hogy ez a
gyülekezet is legyen a jövõ társadalma, közössége. Így az üdvösségben hívõk
közösségének van jövõje. Tele feladattal. A hit arra is eszköz, hogy most igent
mondjunk erre az isteni akaratra. 

Milyen út vár ránk 2004-ben? Hosszú! Amelyben elég idõnk lesz meghal-
lani Isten szeretetét. Ez azért hangzik újra, hogy megszeressük õt, megsze-
ressük egymást. Hosszú lesz ez az út nemcsak idõben, hanem felismerésben
is, mert valaminek a felismerése idõigényes folyamat, hogy felismerjük azt a
kegyelmet, ahogy Isten újra megszerette az embert az édenkerti „kipakolás-
tól” a Jn 3,16-ig, azaz az „úgy szerette Isten a világot, hogy az õ egyszülött
Fiát adtá”-ig. Üdvtörténeti út ez. Az új esztendõ is az üdvtörténet nekünk
adott ideje, útja, illetve éve. 

Mi a szeretet csodája és értéke? Családban, népben, közösségben, nemzet-
ben, egyházban, gyülekezetben élhetünk. Beletartozunk általa az anyaszent-
egyházba. Itt élhetünk az ige szerint, itt élhetünk az úrvacsora közösségében,
Isten szeretetének megannyi jele között.

Aki kisétál lábujjhegyen az egyházból, a családból – „összetöri” magát és a
cserbenhagyottakat is. Aki benne él ebben a közösségben, az benne él ebben
a titokban, ebben a kegyelemben. Átéli, mit jelent megszeretettnek lenni.
Akit megszeretnek, átéli azt, hogy elkezdõdött valami. Konkrét valami. Oda-
tartozni valakihez. Újra odatartozni annak ellenére, hogy elszakadt a ruhám,
odatartozni annak ellenére, hogy rossz volt a feleletem az iskolában, odatar-
tozni úgy, hogy megszeretnek újra mindazok ellenére, amit véghez vittem.

Mindezekhez meg kell újulnia gyülekezetnek, szülõnek és gyermeknek
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egyaránt. Ha megtörténik, de miért ne történhetnék ez meg velünk, akkor va-
lóság lesz az, hogy nem marad senki egyedül, sem magányosan. Pál apostol
körlevele arra biztat, még mindig lehet erre koncentrálni, nem késtünk el, il-
letve most jött el ennek az ideje, 2004-ben. Hirdesse ez az ünnep azt, hogy
nagyobb a kegyelem, mint a gyûlölet, nagyobb a megbocsátás, mint amit mi
remélünk, több az üdvösség, mint az emberi tervezés, s hosszabbtávú az
örökkévalóság, mint az általunk számlálható idõ.

Káposzta Lajos

Újév utáni vasárnap
Alázzátok meg magatokat az Úr elõtt, és õ felmagasztal titeket. Ne rágalmazzátok
egymást, testvéreim. Aki testvérét rágalmazza, vagy ítélkezik felette, az a törvényt rá-
galmazza, és a törvény felett ítélkezik. Ha pedig a törvény felett ítélkezel, nem meg-
tartója, hanem ítélõbírája vagy a törvénynek. Egy a törvényadó és az ítélõbíró, aki
megmenthet és elveszthet. De ki vagy te, hogy ítélkezel felebarátod felett? Tehát akik
azt mondjátok: Ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy eszten-
dõt, kereskedünk és nyereséget szerzünk; azt sem tudjátok, mit hoz a holnap! Mert a
ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltûnik. Inkább ezt
kellene mondanotok: Ha az Úr akarja és élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Ti
azonban most kérkedtek elbizakodottságotokban: minden ilyen kérkedés gonosz. Aki
tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bûne az annak. (Jak 4,10–17)

VELED, URAM, CSAK VELED!

Tudjuk, nem tudjuk, akarjuk, nem akarjuk, életünk csak Istennel kapcsolat-
ban értelmezhetõ. Minden tõle jön, minden vele kapcsolatos, minden hozzá
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Sipos Károly: CSEREPEK VAGYUNK

A cserép eltörhet, a virág
az élet: ez, ez a fontosabb!
Összetörünk, de aki többért
tört össze, az a boldogabb.
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érkezik. Ha ezt egyszer az ember komolyabban megfontolja, átalakul az élete.
De vajon elég-e mindezt komolyan megfontolni? S ha sikerül is, lesz-e követ-
kezménye? Nem sorakozik-e fel ez a kísérlet is a keserû szájízt okozó kudarc-
élményeink közé? 

Legyünk már végre józanok, és ne várjunk el magunktól túl sokat! Törõd-
jünk bele abba a ténybe, hogy ki-kicsúszik a szánkon olyasmi, amit nem akar-
tunk. Így vagyunk beállítva, sõt: ilyen a világ. Próbálnánk ellene tenni, de hát
nem megy… 

Úgy tûnik, az is a valósághoz tartozik, hogy ebben a farkastörvényû világ-
ban lassanként úgy rendezzük be az életünket, hogy nem számolunk mással,
csak a saját erõnkkel, lehetõségeinkkel. Másokban csalódtunk, vagy nem is
vártuk, hogy életünk segítõi legyenek. Csak magában bízhat az ember. Ab-
ban, amit eltervez, amire erõt szán, amit belendít. A jövõm kovácsa én va-
gyok, de én megteszem, amit akarok, s amit elterveztem, azt tûzzel-vassal
végrehajtom. Ki, ha én nem…

Úgy látszik, az apostol majd’ kétezer éves szava nagyon is aktuális. Olyas-
valamire irányítja a tekintetünket, amivel ma is szembe kell nézni. Nem kül-
sõ veszélyek fenyegetnek minket, hanem a belülrõl jövõ indulatok, érzések és
gondolatok. Elsõre talán úgy tûnik, Jakab apostol ostorozni akarja a nyelv bû-
neibe esõ és az Istent háttérbe szorító, önbizalmat dédelgetõ embert. Valójá-
ban nem errõl van szó. Nagyon tiszta, éles képet adó tükröt tart elénk, és azt
kéri, nézzünk bele. Szörnyedjünk el, döbbenjünk meg, látva a valóság pontos
mását. De a valóság szörnyû látványában nem hagy magunkra, hanem kiutat
mutat. Megmutatja, hogy a tudatos keresztény élet nem fogadhatja el – még
a rágalmazásokhoz szokott világban sem – azt, hogy ha ez a közhangulat, ha
ez a természetes, akkor mi is így éljünk. Megmutatja, hogy a legprofibb jövõ-
számítás és a legtudatosabb jövõépítés is zsákutcába vezet, ha nem Istenre
bízzuk, hanem magunk tervezzük és formáljuk a jövõt. Egy út van, mondja
az apostol, ez pedig az alázat útja: Alázzátok meg magatokat az Úr elõtt, és
õ felmagasztal titeket. 

Jakab is ismerte azt a Jézust, akit szidalmaztak, bántottak, rágalmaztak, de
mégsem vágott vissza – sem szóban, sem tettekben. És Jakab is tapasztal-
hatta, hogy Mestere – az egyébként nála egyedül jogos – önbizalom helyett
Isten-bizalomra építve töltötte földi életútját. Megalázta magát – olvassuk
Pálnál, a Filippi levél 2. fejezetében –, de Isten fel is magasztalta õt:
mindenek fölé emelte. 

Könnyen ítélgetõ idõkben élünk. Népbetegség a vaskos odamondás, az
éles ítéletmondás. Nem esik nehezére a politikusoknak, hogy a másikról –
többnyire az ellenfélrõl – merész kritikát formáljanak. A „nehéz kõként” re-
pülõ mondat – ki tudja hol áll meg, kit hogyan talál meg – könnyen, minden
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nagyobb lelkiismeret-furdalás nélkül elhagyja a közéleti emberek ajkát. Meg-
van a megfelelõ technika, sõt, ahogy mondják, megvan az ítélgetésnek a „kul-
túrája” is, hogy ne lehessen belekötni, ne lehessen rágalmazásért pert indíta-
ni. De a legkifinomultabb megoldások mélyén mégis ott van a bántó szándék,
a düh megjelenése, az ítélõbírói szék kisajátítása. És a legártatlanabbnak lát-
szó éles szó már rágalmazás. Mert olyat állítok, ami nem igaz, netán igaz, de
kegyetlen, szeretetlen. Lapok, kereskedelmi TV-csatornák, a bulvár sajtó eb-
bõl élnek. 

Jézus szava: ne ítélj, hogy ne ítéltess, már elég nagy felkiáltójel. Mert az az
ember, aki egyszer belép ebbe a mókuskerékbe – úgy tûnik –, nem könnyen
kerül ki belõle. Elõször csak rágalmakat kap, de visszaveri. S mivel legjobb
védekezés a támadás, hát belendül õ is. És bõven osztogatja. Szemet szemért,
fogat fogért, rágalmat rágalomért. És nincs vége. Aki kardot vesz, kard által
hal meg – figyelmezteti Jézus a nagylendületû tanítványt, Pétert. Aki a rágal-
mazás kardját veszi a kezébe, az a rágalmazás szörnyû mélységébe vész. Tu-
dom, nem mindig megy ilyen látványosan. A rágalmazás sokszor búvópatak-
ként mûködik. Néha csak egy apró megjegyzés, jelentéktelen félmondat, ár-
talmatlannak tûnõ értékelés a szánk sarkán kiejtve, vagy egy kis kellemes,
nagy horderejûnek nem tûnõ pletyka. És máris késeket forgatunk a másik há-
tában. Ezt az eseménysort többnyire inkább akkor látjuk, ha azután velünk is
megtörténik. Ha minket rágalmaznak. Nagyon tud fájni. Ha két magyar el-
kezd beszélgetni, ott többnyire egy harmadikról van szó – hallottam nemré-
gen egy barátom önkritikusan kesernyés megjegyzését. A jól értesült, mindent
jobban tudó ember véleményt formál a másikról. Csak a következményekkel
nem számol. Azzal, hogy a szónak súlya van, hogy a szó teremtõ és pusztító
erõ. A rágalmazó életmód trónbitorló életmód. Isten székébe ül bele az, aki
ítélget. Istennek tartja magát, aki veszi a bátorságot, hogy ítélkezzen – nem
látva azt, amit a Mindenható lát – akár súlyosbító, akár könnyítõ, netán fel-
mentõ körülményként. Istent bántja, aki az Isten másik gyermekét rágalmaz-
za. Évtizedek óta kisebb-nagyobb közösségeket vezetve látom, hogy mennyi
fájdalom, mennyi tragédia, mennyi halálos elkeseredés származik a rágalma-
zásokból. Ilyen egyszerûen kér Jakab apostol: Ne rágalmazzátok egymást,
testvéreim. Ez az „egymást” is elgondolkodtató – nekünk, mai tanítványok-
nak, egyházban vagy egyház közelében élõknek. Végtelen szomorúsággal tölt
el, ha látom, ha átélem, hogy keresztények egymást rágalmazzák (ha ebben
az esetben egyáltalán ez a név még érvényes…). Ne rágalmazzátok egymást,
ti egy gyülekezetben élõk, ti evangélikusok, ti különbözõ felekezetûek, ti más
gondolkodásúak, ti más kegyességûek. Alázzátok meg magatokat az Úr elõtt,
és õ felmagasztal titeket. Az Úr elõtt, és akkor õ fogja elrendezni a dolgokat.
Nem a mi érték- és emberítéletünk. Mert életünk csak Istennel értelmezhetõ.
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Vele el lehet hagyni az ítélgetõ életmódot, vele meg lehet szabadulni a mások
bírálgatásának rossz szokásától, vele lehet a nyelvünk átok helyett áldás.

Igénk második fele is olyan bajra mutat, ami belülrõl veszélyezteti egyéni
és közösségi életünket. A mindenek fölé emelkedõ önbizalom veszélye ez. A
„majd én megmutatom!” veszélye ez. A saját képességeink túlbecslése vég-
zetes helyzetbe sodorhat. Jakab helyrezökkenti a könnyen „elszálló” gondo-
latainkat, vágyainkat, érzéseinket. Nem azt kéri, hogy bizonytalankodva,
helyben topogva mondjunk le saját lehetõségeinkrõl és képességeink adta
mozgásterünkrõl. Arra kér, hogy amikor a jövõt tervezzük, az elképzelésein-
ket megvalósítjuk, az akaratunkat keresztülvisszük, akkor számoljunk egy
fontos tényezõvel. Nem egy egyenlet ismeretlen tényezõjérõl van szó. Egy ki-
számítható, megbízható tényezõrõl: arról, hogy Isten kezében van az életünk.
És ott jó kézben van. Az õ akarata az, ami értéket hoz elõ belõlünk, erõt ad
az igyekezetünkhöz, fantáziát ad a szeretetünkhöz, perspektívát a jövõnkhöz.
Aki ezzel az akarattal nem kalkulál, az alapjaiban véti el dolgait, az egész
létét. 

A keresztény ember mondatai bõvített mondatok. Más azt mondja: ez így
meg úgy lesz. A keresztény ember hozzáteszi: ha az Úr akarja. Más ember azt
mondja: ezt meg azt fogom tenni. A keresztény ember így fogalmaz: ha Isten
is úgy akarja, ha ad hozzá erõt és lehetõséget. Nem a bizonytalankodás hang-
ja ez a Krisztus-tanítványok ajkáról. Éppen ellenkezõleg: a bizonyosságé. Azé
a bizonyosságé, hogy Isten tudja, mire van szükségünk. A bizalom hangja ez,
amely tudja: Isten jót akar nekem, nekünk, s akkor teljesedik ki az életem, ha
belesimulok az õ akaratába. 

Jakab praktikus ember. Így ismerjük meg õt egész levelében. Ezt a szakaszt
is egy gyakorlati útmutatást tartalmazó gondolattal zárja. Nem azt kéri, hogy
meditáljunk az ítélgetés és az elbizakodottság bûne felett, hanem azt kéri,
hogy Isten akaratára hagyatkozva cselekedjük a jót. Az általános megfogalma-
zás nagy mozgásteret enged. A jó ezerféle formáját, a szeretet fantáziáját. Az
Újév utáni vasárnapon, az év kezdetén még egyszerû, de Isten-gyermekekhez
méltó program lehet az új évszám alatt futó napokra, hónapokra. Tudatos ke-
resztény életre hív: tegyük a jót. 

Tudjuk, nem tudjuk, akarjuk, nem akarjuk, életünk csak Istennel kapcso-
latban értelmezhetõ. Minden tõle jön, minden vele kapcsolatos, minden hoz-
zá érkezik. Bárcsak tudatosan és élményként tapasztalnánk meg mindezt! Ha
Isten is úgy akarja, sikerülni fog az új év új programja: jót tenni. Jót tenni a
másokat felemelõ, építõ szavakkal, jót tenni, az Úrral is számoló jövõépítés-
sel.

ifj. Hafenscher Károly
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Vízkereszt ünnepe

Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: „Én vagyok a világ világossága: aki en-
gem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” (Jn 8,12)1

KRISZTUS-ARCÚ ISTEN

Vízkereszt ünnepének gazdag tematikáján és szimbólumvilágán belül alap-
igénk – elsõ hallásra – a világosságra irányítja figyelmünket. A világosság köz-
pontba kerülése nagy lehetõséget, de talán a lehetõségnél is nagyobb kísér-
tést jelent az igehirdetõ és az igehallgató számára: ez a szó annyi személyes
benyomást és általános asszociációt ébreszt fel bennünk, annyiféle tapaszta-
latot, félelmet és reményt, hogy elveszhetünk bennük anélkül, hogy egy lé-
péssel is közelebb jutnánk ahhoz az üzenethez, amit Jézus az alapigében tud-
tunkra ad. Felejtsük el tehát most a fénnyel és ellentétével, a sötétséggel kap-
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1 Bár a textus alapján igehirdetés és nem teológiai tanulmány írása a feladatom, a világos-
ság megkíván egy elõzetes teológiai tisztázást. János evangéliumának magyarázói régóta
tudják, hogy az evangéliumban elválaszthatatlanul összefonódik a történeti Jézusról tudó-
sító elbeszélés és az evangélista kommentárja, olyannyira, hogy az evangélista gyakran Jé-
zus szájába adja a saját Jézusra mutató tanúságtételét, történetként elmondott események
pedig lehetnek jelentõs üzenetet hordozó szimbolikus történetek. Sokak szerint textu-
sunk is ebbe a körbe tartozik. A szakasz bizonytalan történeti hitele (mondhatta-e ezeket
a szavakat a Názáreti Jézus?) viszont semmit nem von le szimbolikus igazságának értéké-
bõl. Abban sem lehetünk biztosak, hogy János evangélista nem tudatosan élt-e a szimbo-
likus történetek (például a kánai menyegzõ) és a Krisztusra mutató hitvallások (mint
alapigénk is) alkalmazásával, egy olyan korban, amely ezeknek talán nagyobb valóságérté-
ket tulajdonított, mint a pusztán történeti valóságnak. A mai hallgató számára viszont
fontos lehet, különösen, ha Jézus történetiségében keresi a keresztyénség lényegi üzene-
tét, hogy lássa a különbséget a szimbólum és a hitvallás, illetve a történeti valóság között.
Az igehirdetésben János evangélista helyzetébe helyezkedve nem fogom ezt a különbséget
érzékeltetni, s erre biztatom azokat az igehallgatókat is, akiknek nem jelent nehézséget a
szimbólumot és történetiséget váltogató jánosi alapállás elfogadása. Attól viszont, akinek
ez nehézséget jelent, annak megértését kérem, hogy egy kortárs igehirdetõ ennek az ige-
hirdetésnek az erejéig tudatosan vállalja János evangélista szemléletének saját korához kö-
tött sajátosságait is.
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csolatos letisztult közhelyeket és emelkedett gondolatokat. Ezeknél sokkal
fontosabb, hogy Jézus szól hozzánk, magára mutat, s azt mondja: én vagyok a
világosság.

Ez a mondat pedig a János evangéliumában feljegyzett sok, különbözõ ké-
peket alkalmazó, mégis lényegileg azonos jézusi önmeghatározáshoz hason-
lóan annyit jelent, hogy Isten Jézusban mutatja meg, kicsoda õ igazán. Az én
vagyok a világ világossága igénye egészen konkrét üzenetet hordozott azoknak
az izraelitáknak a számára, akiknek fülében ott csengett az ézsaiási prófécia:
„eljött világosságod... fölötted ott ragyog az ÚR ... világosságodhoz népek
jönnek” (Ézs 60,1–3). Jól tudjuk, hogy Jézus értetlenséggel, igen gyakran
gyilkos indulattal találkozott, amikor, hallgatói szerint, „egyenlõvé tette ma-
gát az Istennel” (Jn 5,18); ismerjük a fény és a sötétség harcának János által
ábrázolt drámáját, de most ennek a részleteibe se merüljünk bele. Figyel-
münket fordítsuk újra Jézus felé, aki így szól: én vagyok, s ezzel kifejezi azt is,
amit késõbb így fogalmaz: „Aki engem lát, látja az Atyát.” (Jn 14,9). Nem ke-
vesebbet ígér tehát, mint azt, hogy általa tudhatjuk meg, kicsoda Isten, kicso-
da és micsoda valójában a világosság. Döntõ a sorrend: az információk forrása
Jézus, belõle indulunk ki, rajta keresztül alkotunk képet Istenrõl és a világos-
ságról, és nem a fordított utat járjuk, amely szerint Istennel és a világossággal
kapcsolatos sztereotípiáinkat vetíthetnénk rá Jézusra. 

Azért kell hangsúlyoznunk ezt a látszólag magától értetõdõ elvet, mert
igen gyakran – ösztönösen – a fordított utat járjuk. Felszabadító erejû, ha vala-
ki leleplezi ezt a csalást, ahogyan például Dsida Jenõ teszi jól ismert versében.
„Krisztusom, én leveszem képedet falamról. Torz hamisításnak érzem vona-
lait, színeit, sohase tudlak ilyennek elképzelni, amilyen itt vagy. Ilyen ragyogó
kékszemûnek, ilyen jóllakottan derûsnek, ilyen kitelt arcúnak, ilyen enyhe
pirosnak, mint a tejbeesett rózsa.” Majd elmondja, milyennek ismeri Krisz-
tust az evangéliumok alapján, s végül János evangéliuma szellemében arról
vall, hogy a poros utakat járó Názáreti könnyei valójában „az Isten könnyei”1. 

Négy mozzanatot emelünk most ki János evangélista tanúságtételébõl,
amelyekben Jézus megmutatja, hogy kicsoda õ, kicsoda Isten és micsoda a vi-
lágosság. Hárommal már alapigénk elõtt találkozunk az evangéliumban, a ne-
gyedik pedig az az esemény, amely felé az elbeszélés tart: Jézus szenvedése.

Az elsõ állomásunk a kánai menyegzõ, ahol Jézus a vizet borrá változtatta.
Elsõ jele volt ez dicsõségének, annak, hogy az Atya õbenne van és õ is az
Atyában (Jn 14,10). Annyiféle módon megmutathatta volna ezt: esetleges va-
jon, hogy éppen egy lakodalmat választott arra, hogy bemutatkozzon? Bizo-
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1 Dsida Jenõ: Krisztus. In: Dsida Jenõ: Összegyûjtött versek és mûfordítások. Magvetõ. Buda-
pest. 1983. 148k.
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nyára nem az, hiszen tudta, hogy az együtt étkezés keretében megosztott
öröm milyen jelentõs az emberek számára, s ez nemcsak az ókori emberre,
hanem ránk és kortársainkra is igaz. A transzcendens iránt érzékeny költõk
ma is gyakran a lakoma képével fejezik ki azt a valamit, ami felé – ösztönösen
vagy tudatosan – vágyakozunk. „Valahol lenni kell egy lakomának, Hová hiva-
talos, kit idelenn Halálba ûzött az éhség, a bánat, A reménytelen szerelem.”
– írja Juhász Gyula1. Pilinszky János pedig az újjáteremtésrõl, a „visszarepü-
lésrõl” szóló látomásában a „fûben, fák alatt megterített” asztalról beszél,
ahol „nincs elsõ és nincs utolsó vendég”2. A körbeülhetõ közös asztal össze-
köt, a hálával és örömmel elfogyasztott étel közösséget teremt, s Jézus éppen
ebben a teremtõ közelségben mutatta meg, hogy õ az együtt megélt öröm és
hála végsõ forrása. S ha a Végsõ Forrás éppen a kánai menyegzõn mutatkozik
be, akkor Róla is tudhatjuk, hogy örömét leli teremtményei önfeledt, akár
gyerekes örömében, világossága pedig szívesen megpihen a kipirult arcokon.

A második állomásunk Betesda fürdõje, ahol Jézus meggyógyította a har-
mincnyolc éve beteg embert szombaton. A hangsúlyt tegyük most az idõha-
tározóra: szombaton. Mert nem lényegtelen ugyan, hogy hosszú betegség gyö-
törte emberünket, s az sem, hogy nem akadt senki, aki segített volna rajta, a
legfontosabb mégis az, hogy Jézus éppen szombaton gyógyított. Olyan vallási
közösség számára adott ezzel jelt, amelynek már nem voltak tapasztalatai a
szombat eredeti értelmérõl, s a hiányt a pihenés követelményének aggályos
és formális betöltésével igyekezett pótolni. Hitük szerint Isten kívánta meg a
szombati tétlenséget, a világosság pedig azoknak ragyog, akik nem sértik
meg munkával a szombatot. Jézus viszont ismerte a szombat igazi értelmét:
eredetileg az Isten teremtõ munkájára nézõ öröm és hála ünnepe az, késõbb
pedig, a bûn által szorongatott világban, a jó teremtés helyreállításának ün-
nepe. Azzal, hogy éppen szombaton gyógyított, Jézus nemcsak a harminc-
nyolc éve szenvedõ ember egészségét adta vissza, hanem azt is megmutatta,
hogy mit hirdet a szombat: Isten mentõ szeretetét és a belé kapaszkodó bi-
zodalmas hitet. Milyen megragadóan beszélt errõl Luther is: az Ószövetség-
hez írott elõszavában leszögezi, hogy minden parancsolat mértéke a hit és a
szeretet. Tévelyegnek azok, mondja, akik „olyan erõsen és szigorúan Mózes
parancsolataihoz tartják” magukat, hogy „inkább hagyják elbukni a szeretetet
és a békességet”. „Krisztus is azt mondta, hogy szabad megtörni a szombatot
(...); meg lehet törni tehát a [nemcsak mózesi] törvényt, ha a test szüksége
kívánja, és általa máskülönben nem vétünk a hit és a szeretet ellen”1. Mind a
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1 Juhász Gyula: Szimpozion. In: Lukács László (szerk.): Innen és túl. Versek az Isten-keresõ
emberrõl. Vigília. Budapest. 1984. 635. o. 
2 Pilinszky János: Egyenes labirintus. I. m. 692. o.
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hit, mind a szeretet a beteg ember gyógyulását kívánta, a gyógyító Jézusban
pedig az újjáteremtõ Isten mutatta meg magát, akinek világossága áttör a fé-
lelembõl és tehetetlenségbõl emelt vértelen ünnepi díszleteken.

A harmadik állomásunk a jeruzsálemi templom, ahol Jézus tanítja a soka-
ságot. A farizeusok és az írástudók egy házasságtörésen ért nõt állítanak elé.
„Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket.
Hát te mit mondasz?” (Jn 8,5). Minden szem Jézusra szegezõdik, aki elõbb
hallgat, majd ujjával a porba ír, végül az ismétlõdõ faggatásra így válaszol:
„aki bûntelen közületek, az vessen rá elõször követ” (Jn 8,7b). Jézus, mint
késõbb a lábmosáskor, itt is példát akart adni követõi számára. Sokan felis-
merték a példa jelentõségét, ahogyan a nagy huszadik századi keresztyén poli-
tikai gondolkodó, Bibó István is, aki az egyik alapvetõ mûvében, éppen ennek
a történetnek a kapcsán, így beszél Jézusról: „Valami különös képessége volt
olyan szavakra és olyan gesztusokra, amelyeknek a hatására a gyûlölködésre,
ütésre, ítélkezésre, számonkérésre és az emberi félelem egyéb sok szerencsét-
len megnyilvánulására nekiindult, nekikészült ember egyszerre lehorgad, egy-
szerre rájön a cselekedetének, a magatartásának a hiábavalóságára.”2 Másutt
Bibó arról beszél, hogy annak, hogy a zsidóság és a keresztyénség életében az
erkölcsi ítélet kiemelkedõ társadalmi jelentõséget kapott, nemcsak pozitív, ha-
nem negatív következményei is voltak. „Mindenekelõtt az, hogy egy moralizá-
lással erõsen áthatott társadalomban a rossz is moralizáló köntöst ölt. Innen
van az, hogy Európán kívül kevés kultúrkörben fordult elõ olyan gyakran és az
egész társadalmat átható módon az, hogy az emberi kegyetlenség és gonoszság er-
kölcsi ítéletek formáját veszi magára, és kevés helyen voltak az erkölcsi elítélés kö-
zösségi következményei olyan nyomasztóak és kiút nélküliek, mint éppen a
megbocsátás vallása által kiformált kultúrában. Ennek volt egyik jellegzetes
áldozata a keresztény Európában a Bukott Nõ: sehol a világon nem volt olyan
visszataszító és az önbecsülés lehetõségét szinte teljesen kizáró a leányanyaság
és a prostitúció emberi atmoszférája, mint éppen abban a kultúrában, amely-
nek vallásalapítója az emberi szeretet és megbocsátás legmegragadóbb példáit
egy erõsen patriarchális környezetben éppen házasságtörõkkel és prostituál-
takkal kapcsolatban mutatta be.”3 Egy olyan korban amely – önmagában he-
lyesen – nagy hangsúlyt helyez az erkölcsi tisztaságra, nem árt figyelni ezekre
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1 Luther Márton: Elõszó az Ótestamentumhoz (1523). In: Luther Márton: Elõszók a Szentírás
könyveihez. Magyarországi Luther Szövetség. Budapest. 1995. 38. o.
2 Bibó István: Az európai társadalomfejlõdés értelme. In: Bibó István: Válogatott tanulmányok.
Harmadik kötet, 1971–1979. Magvetõ. Budapest. 1986. 20. o.
3 Bibó István: A nemzetközi államközösség bénultsága és annak orvosságai. Önrendelkezés, nagy-
hatalmi egyetértés és politikai döntõbíráskodás. In: Bibó István: Válogatott tanulmányok. Negye-
dik kötet, 1935–1979. Magvetõ. Budapest. 1990. 59. o.
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a szavakra és fõképp a szavak mögött Jézusra: nem biztos, hogy a Krisztus-
arcú Isten mindig az erkölcs militáns bajnokainak oldalán áll, és az sem biz-
tos, hogy a tiszta erkölcs fénye mindenestül azonos a világ világosságával.

A negyedik, egyben utolsó állomásunk Jézus keresztje. A kimondhatatlan
szenvedés eseménye, azé a szenvedésé, amelyet önkéntelenül a sötétség, az
éjszaka, a halál uralmával hozunk kapcsolatba. Sötétségbe borulhatott az a
Valaki, aki a világ világosságának nevezte magát?! Az õsi himnusz szerzõje
felejthetetlen szavaival ellenáll ennek a keserû következtetésnek: „keresztfa
titka tündököl” (Ev. Ék. 189). De mit mutat a keresztfáról áradó világosság?

Ez a világosság elõször azt mutatja meg, hogy Jézus szenvedésében, ebben
a reális és mindenestül emberi szenvedésben egyszersmind Isten szenved.
Emlékezzünk Márk evangélista századosára, aki a kereszten szenvedõben fe-
dezi fel az Isten Fiát (Mk 15,39), s ezzel mintha János evangélista hangsúlyá-
ra rímelne: aki engem lát szenvedni, látja az Atyát szenvedni. Luther teológiája
– más teológiai értelmezésekkel ellentétben – mindig nyitott volt ez iránt a
lehetõség iránt, bizonyára nem véletlen, hogy éppen a huszadik század egyik
nagy hatású evangélikus teológusa ragadta meg a legátütõbb módon a szen-
vedõ Isten titkát. „Isten megengedi, hogy a kereszten kiszorítsák a világból,
erõtlen és gyönge lesz a világban, s éppen így és csakis így van velünk és segít
meg bennünket” – írta a börtönben Dietrich Bonhoeffer.1 De, mint ebbõl a
mondatból is következik, a világosság nemcsak azt mutatja meg, hogy kicso-
da szenved itt, hanem azt is, hogy ez a halálos szenvedés valójában gyõzelem.
A Krisztus-arcú Isten szenvedése révén leleplezte és legyõzte a gyilkos indu-
latú erõket. Rájuk világított, átvilágította õket, bevilágított minden árnyékos
sarokba, hogy sehol ne maradhassanak háborítatlanul, hogy ne álcázhassák
magukat sem álkomolysággal, sem álvallásossággal, sem álerkölcsösséggel,
sem a másik iránt mutatott álszeretettel. „Eltörölte a követelésével minket
terhelõ adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odasze-
gezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat,
nyilvánosan megszégyenítette õket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk”
– írja Pál apostol (Kol 2,14–15)2. Igen, a keresztfa titka tündököl, nem szûnik
meg maga körül árasztani a világ világosságát.

Az egyik vízkereszti énekünkben Jézusról, a mennynek ragyogásáról éne-
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1 Dietrich Bonhoeffer: Börtönlevelek. Fogságban írt levelek és feljegyzések. Harmat, Budapest,
1999. 170. o.
2 A Krisztus-arcú Isten gyõzelme és az idézett páli ige értelmezése elmélyítésének érdeké-
ben ajánlom a kortárs amerikai teológus, Walter Wink tanulmányozását. Rövid összefog-
laló munkája: The Powers That Be: Theology for a New Millenium. Doubleday, New York. 1999.

Jav Hull.qxd  2003. 12. 04.  17:19  Page 58



kelünk (EÉ 400). S míg a világosságot várjuk, keressük, míg érte imádko-
zunk, ne felejtsük a kánai menyegzõt, azt a szombati napot a Betesda fürdõ-
jében, a jeruzsálemi templomból kisomfordáló farizeusokat és írástudókat, s
végül a keresztrõl ragyogó fényt. Így lehet, így legyen ennek az éneknek az
utolsó két sora közös vízkereszti imádságunk: „Gyógyítsd konok pogánysá-
gunk, S mindörökre téged áldunk!”

Csepregi András

Vízkereszt ünnepe után 1. vasárnap 
Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Sem-
mire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek. Ti vagytok a
világ világossága. Nem rejthetõ el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják
meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek
a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek elõtt, hogy lássák jó cseleke-
deteiteket, és dicsõítsék a ti mennyei Atyátokat. (Mt 5,13–16)

SÓ VAGYTOK ÉS VILÁGOSSÁG

Régen is úgy volt, manapság pedig különösen is érvényes, hogy földi
hivatásunkban nem sokra megyünk megfelelõ szakképzettség nélkül. Nagyok
az elvárások, állandóan nõnek a követelmények. Az egyszer már sikeresen
megszerzett szaktudással, diplomával, oklevéllel nem lehetünk elégedettek,
hiszen az élet újabb tanulást, továbbképzést követel tõlünk. De mi a helyzet
a keresztyén hivatással? Azon a téren vajon mennyire vagyunk képzettek? Ar-
ra mennyire vagyunk alkalmasok? Ha az ige most hallott szavaira gondolunk,
bizony összerezzenünk. Hiszen a követelmény ott is nagy, a mérce ott is igen
magasra van téve: Ti vagytok a föld sója... Ti vagytok a világ világossága... Úgy
ragyogjon a ti világosságotok... Szép ez az ige, mint ahogyan gyönyörû az
egész Hegyi beszéd, de eszményei, követelményei bizony megvalósíthatat-
lannak tûnnek. Még hogy mi vagyunk a föld sója?! Mi lennénk a világ vilá-
gossága?! Mielõtt kedvet vesztve neki sem futnánk az igének, és gazdag ifjú
módjára eloldalognánk Jézus közelébõl is, biztatásul hadd idézzem a refor-
mátus prédikátor Karácsony Sándor szavait: „A hegyi beszédben képesíti
Krisztus a benne hívõket mindarra, amire a Krisztustól távol élõket nem lehet
kötelezni.”1 Ez a kijelentés ösztönzõ alapot adhat Krisztusra figyelésünknek.
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Bátran koncentráljunk szavaira, üzenetére. Amit õ követel, amire õ küld, az
benne, általa és vele mind lehetséges. Mert õ nemcsak parancsol, hanem köz-
ben tanít, segít, képesít és áld is. Ebben bízva nézzük hát, hogy mi a legújabb,
mai üzenete, mit is vár tõlünk?

Ha az oltári ige összefüggésében (Rm 12,1–5) nézzük a kérdést, akkor Jé-
zus általános elvárásként okos istentiszteletet, teljesen odaáldozott életet,
vagyis minõségi életet követel tanítványaitól. A félig odaáldozott élet hitvány
áldozat az õ szemében. A Hegyi beszéd kijelölt részletében pedig már a rész-
letekrõl, a tanítványokra kiosztott konkrét feladatokról szól, amelyeket jel-
legzetes képekkel szemléltet.

Ti vagytok a föld sója
A hasonlat értelmezése: Ahogyan a só ízesít és megóv a rothadástól, vagyis
konzervál, úgy kell a hívõ embernek is ízesítõnek és rothadásgátlónak lennie
az emberek között, ahol él. Ezek már önmagukban is nemes és hasznos sze-
repet jelentenek, de a hasonlatban még ennél is több van. Az orvosi kutatá-
sok már régen kiderítették, hogy a vér különbözõ sókat tartalmaz. Az emberi
vérben legtöbb a közönséges konyhasóból van (0,9%), de más különbözõ sók
is jelen vannak benne. Az egészséges élet fenntartásához feltétlenül szüksé-
ges ezeknek a megfelelõ mennyisége és ún. élettani egyensúlya. Életveszélyes
állapot léphet fel, ha a sók mennyisége nagy mértékben csökken. Nem lehet
egészséges légcsere, jól mûködõ hõ- és energiaforgalom a szervezetben a sók
megfelelõ egyensúlya nélkül. A tudomány szerint a sók a vérben és egyéb
testnedvekben katalizátor-szerepet töltenek be, vagyis befolyásolják azok
szerepét, mûködését. Az igében Jézus a sóhoz hasonlította tanítványainak az
emberi társadalomban betöltött missziós szerepét. Az egészséges, haladásra
és fejlõdésre képes társadalmakban nélkülözhetetlen a keresztyén tanítványi
közösségek jelenléte. Bár látszólag nem játszanak komoly szerepet a
társadalmi életben, erkölcsi kihatásuk mégis olyan fontos és nélkülözhetet-
len, mint a sóknak a vérben, a szervezetben. Fontos persze, hogy nem a sze-
mélyük nélkülözhetetlen, hanem a szerepük, az, amit képviselnek, amit elvé-
geznek. Az evangélium sójának Jézus szerint elképzelt képviselõi tehát nem
törnek vezetõ szerepre, hanem valóban olyanok, mint a só: a legismertebb, a
legegyszerûbb, a legolcsóbb, de ezzel együtt a legnélkülözhetetlenebb fûszer
szerepét töltik be. Csendesen, de az evangélium szem elõtt tartásával élnek
és keverednek el a társadalom különbözõ rétegeiben. Áthatják, jó irányba for-
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málják az emberek gondolkodását, érzését. Az emberiség jövõje ma is az „er-
kölcsi sók” jelenlétén és hatásán áll vagy bukik. És természetesen azon, hogy
a só só tudjon maradni, vagyis, hogy Jézus tanítványaiból ne vesszen ki a só-
jelleg. Mert ha nem töltik be küldetésüket, akkor nemcsak annyi történik,
hogy nem pótolhatja õket senki, hanem a legsúlyosabb ítélet teljesedik be raj-
tuk: semmiféle formában nem lesz szükség rájuk. Küzdjetek a hitért, amely egy-
szer s mindenkorra a szentekre bízatott (Júd 3). Hiszen Jézus errõl is beszél: a só
elveszítheti az ízét, megromolhat, s teljesen alkalmatlanná válhat a sózásra.
Ehhez tudnunk kell, hogy Jézus korában olyan sót használtak, amelyet nap-
szárította tavak medrébõl sepertek össze. Ez temészetszerûen tele volt vízi
növények és állatok apró maradványaival. Ezért a sót ajánlatos volt minél
elõbb felhasználni, és nem sokáig tárolni. Ehhez hasonlóan, amit a tanítvány
igében, imádságban az õ só-jellegéhez Istentõl kap, azt nem tárolásra, hanem
használatra, szolgálatra kapja. Bele kell tennie az „élet ételébe”, amely sokak
számára jelenthet jó ízt, éltetõ táplálékot.

Mindannyian tudjuk, hogy a mai világ – nagy mûveltsége és technikai fej-
lettsége mellett – bizony súlyos válságban él. Az emberiség élete egyre ízte-
lenebbnek tûnik. Fogyaszthatóbb, élhetõbb életre, jobb életminõségre van
szükség. Ennek megteremtéséhez Jézus bennünk s általunk kínálja a sót. Ért-
sük és becsüljük meg jól ezt a megbízatást! Úgy, ahogyan Benedek Elek A só
címû meséjének legkisebb királylánya tette, aki édesapja iránti mérhetetlen
szeretetét – apja számára elõször érthetetlen, sõt sértõnek tûnõ módon – ép-
pen a sóhoz hasonlította. 

Ti vagytok a világ világossága
Jézus a tanítványokat nemcsak sónak, hanem világosságnak is nevezi. A Jézus-
ban lévõ élet ugyanis az embert a sötétségbõl a világosság felé fordítja, és át-
formálja az Úrban való világossággá. Szándékai, vágyai, tettei megtelnek isteni
fénnyel, és világítanak, mint a szobában meggyújtott gyertya. Pál ezt mondja
a filippibelieknek: ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek
(Fil 2,15b–16a). A tanítvány annál több fényt áraszt a földön, minél több
fényt kapott felülrõl. Ugyanis a tanítványok nem saját fényükkel világítanak.
Fényük kapott fény, visszavert fény, mint amilyen a holdnak a fénye. „Minden
fény, melyet gyújtunk, arról a fényrõl tanúskodik, mely megjelent a sötét-
ben.”1 Ezért lehet és kell a két jól ismert igét egymás mellé tenni: „Én vagyok
a világ világossága” (Jn 8,12), „Ti vagytok a világ világossága” (Mt 5,14).
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Elõször kapnunk kell a világosságot, hogy aztán tovább tudjuk adni.
Magunktól csak olyan lámpák és gyertyák vagyunk, amelyeket még nem
gyújtottak meg. Errõl vall õszintén a költõ, Reményik Sándor is:

Azt mondják, hogy fényt hintek szerte-szét
– Én olyan sötétnek tudom magam.

Azt mondják, köszöntésem: békesség.
– S be nyugtalan vagyok, be nyugtalan!

Azt mondják, dalom ír és enyhülés,
És több, mint szépség: jócselekedet.

– Bennem dúl a magamra-ismerés,
S meaculpázva verem mellemet. –

Azt mondják, aki találkozik vélem,
Hogy tõlem õ kapott ajándékot.

– S én tehetetlen, sajgó kínnal érzem,
Hogy mindenkinek adósa vagyok.

Ó, Barátaim, ha egy fénysugár
Lelketekig hullt, át a lelkemen:

Nem enyém az a fény, csak bennem jár.
Istennek köszönjétek, – ne nekem!1

E lírai sorok is arról szólnak, hogy a tanítvány világossága csak tükrözött fény.
A fény forrása, a nap: maga Jézus. A tanítvány szolgálata Jézus emberségé-
nek, irgalmának és feltámadásának sugaraiból „átmenteni” valamit a hétköz-
napok sötétségének eloszlatására. Átadni, átengedni Jézus fényét mások szá-
mára a lehetõ legkisebb veszteséggel. A kapott fény tehát nem fogható vissza
és nem rejthetõ el. Ahogyan Jézus fogalmazza: Nem rejthetõ el a hegyen épült vá-
ros. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá tegyék.

Hogyan érti ezt Jézus? Miért mondja ezeket a hasonlatokat éppen akkor,
amikor a tanítványokat világosságnak nevezi? Nyilván azért, mert ismeri kö-
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vetõinek gondolkodását és önös érdekeit. Kényelmesebb és egyszerûbb a tõle
kapott világosságot magunknak megtartani. Megelégedni azzal, hogy Jézus
bennünk világosságot gyújtott. Megelégedni saját békességünkkel, a magunk
üdvösségének ígéretével. Vagy jobb esetben legfeljebb szûk körben, gyüleke-
zeten, egyházon belül bizonyságot tenni, világítani, szolgálni. S közben állan-
dóan azon panaszkodni, hogy milyen sûrû a sötétség körülöttünk. Milyen go-
nosz a világ. Milyen irgalmatlanok, szeretetlenek egymás iránt az emberek.
Milyen hiány van jó szóban, szándékban, cselekedetben. Nincs jogtalanabb és
igazságtalanabb panasz ezeknél addig, amíg mi is tétlenek vagyunk. Amíg a
birtokunkban lévõ világossággal nem világítunk, nem lépünk akcióba. Albert
Schweitzer nem a dzsungel sötétségét s a lepra könyörtelenségét kárhoztatta,
hanem a dzsungel közepén, a szenvedõket gyógyítva terjesztette a megélt
evangélium világosságát.

Az ugyancsak legendássá vált Teréz anya nem a világot bírálta, nem a tár-
sadalmi igazságtalanságokat panaszolta Istennek, hanem a feladatokat, a ten-
nivalókat kérte tõle:

...ha csak magamra gondolok,
figyelmemet hívd fel másra.

Tégy bennünket méltóvá, Uram,
hogy azokat a testvéreinket szolgáljuk,
akik világszerte szegényen és éhezve
élnek és halnak meg.

Add meg nekik ma
kezünk által
mindennapi kenyerüket,
és adj nekik
átfogó szeretetünk által
békét és boldogságot.1

A bennünk lévõ világosságnak ugyanis külsõleg is meg kell mutatkoznia. Ha
a belsõnk, a szívünk, lelkünk valóban megerõsödik, akkor annak kívülrõl is
láthatóvá kell lennie. S hogy mindez a megtett jócselekedet konkrét áldásán
túl még miért is fontos, arról is szól Jézus: Azért, hogy az emberek lássák a jó-
cselekedeteket, és dicsõítsék a mennyei Atyát. Fontos tudni, hogy az el nem rejtett
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fény utat mutat, és az embereket Istenhez vezeti. Jézus tanítványaira bízta az
embermentés és lélekmentés szolgálatát. Gondoljunk csak a jól ismert misz-
sziói parancsra! De azt nemcsak szóval kell tenni, hanem konkrét cselekede-
tekkel, amelyek hitelt adnak a szavaknak. Csikesz Sándor református teoló-
giai professzor ezen ige kapcsán a tanítvány „fehéren világító mentõöv” sze-
repérõl beszél: „Hát erre gondolsz-e, hogy te is ilyen mentõöv vagy, kit az Úr
odarendelt az élet tengerébe, hogy megments, megjavíts másokat. Milyen a
színed: sárga irigység, fekete bosszú, piros paráznaság, zöld éretlenség, kékü-
lõ gõg, kétszínû jellem, színtelen gyámoltalanság, sáros, pocsolyás szív…!?
Ilyen a színed?! Így talán nem botránkozik meg rajtad a világ szeme, de hát
az égi szem...!? Nem azt akarja-e Urunk, hogy lélekben fehérek, tiszták, ra-
gyogóak, világosak legyünk? »Ti vagytok a világ világossága!... Úgy fényljék a ti
világosságotok az emberek elõtt, hogy lássák a jócselekedeteiteket, és dicsõítsék a ti
mennyei Atyátokat!« (Mt 5,14.16) Világosság akarsz-e lenni vagy sötétség?”1

Testvérem! Ez a kérdés, amely feleletre vár, most neked szól. Világosság
akarsz lenni, vagy sötétség?

Hallottad: Jézus sónak és világosságnak szán téged, annak nevez és annak
is szeretne látni. Feleld hát: Soha ne csalódj bennem, Uram! Láss mindig va-
lóban annak, amivé te tettél: sónak és világosságnak! Fedezd fel bennem újra
meg újra, nékem adott fényed és kegyelmed „aranyfedezetét”!

Lászlóné Házi Magdolna

Vízkereszt ünnepe után 2. vasárnap
Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a pró-
féták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem
azokat. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta
vagy egy vesszõ sem vész el a törvénybõl, míg minden be nem teljesedik. Tehát ha va-
laki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embe-
reket, az a legkisebb lesz a mennyek országában; ha pedig valaki ezeket megtartja és
tanítja, nagy lesz az a mennyek országában. (Mt 5,17–19)
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IGEHIRDETÉS

Vízkeresztkor és az azt követõ vasárnapokon Jézus „színrelépését”, királyi
„megjelenését” ünnepeljük, azét, aki kijelenthette magáról: „Mielõtt Ábra-
hám lett, én vagyok”. Sokaknak sokféleképpen jelent meg. A pogány keleti
bölcseknek mint a várva-várt isten-király, aki a vaskor, a háborúk kora után –
a népeket uralma alatt egyesítvén – elhozza a békét, az aranykort. Ott állt a
Keresztelõ Jánost hallgató, a bûneit bánó és a megkeresztelkedés után új éle-
tet kezdeni vágyó sokaságban mint a bûnösök barátja, mint akit már a szüle-
tésekor a bûnösök megtartójának jelent az angyal a pásztoroknak. Mint aki
az ígéret szerint a bûnösök közé számláltatott.

Igénk bõvebb „keretének”, a Hegyi beszédnek elején úgy jelenik meg, mint
az igazi Fõpap, aki a Boldogmondások néven ismert, a templomba érkezõ ün-
neplõ sokaság érkezésekor és fogadásakor mondottakhoz hasonló áldásokkal
(„Áldott, aki jön az Úr nevében!” – Mt 21,9) templommá szenteli a hegyol-
dalt, és Isten közelébe viszi a körülötte összeverõdött elegyes sokaságot.
Igénkben pedig úgy jelenik meg, „mint akinek hatalma van” – ahogy a hall-
gatóság a Hegyi beszédet végighallgatván megállapította róla. Mint aki „jött”.
Mint a széles nyilvánosság elõtt megjelenõ, megbízatását teljesítõ, magasran-
gú hivatalnok; császári, királyi, kormány-„biztos”, akinek felhatalmazása és
küldetése van; s akinek e küldetéshez tekintély és hatalom is rendeltetett,
mégpedig annak hatalma és tekintélye, aki a színre lépõ meghatalmazottnak
a háttérben a megbízatást adta. „Jöttem!” – szokta volt hajdan mondani a leg-
fõbb hatalom birtokosának megbízottja. „Jöttem, láttam, gyõztem” – õrizzük
Julius Caesar, a gyõztes hadvezér önértékelését. „Jöttem – mondja Jézus, a
bûn és halál fölött Gyõztes, a Feltámadott –, hogy a törvényt betöltsem”.

Az akkori hallgató Jézus szavaiból fontos üzenetet hallott ki: programja –
„jött”, hogy a törvényt betöltse – egybevágott Izrael várakozásával. A római
iga alatt nyögve, önérzetében többszörösen és súlyosan megbántva, remény
és reménytelenség, hit és hitetlenség között vergõdve úgy vélték, eljön Isten
országa, ha betöltetik a törvény. Összetörik az idegen iga, felegyenesednek a
megalázottak, bûnhõdnek a bûnösök és megjutalmaztatnak az igazak, a ké-
telkedõk pedig megnyugodhatnak a Mindenható ítéletének jogosságában. 

Jött tehát, teljhatalommal, hogy a törvényt betöltse. Jött, hogy Isten orszá-
gát elhozza. A beteljesedés íme, küszöbön áll. Mert amíg az ég és a föld el
nem múlik, egy ióta vagy egy vesszõ sem vész el a törvénybõl, míg minden
be nem teljesedik.

Azért pedig, hogy a törvény betöltessék, azt részletesen meg kellett ismer-
ni, értelmezni kellett, és lõn a két kõtábla „lapidáris” mondataiból 1200-nál
is több elõírás, nehogy a törvényt valaki tudatlanságból is megsértse, ezzel

65

Jav Hull.qxd  2003. 12. 04.  17:19  Page 65



meghiúsítsa Izrael szabadulását, hitének beteljesedését. Izrael középosztálya
abban az idõben – ha úgy tetszik: szellemiségét, karakterét meghatározó ér-
telmisége – a farizeusi réteg volt, akik örömüket lelték a törvény magyaráza-
tában, részletes kifejtésében, betartásában és betartatásában. 

A törvény ilyetén tisztelete, illetve követése tekintetében megoszlott a tár-
sadalom. Volt, akinek vagyona, társadalmi rangja, mûveltsége lehetõvé tette
a törvény aprólékos magyarázatát és pontos követését, és volt, akinek nem.
Ez utóbbiak voltak a föld népe, a megélhetésért mindenre hajlandók, a kény-
telen-kelletlen ünnepnap is dolgozó pásztorok, a hivatalból bûnösök. A He-
gyi beszéd „lelki szegényei”. Nyilván sokakban megütközést keltett, hogy a
Hegyi beszéd mondanivalóját összefoglaló elsõ Boldogmondásban Jézus ép-
pen nekik ígéri a mennyek országát: a több felõl összeverõdött, különféle em-
berekbõl álló sokaságnak. A „lelki szegényeknek” – akik Isten elõtt nem tud-
nak semmit sem felmutatni, a bûnvalló bûnösöknek tehát – az üdvösséget,
mégpedig ingyen. Mi több: õket nevezi a föld sójának, a világ világosságának,
hegyen épített városnak, és nyomatékosan inti õket, hogy ezt az „identitásu-
kat” semmiképpen se adják föl. Ne legyenek „ízetlen só”, lámpás a véka alatt.

Jézus késõbb is keltett megütközést, amikor függetlenítette magát a tör-
vénytõl, és gyógyításával vagy a tanítványok kalásztépésének eltûrésével
megszegte a szombat szabályait, holott azok betartása a zsidók számára hit-
vallással egyenértékû volt akkor is, és az ma is, és kijelentette: a szombat van
az emberért, és nem az ember a szombatért. Megszegte a böjt szabályait, és
ezért szemrehányást is kapott: János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoz-
nak, ugyanígy a farizeusok tanítványai is; a tieid pedig esznek és isznak. (Lk 5,33)
Megszegte a tisztasági szabályokat is: Miért szegik meg tanítványaid az õsök ha-
gyományát? Amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket. (Mt 15,2) És
megszegte a büntetõ törvényeket is, amikor a házasságtörésen rajtakapott
asszonyt nem engedte megkövezni.

A születõben levõ botránkozásra válasz az igénk: Jézus programszerûen ál-
lítja, azért jött – mégpedig hatalommal felruházva –, hogy a törvényt betöltse.
Mert ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy ta-
nítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában; ha pedig valaki ezeket
megtartja és tanítja, nagy lesz az a mennyek országában (Mt 5,19). – mondja.

Mégis, Jézus „programja” és a törvényhez való – fent említett – viszonya
között az ellentétet nem lehet nem észrevenni. Mielõtt azonban messzemenõ
következtetéseket vonnánk le Jézus szavahihetõségét illetõen, vizsgáljuk
meg, valójában mit ért Jézus és a Szentírás a törvényen és annak betöltésén!

Mint említettük, a Tízparancsolatból és a többi mózesi törvénybõl 1200-
nál is több elõírás született, hogy a tudatlanság ne legyen a törvény betölté-
sének akadálya. Jézus a részletes magyarázatot egyszerûen átlépi, és azt
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mondja hallgatóinak, hogy ha igazságuk ennél, a farizeusok és írástudók igaz-
ságánál nem több, Isten országába nem lépnek be. Mert a törvény nemcsak
azt mondja, hogy ne tedd, hanem valójában azt, hogy ne is akard. Nem azt,
hogy fegyelmezd magadat, hanem hogy a bûn eszedbe se jusson. Így értel-
mezve a törvényt, a törvény betöltésére képtelenek vagyunk. A törvény mér-
legén ezért kétféle ember van: egyrészt az, aki ezt beismeri, és tudja, hogy
ezért állandóan Isten kegyelmére szorul: akit Jézus „lelki szegénynek” nevez;
másrészt az, aki megkísérli önmagát és másokat is becsapni azzal, hogy a tör-
vény mércéjének megfelel. A mérce pedig valójában a mennyei Atya, aki fel-
hozza napját gonoszokra és jókra, és esõt ad igazaknak és hamisaknak. (Mt 5,45)
Aki tökéletes – Lukács szóhasználatával: irgalmas.

Ez a mérce, ez a törvény pedig nem egyszerûen részletesen kidolgozott
életszabályok gyûjteménye, hanem annál sokkal egyetemesebb, a természeti
törvényeknél is átfogóbb. Amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy
vesszõ sem vész el a törvénybõl, míg minden be nem teljesedik (18. v.) – mondja Jé-
zus, a zsidók azon meggyõzõdésével egybehangzóan, hogy a törvény a terem-
tett világ alapja, hogy Isten a törvény alapján teremtett, és hogy a kozmoszt
léte folyamán végigkíséri a törvény, Isten kijelentett akarata, amíg világ a vi-
lág. A görög származású és hellenista mûveltségû efezusi olvasók számára –
változtatva a változtatandókat – ugyanezt a gondolatot így fogalmazza meg
János apostol: Kezdetben volt az Ige. A Logos, mindennek átfogó és összetartó
értelme és alapja. És az Ige Istennél volt. És Isten volt az Ige… Minden általa lett.
(Jn 1,1–3)

Mi lett és hogyan? Teremtette az embert a maga képére és hasonlatosságára.
(1Móz 1,27) Mivel szüleink génjeit hordozzuk, rájuk hasonlítunk. Terem-
tette tehát az embert: a gyermekévé. A kisgyermek természetes viselkedése a
szülõvel szemben a feltétlen szeretet-igény és a feltétlen bizalom. Nem vé-
letlen tehát, hogy az Ószövetség már így foglalja össze a Tízparancsolat elsõ
részét: Most pedig Izráel, mit kíván tõled Istened, az ÚR? Csak azt, hogy Istenedet,
az Urat féljed, járj mindenben az õ útjain, szeresd õt, és szolgáld az Urat, a te Istene-
det teljes szívedbõl és teljes lelkedbõl. (5Móz 10,12)

És teremtette az embert, a homo sapienst: férfivá és nõvé (nem férfivá vagy
nõvé, azaz egymástól független, szuverén egyedekké, hanem házaspárrá!),
egymáshoz rendelt, egymást kiegészítõ, egymást szeretõ társakká. Szeresd fe-
lebarátodat, mint magadat! (3Móz 19,18)

Most már kimondhatjuk: az a természeti törvényt is felülmúló rend, amely
az Atya tökéletességével és irgalmasságával jellemezhetõ, és amely a kezdet-
tõl a végig elkíséri a kozmoszt, amelynek jegyében az ember is teremtetett: a
szeretet.

A Szentírásban több helyen olvassuk, hogy a törvény „betöltése” a szere-
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tet. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek;
mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt (Rm 13,8). Mert az egész
törvény ebben az egy igében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat.
(Gal 5,14)

A jézusi törvény-értelmezésnek: a „ne tedd” helyett a „ne is akard, eszedbe
se jusson!” parancsnak egyetlen törvény felel meg: a szereteté, kössön bár a
teremtõ Istenhez és Atyához, vagy a felebaráthoz. Ez az, amelybõl egy ióta
vagy egy pontocska el nem töröltetik, amíg világ a világ. Ennek jegyében
hozza fel a mennyei Atya a napját jókra és gonoszokra. Ezt hirdettette ki az
Úr Hóseás prófétával, igénybe véve annak családi boldogságát: Ezt mondta ne-
kem az Úr: Szeresd csak tovább azt az asszonyt, aki más szeretõje és házasságtörõ,
ahogyan az Úr szereti Izráel fiait, bár más istenekhez fordulnak… (Hós 3,1) Ezt ne-
vezi Pál apostol Isten igazságának, mert õ „megigazítja az istentelent”.

A szeretet hiánya, „a fortélyos félelem” látványos hõsködést és durva ököl-
jogot is diktálhat – és diktálhat alkut százával, melyek során a szeretet egye-
temes törvényét aprópénzre váltjuk, elõírások és szabályok sokaságára, ame-
lyek mind alkalmasak arra, hogy mögöttük a felebarát iránti tevékeny szere-
tet, jóság eltûnjék, és megmaradjon helyette a rideg külsõ kényszer. Már csak
ketten állunk egymással szemben: a szabály és mi; a szeretet és élet forrása,
és a felebarát pedig, akit szeretnünk kell, eltûnik kettõnk huzavonájában.
Mert a szeretet egyszersmind önfeladást is jelent – a szeretettek javára, a sze-
retettek érdekében. A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet
nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasz-
nát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt
örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltûr.
(1Kor 13,4–7) És nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja
barátaiért. (Jn 15,13)

Jézus tehát azért jött, hogy betöltse, hogy megtestesítse a törvényt: ezt a tör-
vényt. A kezdetben volt és a kezdettõl fogva mértékadó Igét, amely benne és
általa véres és megcsúfolt, halálra kínzott, de feltámadott és megdicsõült test-
té lett. „Jött” tehát a legfelsõbb hatalom tekintélyével és megbízásával: Ez az
én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel
ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek – hangzik Isten közel 600 évvel ko-
rábbi ígérete – Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepedt
nádszálat nem töri össze, a füstölgõ mécsest nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt.
Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön; ta-
nítására várnak a szigetek. (Ézs 42,1–4)

„Jött” a legmagasabb felhatalmazással, hogy a törvényt betöltvén elhozza
Isten országát. Hogy személye „Immánuel” legyen, akiben velünk az Isten.
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Imádkozzunk!
Jöjj, Úr Jézus, hozzánk, töltsd be a szeretet törvényét köztünk is. Oszlasd el
bennünk a gyûlölet és a közöny sötétjét, és ragyogtasd fel országod világos-
ságát rajtunk. Ámen.

Krähling Dániel

Vízkereszt ünnepe után 3. vasárnap
Amikor közeledett felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, és
követeket küldött maga elõtt. Azok útnak indultak, és betértek a samaritánusok egyik
falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szán-
dékozott menni. Látva ezt tanítványai, Jakab és János így szóltak: „Uram, akarod-e,
hogy ezt mondjuk: Szálljon le tûz az égbõl, és égesse meg õket!?” De Jézus feléjük for-
dult, megdorgálta õket, (és ezt mondta: „Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek,
mert az Emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy meg-
mentse.”) Aztán elmentek egy másik faluba. (Lk 9,51–56)

MILYEN TÛZ VAN BENNETEK? – TEREPGYAKORLAT TÛZZEL

Bizonyára föltûnt már a Kedves Olvasónak is, hogy az utóbbi években divat
lett a tûzijáték. A szó hallatán – eleinte – kizárólag az augusztus 20-i látvány-
ra gondolt az ember, de ma már nem lepõdik meg, ha az év bármely napján
durrogást hall esténként, s kinézve az ablakon nyugtázhatja: „Ma a szomszéd
ünnepli házassági évfordulóját.” A pirotechnika nagy fegyvergyárosai busás
haszonnal könyvelik el a fellendülõ keresletet kicsiben és nagyban. Rendel-
nek náluk államok nemzeti ünnepre és vállalkozók a korlátolt felelõsségû tár-
saságuk rezsiköltségeként elszámolva, valamint önkormányzatok a polgár-
mester újraválasztása alkalmából. Ártatlan, népet szórakoztató látvány-tüzek
ezek, melyek mégsem feledtethetik velünk, hogy a tûz nem játék, mert egyre
nagyobb az érdeklõdés a veszélyesebb „tûzijátékok” iránt is. Például nagy
mennyiségben rendel a „tûzbõl” Hollywood, máskülönben nem tudná bizto-
sítani a percenként öt-hat robbantás és pisztolyból való tüzelés filmszakmai
minimál-elvárását. Majd ezek a különleges pirotechnikák ott villognak a több
millió tévénézõ szobájában, hozzászoktatva a nagy embertömegeket az erõ-
szak, a gyilkosság tûzijátékaihoz. 

Rendelnek a korlátolt felelõsségû terroristák távirányításos robbantásokra
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és öngyilkos merényletekre. Korlátlan hatalmú szenátusok szavaznak meg ir-
datlan pénzeket rakétákra és tankokra azzal az indokkal, hogy õk ezekkel a
méregdrága tûzszerekkel majd kioltják a Föld tûzfészkeit. Tûzzel játszó, tûz-
zel fenyegetett világot élünk!

Jézus Jeruzsálembe megy. Útközben fölkészíti követõit a nagy küzdelemre.
Terepgyakorlatnak szánja a Samárián átvezetõ útszakaszt. Itt élesben próbál-
hatják ki azt, amit elméletben így mondott nekik: Íme, én elküldelek titeket, mint
juhokat a farkasok közé: legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a ga-
lambok. (Mt 10,16)

Meg kell állapítanunk, hogy a terepgyakorlat elsõ része kudarccal végzõdik.
Két tanítványa tüzet kér az égbõl. Nem mehetünk el közömbösen a tûz kér-
dése mellett, mondván, itt csak az ókori világ négy õselemének egyikérõl van
szó. Azt sem mondhatjuk, hogy minden szimbolikus jelentés nélkül, csak egy
büntetõ eszközrõl, elemi csapás elõidézésérõl olvasunk itt. Ha ott, a samáriai
falu szélén Jézus megállapítja: „Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek” –
akkor nekünk ma szembe kell néznünk a kérdéssel: Tudjuk-e, hogy milyen
tûz vesz körül bennünket, és tudjuk-e, milyen tûz lakozik bennünk?

Kezdjük egy kis „tûzismerettel”, bibliai alapokon!
„A tûz hasznos eszköz az ember kezében, a civilizáció egyik lehetõvé tevõje.
Hétköznapi használatával kapcsolatban a Biblia semmilyen rendelkezést nem
ad, mitologikus hiedelmet nem közöl. Mindössze az oltári tûzzel kapcsolat-
ban közöl figyelmeztetést. Eszköz Isten kezében, aki a tûznek is ura, megje-
lenésének kísérõ jelensége, néha jelenlétének szimbóluma.” – írja a Bibliai
Lexikon1.

Általában két, ellentétes elõjelû képként jelenik meg a Bibliában. Az egyik
szerint Isten jelképe, Isten jelenlétének bizonyítéka (teofánia). A másik vi-
szont Isten ítéleteként megjelenõ, isteni beavatkozás, tisztítás, ítélet-végre-
hajtás.

Az Ószövetségben a különbözõ teofániák alkalmával találkozunk a tûzzel.
Mózesnek égõ csipkebokorban jelenik meg Isten. Ugyanakkor az Isten elér-
hetetlen tisztaságának is jelképe, mert Mózes nem közelítheti meg õt, sõt le
kell oldoznia saruját.

A prófétai elhívatásoknál szintén találkozunk a tûzzel. Ézsaiás ajkát kell,
hogy érintse a parázs, mert „tisztátalan ajkú és tisztátalan ajkú nép között
lakik”. Jeremiás ifjúságára hivatkozva akarja elutasítani az isteni megbízatást,
de nem tud ellenállni a késõbbiekben sem, mert emésztõ tûzrõl beszél, me-
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lyet a csontjaiban érez. Azt gondoltam: nem törõdöm vele, nem szólok többé az õ
nevében. De perzselõ tûzzé vált szívemben, csontjaimba van rekesztve. Erõlködtem,
hogy magamban tartsam, de nincs rajta hatalmam. (Jer 20,9)

Az Ószövetség eszkatologikus értelemben is szól a tûzrõl. Ez visszavonha-
tatlan változást okoz. De ki bírja majd ki eljövetele napját, és ki állhat meg, amikor
megjelenik? Mert olyan lesz az, mint az ötvösök tüze és mint a ruhatisztítók lúg-
ja.(Mal 3,2) … akik hûtlenül elhagytak engem. Nem pusztulnak el ott a férgek, a tûz
sem alszik ki, és minden ember undorodni fog tõlük. (Ézs 66,24)

Ha az Újszövetséget vizsgáljuk ebbõl a szempontból, akkor megdöbbentõ
eredményhez jutunk, bár az Ószövetséghez hasonlóan két ellentétes értelme
itt is a teofánia és az ítélet. 

Jézus nem a nagy „tûzoltó” szerepében jelenik meg, ahogyan azt az ítélet-
tel kapcsolatban várnánk. Mint ahogyan a törvényt sem törli el, hanem betöl-
ti, az Ószövetség tûz-képei nála „betöltõdnek”, végsõ értelmet nyernek. Ke-
resztelõ János már úgy jövendöli a Messiás megérkezését, hogy õ az, „akinek
szórólapát van kezében”, és megégeti a szalmát tûzzel, és tûzzel keresztel: Én
vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erõsebb nálam: arra
sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Õ majd Szentlélekkel és tûzzel keresztel tite-
ket. (Mt 3,11) A Jelenések könyve szintén teofániaként és ítéletként foglalko-
zik a tûz fogalmával: …feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a
tûz lángja. (Jel 1,14) Az ördög pedig, aki megtévesztette õket, a tüzes és kénes tóba
vettetett, ahol a fenevad és a hamis próféta is van, és gyötrõdnek éjjel és nappal örök-
kön-örökké. (Jel 20,10)

Ezután a teljesség igényét nélkülözõ bibliai áttekintés után irányítsuk
figyelmünket mai textusunk üzenetére!

Jézusról úgy szól János evangéliuma, mint aki az övéi közé jött, de övéi
nem fogadták be. A betlehemi pásztortüzek után igen hamar bekövetkezett a
betlehemi gyermekgyilkosság föllángolása. Elsõ fellépésekor a názáreti zsina-
gógában, ahol mindenki rajongással fogadta, a pogányság felé való nyitást
hangsúlyozó szavai hatására pillanatok alatt ellenséges érzület tüzelte a hall-
gatóságot (Lk 4,22kk). Szavait késõbb is gyakran fogadták szikrázó tekinte-
tek, s most – mivel eljött az ideje – Jeruzsálembe megy, hogy lángba borítsa
a várost, fõpapostul, helytartóstul. Tanítványai is vele mennek, hogy majd a
papi szolgák fáklyalángja riassza föl õket a júdási csókra. Ott, a Gecsemáné
kertjében kapja majd el Pétert az indulat tüze, és vágja le Málkus fülét. Pár
órával késõbb ugyanez a Péter tüzet „vált”, és a fõpap udvarában melegszik. 

Vonul tehát a csapat, a tizenkettõ, élén a Mesterrel. Útja gyûlölet-tüzek sö-
vényei között vezet a szent városba. Jézus nem fél ezektõl a tüzektõl, mint
ahogyan a dánieli történet titokzatosan megjövendöli: … Ímé, négy férfiút látok
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szabadon járni a tûz közepében, és semmi sérelem sincs bennök, és a negyediknek áb-
rázata olyan, mint valami istenek-fiáé. (Dán 3,25 – Károli fordítás)

Egyes írásmagyarázók fölhívják a figyelmet arra a momentumra, hogy csak
Nabukadneccár látta a negyedik alakot. Lehet, ma sem mindenkinek világos
az összefüggés. Az Újszövetség ismeretében azonban tudhatjuk, hogy Jézus
velünk van minden kísértésben és próbatételben. Még a tüzes kemencében
is. Ott van tanítványaival a gyûlölet perzselõ lángjai között is. Hogyan kerül-
hette volna el éppen az ellenséges Samáriát? Szándékosan ütközteti az indu-
latokat ugyanúgy, mint az imént említett názáreti zsinagógában. Isteni sze-
mélyisége mindent elõre tud, s nem a saját érdekében kísérletezik a samáriai-
ak vendégszeretetével, hanem tanítványát viszi terepgyakorlatra. Ezért imád-
kozik majd így a Fõpapi imában: Nem azt kérem, hogy vedd ki õket a világból, ha-
nem hogy õrizd meg õket a gonosztól. (Jn 17,15)

Nem a tûztõl akarja megõrizni övéit, hanem meg akarja tanítani õket arra,
hogy vegyék komolyan az ellenségben lévõt ugyanúgy, mint a bennük szuny-
nyadót.

Oktatja arra is õket, hogy ne játszanak a tûzzel. Nem játék a sátáni tûz. Ne
könnyelmûsködjenek vele. Ne keverjék az isteni lángokat idegenekkel, mint
ahogyan azt Nádáb és Abihú cselekedte: De Nádáb és Abihú meghalt az ÚR színe
elõtt, amikor idegen tûzzel járultak az ÚR színe elé a Sínai-pusztában. (4Móz 3,4a)

Vegyék komolyan a tüzet, és tudjanak védekezni ellene. Pál ezt írja: Ve-
gyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tü-
zes nyilát. (Ef 6,16)

Jézus kiteszi tanítványait a tûznek, s azt akarja, ha õ már nem lesz testileg
velük, ne féljenek még a máglyáktól sem. Ezért küldi õket a biztos elutasítás-
ba. Tanítani akarja õket, hogy uralkodjanak saját elhamarkodott ítéleteiken.
Rá akarja vezetni õket, hogy mit tegyenek akkor, amikor a hozsannából fe-
szítsd meg lesz, amikor a religio licita-ból ismét religio persecuta1 következik.

Nem a Mennydörgés fiaié csak egyedül a gyûlölet tüze, melynek lángralob-
banásához elég egy becsukódó samáriai ajtó! Mennyire jellemezte történelme
folyamán az egyházat is az a tûz, melyben inkvizícióvá vált a misszió, és mág-
lyává a küldetés. Mennyire jellemzõ ma is ránk ez az indulat, akár az ökume-
nére gondolunk, akár a saját gyülekezetünkre. A templomban ülõ talán így
gondolkodik: „Olyan sok szó hangzik itt a kegyelemrõl, hogy a végén még a
haragosom is üdvözül!…”, és talán folytatódna a Petõfi-szerû elkárhozás-
vággyal („Hogy egyesüljünk, én elkárhozom.” Fa leszek, ha…), persze ellentétes
értelemben: „Ha õ üdvözül, én inkább elkárhozom…” – mondaná, ha nem
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lenne annyira önzõ, hogy inkább a másikat kívánja a pokolba. Aki áll, meglássa,
hogy el ne essék! (1Kor 10,12) Aki Jézust követ, meglássa, hogy tûzbe ne essék. 

Jézus lejön a Tábor hegyérõl, ahol Péterék olyan jól érezték magukat, és el-
tökélte magát, hogy fölmegy Jeruzsálembe. Samárián át, mert azt is eltökélte,
hogy követõit, leendõ küldötteit megtanítja az igaz terep-harcokra. Megy
megváltói mûvének beteljesítésére, hogy általa megszabaduljon az ember a
gyehenna tüzétõl. Az ember, aki kirekesztetett az Édenbõl, és akit a tüzes
pallossal õrködõ kerubok nem engednek oda vissza. Az ember, akit Isten tes-
tileg a 36,8 CO-os biológiai tûz „takaréklángján” tervezett éltetni, de a bûn
zsoldjaként elhamvad pár évtized alatt. Ez az ember – „életbarát” test-tüze el-
lenére – a legperzselõbb gyûlölet-izzásra gerjedhet bármelyik pillanatban. S
ott, azon a samáriai terepgyakorlaton föl is lángolt. Tüzet kapott, mint a szal-
ma, és égett tekintetében és szavaiban. És kérte volna a tüzet a falura. De Jé-
zus ment tovább, hiszen tudta, hogy nem egyéb, csak emberi kísértés áldo-
zatai lettek tanítványai. Tudta, hogy ez a tûz még oltható. Oltható egy jézusi
megjegyzéssel: Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Oltható egy kér-
déssel: „Szeretsz-e engem?” Oltható egy sokatmondó visszatekintéssel: „Mi-
lyen tûznél melegedtél?”, „Milyen tûz lángol benned?”. 

Jézus megy tovább, mert tudja, hogy tanítványai majd találkoznak egy másik
tûzzel, ami viszont az õ kérésére valóban „alá fog szállni az égbõl” Pünkösd
napján. Ez a tûz nem görögtûz, nem is látszat láng, még csak nem is Promé-
theusz mennyei zsákmánya. Lázár Ervin: A tûz címû írásában a keselyû elve-
zeti a modern világba Prométheuszt, aki bár keresi, nem találja az élõ tüzet.
Végül a Tûzmúzeumba jutnak, ahol minden csak utánzat: Prométheusz a pász-
tortûzre meredt, arca elé kapta a kezét. A tûz nem élt, mint ahogy viaszból volt az em-
ber és a bika is. Sorra rohant a vitrinekhez. Kazántûz, kandallótûz, tábortûz, tûzvész,
kovácstûz, futótûz...

Míg tombol világunkban a gyûlölet tüze, míg tûzzel oltanak ki életeket, so-
kan csak látszatnak vélik, illúziónak pünkösd lángját. Pedig kétszeresen is va-
lóságosak a pünkösdi kettõs tüzes nyelvek. Kettõsek. Az Atya és a Fiú lélek-
lángjai. Az a tûz, mely egyszerre teofánia, istenjelenés, és egyszerre isten-
ítélet, mely nem az embert perzseli, nem a bûnöst égeti olthatatlan tûzzel,
hanem a Fiú megváltói halálát, a poklokra szállás fölfoghatatlanságát üzeni.
Az Atya és Fiú megbékélését hirdeti. Az Atya teofániáját és a Fiú elítéltetését,
halálát és föltámadását, az Istennel megbékített világot képviseli. A megvál-
tás szeretetét ragyogtatja. Nem vakít és pusztít, hanem világít és melegít. Ve-
zet és erõt ad. Nem házat éget, hanem ajtót és szívet képes kitárni egymás
befogadására.

Beteljesíti Urunk vágyát, melyet így mondott: Azért jöttem, hogy tüzet bocsás-
sak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna! (Lk 12,49)
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A Golgota felé tartva az egyházi esztendõben látnunk kell húsvét fényét és
pünkösd tüzét. Ne csüggedjünk! S hogy gyõzzünk a gyûlöletlángok fölött,
Ady Endre szavait: „Jaj, a Tüzet ne hagyjátok kihalni” (Ady E.:A Tûz márciusa)
vonatkoztassuk most a kettõs tüzes nyelvekre, a pünkösdi tûzre, egyházunk,
gyülekezetünk életére!

Gyõri János Sámuel

Vízkereszt ünnepe után
utolsó vasárnap

Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent.
Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Bétsaidából való volt, és ezzel a kéréssel for-
dultak hozzá: „Uram, Jézust szeretnénk látni.” Fülöp elment, és szólt Andrásnak, And-
rás és Fülöp elment, és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik: „Eljött az óra, hogy
megdicsõíttessék az Emberfia. Bizony, bizony, mondom néktek: ha a búzaszem nem esik
a földbe, és nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki
szereti az életét, elveszti; aki pedig gyûlöli az életét e világon, örök életre õrzi meg azt.
Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is;
és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya.” (Jn 12,20–26)

METAMORFÓZIS

Ünnep készülõdik Jeruzsálemben. Mindenhonnan özönlenek az emberek. Az
utcák megtelnek árusokkal, vándorokkal, zarándokokkal. Jeruzsálem csupa
nyüzsgés, hangoskodás, zsibongó forgatag. Különösen is nagy az izgalom, hi-
szen mindenki hallott Jézusról, aki itt van már a városban. A híre gyorsan ter-
jed. Néhány napja a barátja sírjánál hihetetlen csodát tett. Halottat támasz-
tott fel! Mindenhol összesúgnak az emberek: hallottad te is? Talán õ lesz az
igazi messiás? A farizeusok tehetetlenül nézik a Jézus iránti lelkesedés egyre
növekvõ jeleit. Hozsannázó tömeg a bevonuláskor, hiába az elfogató parancs,
amit kiadnak Jézus ellen. Szavuk elárulja erõtlenségüket: „Látjátok, hogy
semmit sem tudtok elérni: íme, a világ õt követi!” 

Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Is-
tent. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Bétsaidából való volt, és ezzel a kéréssel
fordultak hozzá: „Uram, Jézust szeretnénk látni.” – A Jeruzsálembe érkezõ látoga-
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tók között olyanok is voltak, akik nem tartoztak Izrael népéhez. Görögök,
akik érdeklõdtek a zsidó hit iránt, akik most különösen is Jézus után érdek-
lõdnek, õt szeretnék látni. Lehet, hogy pusztán kíváncsiak, õk is csak a szen-
zációs híreket hallották. Akárhogy is, Jézust szeretnék látni, találkozni akar-
nak vele. Fontos nekik, hogy szemtõl szembe találkozhassanak azzal, akirõl a
városban, Jeruzsálemben mindenki beszél. De a találkozás mintha nem is
lenne olyan könnyû. Elõször Fülöpöt keresik fel, mintha Jézus titkárához je-
lentkeznének be. „Uram, Jézust szeretnénk látni.”

Fülöp elment, és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment, és szólt Jézusnak. – Fü-
löp, mintha bizonytalan lenne, erõsítést hoz. Megkeresi Andrást, hogy azután
ketten álljanak oda Jézus elé az idegenek kérésével, akik látni akarják õt. A
tanítványok mintha veszélyt éreznének. Talán érzik, hogy a veszély ott van
már a levegõben. Talán érzik, hogy ez a veszély elsöpörheti õket? Talán csak
tanácstalanok. Ha csak közös erõvel is, de odaállnak Jézus elé a görögök ké-
résével. Figyeljük csak Jézus válaszát!

Jézus így válaszolt nekik: „Eljött az óra, hogy megdicsõíttessék az Emberfia.” – Jé-
zus válasza tulajdonképpen érthetetlen. Nem ezt kérdezték tõle. Odakinn áll-
nak a görögök, várnak, hogy bebocsátást nyerjenek. Mit jelentsenek ezek a
szavak? Mintha Jézust semmi más nem érdekelné. Mintha az éppen érkezõ
kíváncsiskodó jövevények nem zavarhatnák meg õt a gondolataiban. Mintha
valami mindent elsöprõ, mindennél fontosabb esemény kopogtatna az ajtón.
Elérkezett az óra. A görögök válasz nélkül az ajtó elõtt maradnak, talán újra
elmerülnek majd az ünnepi forgatagban. Fülöp és András pedig próbálja íz-
lelgetni, próbálja értelmezni Jézus szavait. Nem is egyszerû szavak ezek, ha-
nem fontos bejelentés hangzik el: „Eljött az óra, hogy megdicsõíttessék az
Ember Fia.” Jézus szavai kiemelik a pillanatot a készülõdõ ünnep forgatagá-
ból, az õt ünneplõ emberek, az õt látni akaró idegenek súlytalan eseményei-
bõl. A pillanat, az óra itt van. A tartalom, amit ez az idõ hordoz, egészen más
fajsúlyú, mint az eddigiek. „Hogy megdicsõíttessék az Ember Fia.” Hogy Is-
ten tette Jézus halálában és feltámadásában megtörténjen, és ez mindenkinek
látható legyen. A kép, amit Jézus használ, próbálja közelebb hozni, felfog-
hatóvá tenni a kijelentést.

Bizony, bizony, mondom néktek: ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg,
egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz. – A képpel egyetlen szót vi-
lágít meg Jézus. A földbe esõ búzaszem képe egy rövid példázat arról, mit is
jelent a megdicsõíttetés. A kép elsõ hallásra távolivá teszi és kiüresíti a tömeg
hozsannáját, és nem hagy kételyt afelõl, hogy a megdicsõíttetés nem az ün-
neplõ sokaság vezért, királyt, messiást magasba emelõ mozdulata lesz. Jézus ön-
magáról az Atyára mutat, aki rajta és általa viszi végbe világot megmentõ tettét.
A megdicsõíttetés itt nem más, mint átváltozás. Átváltozás a halál erõtlensé-
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gébõl az erõvel teljes életté. Ami történik, felfoghatatlan, körül kell írni. Ezért
a búzaszem példája. Ahogyan a búzaszem életet rejt magában, úgy Jézus is az
életet rejti megtestesülésében. De a búzaszem csak egy feltétel teljesülésével
hozhat termést: meg kell halnia ahhoz, hogy az átváltozás megtörténhessen.

Aki szereti az életét, elveszti; aki pedig gyûlöli az életét e világon, örök életre õrzi meg
azt. – A búzaszem példázatát egy egészen éles, nehezen érthetõ kijelentés kö-
veti. Vajon mit nyerhet Jézus ilyen kijelentésekkel? Nem éppen ellenkezõleg,
az élet szeretetét, szenvedélyes szeretetét tanuljuk az Atyától? Nem éppen az
élet tiszteletére tanít minden isteni szó? Nem éppen az a lényeg, hogy odafor-
duljunk az életünk, mások élete, a világ, a teremtés élete felé? Szélsõséges,
fatalista hozzáállás. Hányan éltek már vissza azóta ezzel az igehellyel, önma-
guknak igazolást keresve? Az élet gyûlölete nem mond-e ellent mindennek? 

Jézus kijelentéseinek összességével sem egyezik ez a mondat, így hát az em-
ber megpróbál mélyebbre ásva értelmet találni benne. Amit Jézus mond, nem
érthetõ anélkül, hogy ne vennénk komolyan a pillanatot, az elérkezett órát.
Saját sorsáról, szenvedésérõl és haláláról szól a pillanat, az óra. És ezek a ke-
mény szavak is így érvényesek. De mielõtt elsimítanánk, elvasalnánk a rán-
cokat okozó szavakat, vegyük észre és vegyük komolyan Jézus radikalitását. 

Elsõ hallásra ez a kijelentés az elszántságról szól. A lemondásról, arról,
hogy szeretem-e az ügyet annyira, hogy azért feladok mindent, ami az enyém.
Jézust így mint példát látjuk, aki elég erõs ahhoz, hogy odaadja az életét,
hogy lemondjon róla, feláldozza. De ha mindezt így értjük, megijedünk, és Jé-
zus alakja eltávolodik tõlünk. Ezt az elszántságot, ezt a határozott erõt nem
tudjuk és nem is akarjuk felmutatni. Könnyen lesz a hozzánk közel jövõ Jé-
zusból szupersztár, aki elérhetetlen, követhetetlen.

Ez a radikalitás nem a tettrekész elszántságról, nem a magabiztos erõrõl
szól. Jézus ereje nem a hõs, a gyõztes ereje. Az õ elszántsága a bizalomból
nyer erõt. Õ is fél. Neki is túl nagy a teher. Azért teszi meg mégis, mert tudja,
hogy az Atya tartja kezében õt mindvégig. Tudja, hogy az óra, a pillanat nem
róla, hanem a cselekvõ Atyáról szól. Õ az, aki rajta és általa véghezviszi a vi-
lág megmentését. Jézus abban hisz és bízik, hogy a pillanatban, az órában az
Atya tart kezében mindent. Így fénylik elõtte a túlpart is. Az élet, amit az
Atyától kap, az élet, ami termést hozott. A bizalom ad erõt és elszántságot.
A bizalom adja a kezdõ lökést az átváltozáshoz. Hogy az Atya akaratából az
életét elveszítse, és így örök életre õrizze meg azt.

Bibliai szövegrészünk Jézus követésre való felhívásával fejezõdik be. Jézust
követni annyit jelent, hogy mint a búzaszem, készen állunk az átváltozásra,
és nem zárkózunk magunkba. Jézust követni annyit jelent, hogy ahhoz igazo-
dunk, amit õ tanított, ahogyan õ megélte az Atya iránti bizalmat. Ma élõ em-
berekként mi sem láttuk Jézust, nem találkoztunk vele, ahogyan a történet
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kezdetén felbukkanó görögök sem találkoztak Jézussal. De talán elég az a bel-
sõ látás is, amire Fülöpnek és Andrásnak is szüksége volt ahhoz, hogy meg-
értsék, mit mond és mit tesz, mire hívja követõit ma is Jézus: hogy ne ma-
radjunk egyedül, hanem készen álljunk, és teljes testünkkel és lelkünkkel,
minden életellenes erõvel szemben jelek legyünk ebben a világban. Fény, re-
ménység, békesség. Jézus mondja: Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és
ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is; és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli
az Atya.

Krámer György

Hetvened vasárnapja
Mit kezdjek a sok véresáldozattal? – mondja az Úr. Elegem van az égõáldozati kosok-
ból, a hízott marhák kövérjébõl! A bikák, bárányok és bakok vérében nem telik kedvem.
Ki kívánja tõletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek elõttem, és tapossátok udvaro-
mat? Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom! Újhold, szombat,
ünnepi összejövetel? Nem tûröm együtt a bûnt és ünneplést! Újholdjaitokat és ünne-
peiteket gyûlölöm én, terhemre vannak, fáraszt elviselni. Ha felém nyújtjátok kezete-
ket, eltakarom szemem elõletek; bármennyit is imádkoztok, én nem hallgatom meg: vér
tapad a kezetekhez! Mossátok tisztára magatokat! Vigyétek el szemem elõl gonosz tet-
teiteket! Ne tegyetek többé rosszat! Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, térít-
sétek jó útra az erõszakoskodót! Védjétek meg az árvák jogát és az özvegyek peres
ügyét! (Ézs 1,12–17)

ISTEN ÉLTETÕ HARAGJA

Miért vagyok itt? Ha nem is minden alkalommal, de idõrõl idõre fel kell ten-
nem magamnak a kérdést, amikor akár a templom épületébe, akár az igeol-
vasás, az imádság, az Istennel való közösség, a vele való együttlét szentélyébe
lépek. Fel kell tennem a kérdést, mert ha a gyakorlat magától értetõdõ rutin-
ná válik, akkor nem jutok el a következõ, az igazi kérdéshez, amiért itt a he-
lyem; amely ugyanúgy hangzik, mint az elsõ, de már sokkal tágabb térbe,
sokkal mélyebb összefüggésekhez vezet: miért vagyok itt; itt a világon, itt az
életben?

És éppen azért kell itt lennem újra és újra, mert erre a kérdésre nincs be-
tanulható, egy életre eligazító felelet. Talán nem is mindig adatik megfogal-
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mazható válasz, talán nem is a válaszért von Isten minduntalan magához. Ami
igazán fontos, az a megindult párbeszéd, az Isten elõtti létem drámája, amely-
ben ki-kirajzolódik az õ arca, s benne meg-megláthatom igazi önmagam.
Talán éppen ez a dialógus az, amiért életre hívott, amiért itt vagyok.

Izrael ószövetségi történetének szerzõit elsõsorban nem a történet hû
megörökítésének szándéka vezette. Azt a drámát, azt a küzdelmet élték és
akarták megmutatni, amelyet Isten a népéért vív – elsõsorban éppen magával
a néppel. E küzdelemnek van számos mélypontja, kritikus pillanata, nem egy
véres felvonása, de az igazi katasztrófa akkor fenyeget, amikor maga a kap-
csolat, a dialógus megszakad: Jön majd olyan idõ – így szól az én Uram, az Úr –,
amikor éhséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak
szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására. (Ám 8,11)

Ézsaiás próféciájának kemény szavaival szembesülve azt kell mindenek-
elõtt hálával megállapítanunk, hogy Isten még szól. Emésztõ haraggal, sõt
metszõ gúnnyal, de szól, s amíg szól, az övéinek tudhatjuk magunkat. S ha
haraggal szól, ha számon kér, az azt jelenti: a tetteimnek, szavaimnak, az éle-
temnek elõtte súlya, tehát értéke van. Megbocsátó Isten, de nem elnézõ. Nem
legyint rám, nem fordul ajakbiggyesztve félre. Úgy tekint rám, mint ahogy mi
egymásra egyre ritkábban: komolyan vesz. Éppen ez a szenvedélyes harag ad-
ja tudtul: számítok neki. A párbeszéd, amelyért életre hívott, nem csupán a
szavak dialógusa. Az isteni kihívásra egész életemmel felelek, azaz felelõs va-
gyok. Ez az, ami kiemel a teremtett világból, itt rejlik személy-létem kulcsa,
már önmagában ez Isten csodálatos, felemelõ kegyelme. Lehet, hogy a prófécia
konkrét vádjait magamra nézve igaztalannak, túlzónak találom, lehet, hogy
vér nem tapad a kezemhez, de jaj nekem, ha az önkéntelen hárítással a mö-
götte feszülõ isteni igényt is a hátam mögé vetem. Napjaink egyik tragédiája,
hogy mindenütt egyre hangosabban kínálja magát, egyre vonzóbb a Pilátus-
szerep, ami pillanatnyilag ugyan kényelmesebb, de a „mosom kezeim” gesz-
tusával nem csak a bûnösök, a felelõsök körébõl, de a megváltás drámájából
is kizárom magam.

Hogyan vagyok hát felelõs, milyen feleletet vár tõlem Isten? Az áldozat, a
felajánlás a vallásos lét alapvetõ igénye. Amióta kizökkent a lét, amióta az
emberi õsemlékezetben még élõ harmónia darabjaira hullott, az uralmat a
mindenütt és mindenben leselkedõ hiány vette át. Isten arcát már homály
fedi, de a megannyi hiány mélyén és a saját gonoszságától elborzadt ember két-
ségbeesésében felsejlik az õshiány: Akkor kezdték segítségül hívni az Úr nevét.
(1Móz 4,26) Valahogy megfelelni, valahogy eleget tenni, valahogy
visszacsinálni! Csak szûnjön meg ez bizonytalanság, ez a kétség, a káosz kívül
és belül! Csak meg kell lelni a baj gyökerét, s közben majd rájövünk, hogyan
köszörülhetjük ki a csorbát. Az ember, ha találni akar, biztosan talál. S hogy
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a képzelete mennyire kimeríthetetlen, azt az áldozati kultúra rendkívüli
formagazdagsága tanúsítja, az aszkézistõl az emberáldozatig, a varázsigétõl a
meditációig.

Izrael vallása nem a semmibõl született. A Jahve-hitben öntudatra ébredt
közösség magával hozza az egykori környezet áldozati szokásait, s ezek java
– más hangsúllyal, módosult formában ugyan, de – beépül az új hit elemei
közé. A prófétai hagyomány azonban kezdettõl fogva gyanakvóan tekint az ál-
dozati rendszerre. Természetesen nem az Isten iránti odaadás vágya okozza a
problémát. Az áldozatban azonban valami Isten és közém lép, a hit közvet-
lensége gyengül, a dialógus helyett könnyen a cselekmény kerül a középpont-
ba. Az áldozat sosem könnyû, de végül mindig teljesíthetõ, hiszen éppen azt
jelenti, amit megtehetek Istenért, a harmóniáért. Isten maga, a vele való kö-
zösség észrevétlenül kicsúszik érdeklõdésem középpontjából, és helyébe a
tett, a mû, az én odaadásom kerül. Észrevétlenül, hiszen még mindig róla be-
szélek – de már nem rá gondolok, hanem az áldozat sikerére. Magamra, aki-
nek kezében immár a helyzet kulcsa van; s arra a biztonságra, amelyre az el-
végzett áldozat nyomán bizton számíthatok. A helyzetem éppen azért kétségbe-
ejtõ, mert nem látom annak. Amíg a törvényszegõ bûne nyilvánvaló, hiszen
istentelenségéhez nem férhet kétség, én továbbra is állíthatom: nekem van
istenem. Ám az én istenem az, aki az én áldozatomban visszatükrözõdik. Va-
lójában újra önmagamhoz jutok. Feltisztult ugyan a horizont, de amit látok,
az az én világom, az én kozmoszom, az általam kivívott harmónia, béke. Az
én istenem az én vonásaimat hordozza, azt mondja, amit hallani szeretnék.
A párbeszédbõl monológ lett, a felelõsségbõl szabály, kultusz, tárgyiasult
odaadás. Élõ kapcsolat helyett valami, amit idõrõl idõre le lehet tudni.

Elsõ hallásra azt gondolhatnánk, hogy a prófétai ítélet csak az aránytévesz-
tésnek szól, hogy az áldozati gyakorlat csak addig szítja Isten haragját, amíg
nem párosul a felebarát iránti odaadással. Sõt úgy tûnik, mintha a Hegyi be-
széd Jézusa is csak ennyiben bírálná fölül kora vallási közszemléletét: hagyd ott
ajándékodat az oltár elõtt, menj el, békülj ki elõbb atyádfiával, és csak azután térj vissza,
s vidd fel ajándékodat. (Mt 5,24) Mintha Istent az áldozat formája és egyoldalú-
sága sértené csupán, és méltán remélhetném, hogy most, az intés nyomán vég-
re megtaláltam az odaadás leghelyesebb módját. Az áldozat tartalma változott,
de a lényeg, a motiváció, a kapcsolat logikája, a szereposztás ugyanaz maradt.

Sokkal többrõl van szó. Itt az az Úr szól, akit nem sajátíthatok ki, akit a
legkegyesebb élettel sem tehetek zsebre, akit a legáldozatosabb odaadásommal
sem tarthatok sakkban. Az az élõ Isten térít észhez, ajándékoz meg haragjá-
val, aki nem szorul áldozatra, aki nem az én odaadásomra vár, hanem aki már
odaadta magát a szabadítás mûvében, s az én életemben ennek a szabadítás-
nak kellene visszhangot vetnie a másikért, az õ kicsinyeiért való odaadásban.
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Ez sosem lehet gépies, szabállyá merevedett áldozat. Ez az isteni szabadítás
erõterében újragondolt, új irányt vett, újrarendezõdött életem értelme, az Is-
ten elõtti felelõsségem tartalma. Ez maga a felelet.

Nem csupán a dogmatikának, hanem az etikának is az a legfontosabb kér-
dése, hogy hiszem-e Istent annak, akinek a dialógusunkban állítja magát, aki-
nek a megváltás mûvében bizonyul. Ha a felebarát ügye nyûgös teherré – és
így elõbb-utóbb áldozattá – válik, ehhez a kérdéshez kell visszatalálnom, hogy
Istent s a magam helyzetét újra az igazság fényében lássam. Hogy újra meg-
értsem, mit jelent: Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. (Mt 9,13; vö. Hós 6,6)

ifj. Cserháti Sándor

Hatvanad vasárnapja
Jöjjetek, örvendezzünk az Úr elõtt, ujjongjunk szabadító kõsziklánk elõtt! Menjünk
eléje hálaadással, ujjongjunk elõtte énekszóval! Mert nagy Isten az Úr, nagy király
minden isten fölött. Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai is az övéi. Övé
a tenger, hiszen õ alkotta, a szárazföldet is az õ keze formálta. Jöjjetek, boruljunk le,
hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk, az Úr elõtt! Mert õ a mi Istenünk, mi pedig le-
gelõjének népe, kezében levõ nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne kemé-
nyítsétek meg szíveteket, mint Meríbánál, amikor Masszánál voltatok a pusztában,
ahol megkísértettek engem õseitek, próbára tettek, bár látták tetteimet. Negyven évig
bosszankodtam arra a nemzedékre és ezt mondtam: Tévelygõ szívû ez a nép, nem is-
meri útjaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mehetnek be a nyugalom he-
lyére! (Zsolt 95,1–11)

URAM, NYISD MEG AJKAMAT…

A Lelkipásztor imádsága címû könyvecske1 vasárnap reggeli imarendjének be-
vezetésében ezt a mondatot olvassuk: „Uram, nyisd meg ajkamat dicsõséged
hirdetésére”.

Kérdéseink vannak: fontos ez egyálalán? Aktivitást követelõ korunkban, a
tettek világában kezdhetünk még valamit az imádság passzivitásával? Vagy az
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ellenkezõ oldalon van az igazság: ma az Isten dicsõítése a legfontosabb és
legszükségesebb cselekedet?

Ilyen kérdésektõl szorongatva figyelünk a 95. zsoltár szerzõjének bizony-
ságtételére.

*

Gondolkodásunk kezdetén három jelentéktelennek tûnõ dolgot kell megem-
lítenünk:

Bibliánkban a zsoltár felett ez a felirat áll: „Buzdítás Isten dicséretére”. A
buzdítás: ébresztés, eligazítás, tanácsolás. Szemeink megnyílása annak látá-
sára, ami eddig elkerülte a figyelmünket. Bizonyos értelemben kényszerítés
is: ha nem tetted, kezdd el! Ha abbahagytad, láss neki újra! Számonkérõ fi-
gyelmeztetés: valami fontosat mulasztottál el!

Ha számba vesszük azokat az igéket, amelyeket a szerzõ Isten dicséretével
kapcsol össze – örvendezzünk, ujjongjunk, menjünk eléje, boruljunk le, ha-
joljunk meg, essünk térdre –, az a benyomás alakul ki bennünk, hogy Isten
dicsérete, Isten dicsõségének a hirdetése nagyon összetett cselekedet. Az is
világossá lesz számunkra, hogy a zsoltáros gondolatvilágában és szóhaszná-
latában az „Isten dicsõítése” kifejezés nem tartalom nélküli szóvirág. A Lélek
áradását érezzük.

Figyelnünk kell arra is, hogy a zsoltár írója többes szám elsõ személyben
fogalmaz. Aki Isten dicsõségét hirdeti, nincsen egyedül. Közösségben él.
Gyülekezethez tartozik. Isten népe veszi körül. Akkor is, ha éppen egyedül
találjuk. (A Vizsolyi Bibliában a zsoltár felirata ez: „Dávid az isteni tiszteletre
és szolgálatra inti az anyaszent Egyházat, erõsséget vévén az Istennek tött
szövetségbõl, és az régi atyáknak példájokból”.)

*

Isten dicsõségét csak az hirdeti hitelesen, aki a szívével tudja, hogy kicsoda
az Isten. A 95. zsoltár írója határozott és félreérthetetlen formában tesz bi-
zonyságot errõl. Hitvallásából a következõ megállapításokat emeljük ki:

Õ a mi Istenünk. (7. v.) Igaz: nem birtokolhatjuk és nem rendelkezhetünk
vele. Értelmünkkel képtelenek vagyunk megérteni minden szavát, nem tud-
juk megmagyarázni valamennyi cselekedetét. Éppen ezért Istenünk, és nem
bálványunk. De az anyaszentegyház közösségében, igéjét hallgatva és szent-
ségeiben részesülve azt éljük át, hogy sajátjának tekint minket. „Az enyém
vagy!” – mondja rólunk. Alázatosan tudomásul kell vennünk, hogy nem mi
döntöttünk mellette, hanem kegyelmének felkínálásával õ lépett mellénk. Õ
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fogta meg elõször a kezünket. Csak az õ szava, irgalmassága, választása és
elhívása alapján jelenthetjük ki, hogy a mi Istenünk õ.

Istenünk élõ Isten. Nagy Isten az Úr, nagy király minden isten fölött. Kezében van-
nak a föld mélységei, a hegyek ormai is az övéi. (3. és 4. v.)

Õ az élet forrása, amely egyedül belõle fakad. Csak az él valójában, aki kap-
csolatban marad vele, aki tõle indul, és hozzá érkezik meg. Nélküle nincsen
élet. Mindebbõl következik, hogy akkor is „van”, ha ezt senki sem ismeri el.
Akkor is „él”, ha sorsunk és a világ eseményei létezése ellen szólnak. Kezé-
ben van a mélység és a magasság, az általunk beláthatatlan és elérhetetlen.
Minden és mindenki neki engedelmeskedik. Az engedetlenek is szolgálatá-
ban állnak. Minden ellene támadó lázadás erõtlenné gyengül fensége elõtt,
vagy pusztító ítéletként zúdul vissza arra, aki eltervezte és elindította. Mind-
nyájunk sorsát ítélettel és kegyelemmel irányítja.

Istenünk vezetõ és oltalmazó pásztor. Mi legelõjének népe, kezében levõ nyáj va-
gyunk. (7. v.) A vers legfontosabb szavai: legelõ és kéz. A legelõ életünk meg-
tartását, a kéz a vezérlõ és védelmezõ gondoskodást jelenti. Mindkét kifejezés
Isten igazi szándékára utal. Sajátos cselekedete a kegyelmezés. Nem szíve
szerint cselekszik, ha valakit elítél. Életünket sújtó ítéletei mögött is életün-
kért aggódó szeretetét sejthetjük.

Istenünk, aki élõ Isten, aki vezetõ és oltalmazó pásztorunk, szabadító kõsziklánk is.
(1. v.) Zavarónak érezzük a képet, hiszen a kõszikla élettelen és tehetetlen,
de ha jól értelmezzük, bizakodásra és reménységre biztat. A kõszikla nem-
csak élettelen és tehetetlen, hanem szilárd, erõs, megbízható, megingatha-
tatlan is. A sziklára épített ház nagy viharban sem omlik össze. A sziklára
épült erõsség biztos védelmet nyújtott az oda menekülõknek, a benne meg-
húzódóknak. Ez a kép nekünk azt jelenti, hogy Isten szeretete, irgalmassága,
megértõ türelmessége menedékhely, oltalom a számunkra. Nem kell félelem-
ben élnünk. Semmilyen veszedelemnek sem vagyunk kiszolgáltatva. Lábaink
alatt nem a semmi üressége tátong. Utunk nem ingoványon át vezet. „Kõ-
szikla” Istenünk jelenlétében bûneink és tévedéseink, útvesztéseink és ku-
darcaink, csalódásaink, látszat-, és ezért semmit érõ örömeink elveszítik rontó
hatásukat. Nem tûnnek el nyomtalanul az életünkbõl, de megszûnik hitün-
ket veszélyeztetõ jellegük. Kárhozattal fenyegetõ következményeik maradnak
el. Istennél bûneinkre bocsánat van. Leleplezett tévedéseink alázatra kény-
szerítenek. Útvesztésünk nyomorúságában Istenhez kiáltunk segítségért. Ku-
darcaink megtörik gõgös önhittségünket. Csalódásaink arra tanítanak, hogy
egyedül Istenbe vessük bizodalmunkat. Örömeink silánysága vágyat támaszt
bennünk az Úrban való öröm iránt. Bizony, nem üres hangulatot kínál, ha-
nem egészen új élethelyzetbe szólít a hívás. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr elõtt,
ujjongjunk szabadító kõsziklánk elõtt. (1. v.)
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Bizonyára észrevettük, hogy a zsoltár egyes kijelentései Jézus, valamint az Új-
szövetség szavaival vannak összhangban. Néhányat érdemes felsorolnunk. A
zsoltár ezt mondja Istenrõl: õ a mi Istenünk – Jézus pedig erre a megszólításra
hatalmazta fel tanítványait: Mi Atyánk János evangéliuma bevezetõ verseiben
szinte harangszóként kondulnak a szavak: Minden általa lett, és nélküle semmi
sem lett, ami létrejött. Benne élet volt... (Jn 1,3–4a) Ugyanebben a könyvben, a
10. fejezetben Jézus így beszél küldetésérõl: én azért jöttem, hogy életük legyen.
(10. v.) Jézus a jó Pásztor, akinek a kezébõl senki sem ragadhatja ki a juhokat.
(28. v.) Személyének és szolgálatának titkára utal a 29. és 30. vers: Az én
Atyám, aki nekem adta õket, mindennél nagyobb, (vö. a zsoltár 3. és 4. versével:
…nagy Isten az Úr, nagy király minden isten fölött. Kezében vannak a föld mélységei,
a hegyek ormai is az övéi.), senki sem ragadhatja ki õket az Atya kezébõl. Én és az
Atya egy vagyunk. A 9. versben ajtónak mondja magát Jézus, majd szavait így
folytatja: ha valaki rajtam át megy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelõre talál.
Említsük meg Máté 7,24-et is: Aki tehát hallja tõlem ezeket a beszédeket, és cse-
lekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kõsziklára építette a házát.

*

Magától értetõdõ lenne, ha Isten népe mindezért szüntelenül imádná és di-
csõítené Urát. A valóságban ennek ellentéte történt. Az a nép, amely több-
ször átélte és megtapasztalta, hogy élõ Isten vezeti, védi és oltalmazza, „meg-
keményítette a szívét.” Sátoraiban Isten dicsõítése helyett az elégedetlenség,
a panasz, a lázadás szava hangzott fel. Csodák tanúi voltak. Belenyugodtak
azonban abba, hogy Isten szava helyett lázadó szívük irányítsa õket, ezért há-
la és köszönet nélkül mentek el Isten értük véghezvitt csodái mellett.

Mindez velünk is megtörténhet. Az ember nagyszerû természetes adottsá-
gai ellenére saját magától képtelen észrevenni Isten életet ígérõ cselekedete-
it. Ezért hálátlan. Ezért nem dicsõíti Istent.

Istennek magának kell elvégeznie, elérnie, hogy hálás gyermekei legyünk.
Neki kell szemünket látásra, szánkat dicsõítésre megnyitnia. Ezt kérjük tõle
az említett imádsággal: „Uram, nyisd meg ajkamat dicsõséged hirdetésére.”

Ez a könyörgés pedig kereszténységünk legdöntõbb és legígéretesebb cse-
lekedete és szolgálata!

Bohus Imre
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84

Imádságra hívogat ez a zsoltár: gyertek, gyertek, ismétlõdik benne a felszólítás. Az
Úr elé együtt kell vonulni. Ha a nép nyájnak tekinti magát, melynek gondozását
maga az Úr vállalta, akkor csak együtt mozoghatnak. Aki leszakad, az eltéved, el-
veszetté válik: sem a bárány, sem a juh nem függetlenítheti magát a nyájtól. A kü-
lön utak pusztulásba visznek.

Az Úr méltó a dicséretre, hisz hatalmasabb minden nagyságnál, mely az ember
felett uralkodik, s amelynek erejétõl rettegnie kell. Az Úr fönséges király: mindent
õ birtokol, de nem a forgandó szerencse kegyébõl, ami az õ tulajdona, azt tulajdon
keze formálta. Õ mindeneknek létrehozó Teremtõje.

A zsidók saját történelmi tapasztalataik nyomán alkottak képet Istenrõl. Vissza-
tekintettek a múltjukra, amikor az Úr õseik érdekében cselekedett. A csodálatos be-
avatkozás akkor történt, amikor eleiknek az Úr ígéretei adták a reményt. A múlt és
a jelen így összetalálkozik: a régen éltek és a maiak reménykedés, illetve emlékezés
pillérein nyugvó híddal kapcsolódnak egymáshoz. A közös ujjongást megelõzi a kö-
zös öröm, a közös élmény – tehát a közösen átélt történet azonos értelmezése.

Akikben ilyen mélyre hatolt a közös, azok nem érzik különösnek, hogy együtt
vonuljanak. Természetesnek tartják, hogy együtt énekeljenek, és együtt végezzenek
mozdulatokat térdet hajtva, leborulva. Az Úrnak nem egyes emberek a szövetsége-
sei, hanem a választott nép egésze.

Szép, ha közösen énekelnek, de ez sosem pótolhatja a szívek egyéni kitárulko-
zását, a hallás értõvé finomítását. Egyébként elõfordulhat, hogy csoportosan fog-
nak tévelyegni, mivel az álnok hangadók magukkal ragadhatják az egész közössé-
get. Az elkötelezett egyének révén nyerhet biztosítékot a nép.

Az imádság útjain. Összeállította: Unger Zsuzsa. Ecclesia. Budapest. é.n. 149–150. o.

*

Az imádkozó szívnek elsõ és legbiztosabb ismertetõjele kétségtelenül a tehetetlen-
ség. Amennyire meg tudom ítélni, az imádság tulajdonképpen a tehetetlen ember
számára rendeltetett. Ez a tehetetlenek végsõ menedéke. Valóban az utolsó kive-
zetõ út. Mindenfélével próbálkozunk, míg végre az imádság útjára térünk.

Ez nem csupán a megtérés elõtt van így. Egész keresztyén életünkben az imádság
az utolsó kivezetõ utunk. Jól tudom, hogy mi gyakran szép szavakkal imádkozunk,
egyénileg és nyilvánosan is, anélkül, hogy tehetetlenségünk kényszerítene erre. De
nem vagyok biztos benne, hogy ez imádság.

Imádság és tehetetlenség elválaszthatatlanul összetartoznak. Azt mondhatnók,
hogy csak a tehetetlenek tudnak imádkozni.

O. Hallesby: Az imádságról. Evangéliumi Iratmisszió kiadása. hely és év nélkül. 11. o.
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Ötvened vasárnapja

Bízzál az Úrban teljes szívbõl, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon
gondolj rá, és õ egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az
Urat, és kerüld a rosszat! Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak. Tisz-
teld az Urat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából, akkor bõségesen megtelnek
csûreid, és must árad sajtóidból. Az Úr intését meg ne vesd, fiam, és dorgálását meg
ne utáld! Mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel.
(Péld 3,5–12)

TELJES BIZALOM

Amikor gimnazista voltam, elhatároztam, hogy megtanulok gitározni. El is
mentem egy remek gitártanárhoz, mivel sokat gyakoroltam, és mivel egy ki-
csit már elõtte magam is tanultam az akkordokat, egyre magabiztosabban
tudtam játszani a hangszeren. Az egyik órán valahogy képtelen voltam elját-
szani, lefogni egy akkordot, ami a kottán volt, helyette valami szörnyû hangot
adott ki magából a hangszer. Ekkor a gitárra mutattam, és mondtam, hogy
sajnos ez a hangszer hibája. Egy ilyen ócska gitár már nem való semmire. Ez
csak tûzre való szárazfa. Ekkor a tanárom kivette a kezembõl a gitárt, és le-
játszotta az én akkordomat, majd egy olyan szólammal egészítette ki, amely-
hez foghatót még nem hallottam. Ugyanaz a hangszer, de az õ kezében mégis
gyönyörûen szólt. Amikor a tanárom játszott rajta, egyszeriben mintha a
világ legértékesebb gitárjává lett volna az a hangszer. 

A mai igét olvasva jutott eszembe ez a történet, és az, hogy az emberi élet
hasonlít a hangszerhez, mintha egy ilyen gitár lenne a mi életünk, ami néha
nagyon hamisan szól, disszonáns dolgokra képes. Hogy szépen szóljon, nekünk
is szükségünk van egy tanítóra, aki megmutatja, hogyan kell az életet hamis
hangok nélkül élni. A Példabeszédek könyve igazít el bennünket abban, hogy
a hangok ne szóljanak hamisan. Isten a mi életünk igazi ismerõje. Õ az, aki
az életünk hangszerén úgy tud játszani, hogy a legtöbbet hozza ki belõle.

Sokan úgy tekintenek erre a könyvre, mint az emberi bölcsesség csúcs-
pontjára. Ez lenne valóban a Példabeszédek könyve? Nem, ez a könyv az is-
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teni bölcsesség alapja! Hiszen ezek azok a bölcsességek, amelyekre jó az
életet építeni. Amivel az életünk megtalálja azt a hangzást, amire az Isten is
teremtette. Összhangban leszünk Isten rendjével. De mit is jelent bölcsnek
lenni? A választ ugyanebben a könyvben találjuk: A bölcsesség kezdete az Úrnak
félelme. A mai igénk pedig azt mutatja meg, hogy ez a bölcsesség mit is jelent-
het életedben.

Bízzál az Úrban teljes szívbõl, és ne a magad eszére támaszkodj! – Nehéz feladat,
amit Isten tõlünk kér. Teljes bizalmat, teljes Istenre hagyatkozást! Ne tartsd ma-
gadat bölcsnek, mert az igazi bölcsesség onnan fentrõl jön. De teljes szíved-
bõl bízzál az Úrban! 

Mindent rábízni Istenre, az egész életünket, döntéseinket, gondjainkat, ba-
jainkat, örömeinket. Csak rá hallgatunk, a saját értelmünket, észérveinket
nem vesszük figyelembe. Csak Istenre támaszkodunk. Leginkább ahhoz tud-
nám hasonlítani ennek a feladatnak a nehézségét, mint az ember életében az
elsõ bándzsi ugrást. A világon egyre több helyen jött divatba ez az új sport,
aminek a lényege, hogy az ember leveti magát egy mély szakadékba, vagy egy
hídról leugrik úgy, hogy a lábára erõsített kötél az utolsó pillanatban vissza-
húzza és megállítja a zuhanást. Képzeljük el az elsõ ugrást! Bízom benne,
hogy azért nem sokan fogják ezt a valóságban is kipróbálni, maradjunk a kép-
zeletnél. Ott állunk 20 emelet magasságában, a józan ész azt mondja, ne
ugorj, az instruktor azt mondja: ugorj. Bízzál a kötélben. Nagyon jó lesz. Hi-
hetetlen élmény, csak ugorj! Ne gondolj másra, csak bízz a kötélben. Nagyon
erõs az a kötél, bízz benne, csak ugorj. És leugrik az ember és zuhan, zuhan,
majd érzi, hogy valami megfogja és visszahúzza. Felemeli, majd visszahúzza!
Aki a józan eszével gondolkodik, azt mondja: ez képtelenség. Képtelenség az
egész. Kik azok az õrültek, akik vakon megbíznak egy kötélben, és az életüket
is rábízzák? 

Bízzál az Úrban teljes szívbõl! Mit kér tõlünk ez az ige? Hogy az egész éle-
tünket, az életünk minden részét Istenre bízzuk. Teljes szívünkbõl. Hatalmas
kérés ez, hiszen olyan ez, mintha az ismeretlenbe vetnénk magunkat. A jó-
zan ész, az értelem, a ráció gyakran mást mond: magadban bízz, ne az Úrban,
ne egy ismeretlen istenben. De a hitünk azt mondja, az Úrban bízzunk teljes
szívünkbõl, az életünk minden pillanatában, minden helyzetében, minden
részében. Ugrás az ismeretlenbe? Valóban olyan ez a bizalom, mint egy bándzsi ug-
rás? Minden hasonlat sántít, ez is, hiszen az Isten kérése nem egy ilyen vak-
merõ ugrás, mert Isten megismerhetõ. 

A világ teremtõje és megtartó Ura az, aki tõlünk bizalmat kér. Nem egy
idegen kéri tõlünk a bizalmat, hanem Isten, aki megmutatta önmagát és sze-
retetét az embernek Jézus Krisztusban. Tehát õ nem idegen. Ha egy idegen
lépne oda hozzánk, és azt mondaná, hogy ígérd meg nekem, megteszel min-
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dent, amit kérek tõled, biztos, hogy elutasítanánk. Hiszen ilyen felelõtlenek
nem lehetünk. De ha egy jó ismerõsöd tenné ugyanezt, olyan valaki, akit sze-
retsz, biztos megígérnéd neki. 

Isten azt kéri tõlünk, hogy bízzunk benne, teljes szívbõl. Ha nem ismerjük
õt, ha nem látjuk az õ tetteit, ha nem akarjuk észrevenni az õ csodáit, amit
értünk tett, akkor ez a kérés teljesíthetetlen. De ha megismerjük, meglátjuk
az õ szeretetét is, akkor ez a kérés is teljesíthetõvé válik. Azok, akik ismerik
Istent, akik szeretik Istent, azok tudnak Istenben bízni. Azok azt tudják mon-
dani: Uram, megteszem, amit kívánsz. Nekik így szól az Úr: Minden utadon
gondolj rá, és õ egyengetni fogja ösvényeidet.

Ahelyett, hogy az értelmedre próbálsz támaszkodni, most támaszkodj Is-
tenre, bízz benne. Ne feledd el ígéretét, ha õbenne bízol! Õ egyengetni fogja
ösvényedet. Nem kevesebbet kér az Isten az embertõl, mint az életét. De ha-
talmas ígéret kapcsolódik e nagy kéréshez. Isten az életutunkat egyengeti,
hogy ami göröngyös, ami sokszor járhatatlannak tûnik, az egyenletessé, si-
mává váljon. Csak bízzunk benne! Mindenkor. Nem csak ünnepnapokon, és
nem csak a bajban, hanem az életünk minden napján.

Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az Urat, és kerüld a rosszat! Gyógyulás lesz
ez testednek, és felüdülés csontjaidnak... – Hogyan félhetjük az Urat? Ha megsza-
badulunk mindattól, ami elválaszt minket az Istentõl. Tehát a bûntõl megsza-
badulunk. Mert aki féli az Urat, az gyûlöli a bûnt, mert az Isten is gyûlöli a
bûnt. Nem szerethetjük Istent úgy, hogy közben a bûnhöz kapcsoljuk az éle-
tünket. Féljük az Urat, azt is jelenti, hogy a bûntõl megtisztulunk. Ez a meg-
tisztulás pedig Jézus Krisztus által vált lehetségessé. 

Isten ígérete: gyógyulás lesz testednek, és felüdülés csontjaidnak. Ha Istent tisz-
teled, ha benne bízol, felüdülés lesz ez az életednek. Ahogy átadod az élete-
det az Istennek, az egész életedet, az õ ereje egyre inkább átjárja azt. Mert a
hit az élet egészét átjárja, nem csak egy részét, hanem az egészet. Az élet
minden pillanatát, minden tettét. 

Tiszteld az Urat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából, akkor bõségesen meg-
telnek csûreid, és must árad sajtóidból. – Az a célunk, hogy Istené legyen az egész
életünk. Mi mégis oly sokszor tartunk meg magunknak egy részt, még a hívõ
életünkben is! Amit nem bízunk Istenre, amibe nem engedünk beleszólást.
Lehet, hogy valaki pénzt ad, de az idejét sajnálja az egyház és a gyülekezet
céljaira. Vannak sokan, akik egyházfenntartói járulékot fizetnek, leróják a ma-
guk kötelezettségét Isten felé, de az idõ túl drága nekik. Abból van a legke-
vesebb, az ér a legtöbbet, s talán még ki is mondja: „azt azért ne kívánja Isten,
hogy minden vasárnap ott üljek…” Van, aki aktívan részt vesz a gyülekezet
életében, de sikereit saját magának tudja be. Mindaz, amit munkája vagy tudá-
sa révén megszerzett, a saját dicsõségét mutatja, de nem az Úrét. Pedig Isten
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tesz minket képessé a munkára. neki adhatunk mindenért hálát. Ha segítettem
valakin, akkor érzelmeim, segítõkészségem legjava arra volt való, hogy az
Úrra mutasson. S minél többet adunk Neki, annál bõségesebben viszonozza
majd. Nem kell félni, hogy miként jut bármire idõnk, miként futja majd a
pénzünkbõl, s ki törõdik majd azokkal, akiket szeretünk – az Úr visszaadja.

Az Istenre bízni egész életünket: ez az igazi krisztuskövetés, a keresztyén-
ség. Amikor nehéz, amikor az emberi értelem más mond, akkor is Istenben
bízni. 

Mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel. – Könnyû
dolog volna a Krisztus-követés, ha úgy mûködne, mint egy automata: bedo-
bom azt, ami neki kell, és õ kiadja azt, amire én vágyom. Én rábízom magam,
tisztelem õt, õ pedig mindig csak csupa jót, kellemeset ad nekem viszonzásul.
Isten szeret bennünket, és nekünk is azt kell tenni, függetlenül attól, hogy a
napi élethelyzeteket milyen elõjelûnek éljük meg. Mert mi mégis csak azt lát-
juk, ami a szemünk elõtt van, mi mégsem tudunk kilépni emberlétünkbõl.
Nem értjük a betegséget, szenvedést, anyagi ellehetetlenülést. Rosszul esnek
a konfliktusok, vagy ha kihasználnak bennünket. Elkeseredünk, ha gyaláznak
bennünket, fáj, ha nagy vargabetût kell megtenni magánéletünkben vagy a
munkánk során. Ezek is hozzátartoznak ahhoz, hogy mi Isten gyermekei va-
gyunk. Hiszen õ látja, mi van javunkra, mi által tökéletesedhet a hitünk, mire
van szükség, hogy nagyobb legyen a teherbírásunk. Az Úr azért dorgál, mert
még nincs bennünk elég türelem, megértés, nem lett bennünk teljessé az õ
szeretete. S õ látja azt is, ami még ránk vár: tisztában van azzal, hogy mitõl
kell megmentenie, mire kell felkészítenie. S ennek kimunkálására sem a szép
szó, sem a kíméletesség nem elég. Ez csak olyan eszközök segítségével
érhetõ el, amit mi sokszor kellemetlennek és fájdalmasnak látunk. De ez
sohasem elviselhetetlen mértékû. Isten figyelmeztet minket, sokszor
számunkra nehezen elfogadható eseményeken keresztül, de ezt azért teszi,
hogy életünket megmentse a nagyobb bajtól. 

Visszatérve az igehirdetés elsõ gondolatára: amikor Isten megpróbál min-
ket, akkor hangolja az életünket. Ez nem kellemes dolog, lehet, hogy a hango-
lás pillanatában minden hamisnak tûnik, de ha befejezi a hangolást a mester,
megszólalhat végre tisztán az a dallam, amit Isten a mi életünkre írt. 

Bízzál az Úrban teljes szívbõl, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon
gondolj rá, és õ egyengetni fogja ösvényeidet. – Istennek legyen hála, hogy Jézus
Krisztus által ebben a világban megszólalt az igazi és tiszta hang, és ez a hang
a mienk is lehet a hit által.

Lázár Zsolt
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Böjt 1. vasárnapja (Invocavit)

Azt pedig tudjátok, hogy õ azért jelent meg, hogy elvegye a bûnöket, és hogy õbenne
nincsen bûn. Aki õbenne marad, az nem vétkezik: aki vétkezik, az nem látta õt, és nem
ismeri õt. Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket: aki az igazságot cselekszi, az
igaz, mint ahogyan õ is igaz. Aki a bûnt cselekszi, az az ördögtõl van, mert az ördög
cselekszi a bûnt kezdettõl fogva. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit
lerontsa. (1Jn 3,5–8)

MÉGSE

Talán példázat kellene inkább. Megdöbbentõ, megvilágosító, bátorító jézusi
ige a világnak, amely már-már alig ismer böjtöt, elcsöndesedést, bûnbánatot,
bocsánatot. Példázat a böjti megtérésre hívást üresen visszahangzó templom-
padoknak a száz juhról, amikor a Pásztor elindul a megmaradt eggyel, hogy
megkeresse a kilencvenkilenc elkóboroltat. Példázat a bizonytalankodó fiatalok-
nak egy gazdag ifjúról, aki ragyogó arccal osztja szét vagyonát és követi a világ
helyett Jézust, mert felismeri a különbséget az életében jó és rossz között. Bá-
torító példázatok, hogy a megtérésre hívó szó még ma is áttörheti a közöny, a
lemondás, a beletörõdés és a megalkuvás megerõsített falait, és eléri a világot.

Az apostoli levél szava azonban nem buzdító példázat. Érces, kemény, kér-
lelhetetlen parancs inkább. Harctéri parancs, amely nincs tekintettel a má-
sodlagos – esetleg akár mentõ – körülményekre sem, hanem élesen ránk ki-
ált, küzdelemre szólít bennünket. Aki kevésbé éles igehirdetésre vagy egyre
elcsöndesedõ böjtre számított, annak most csalódnia kell, mert a bûn elleni
harcban nem ismer középutat az apostoli intés.

De vajon nem rajongó túlzás-e ennyire kiélezni a bûn elleni harcot? Ha a
körülöttünk nyüzsgõ világra nézünk, aligha látunk ilyen világosan meghúzott
határvonalakat. Ha a magunk életére nézünk, megrettentenek a már oly sok-
szor elszenvedett vereségek. Ha az egyházra nézünk, ott is jobbára a feltétel
nélküli kegyelemmel biztató szót keressük. Nem lehetetlen és elrettentõ, sõt
felelõtlen János, amikor tanítványainak a parancsot adja a kezébe a bûnnel
szemben? Hol marad hát akkor az evangélium?
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János szemei azonban mást láttak. Nem a rajongó tanítványok elbizakodott
tökéletességre törekvését, nem is a végsõkig való kitartásra fogadkozó, se ma-
gát, se mást tekintetbe nem vevõ emberi szavakat. Ezeket is látta és hallotta
korábban, Jézus mellett, s azt is tudta, mennyit érnek. Az õ szemei azonban
mást láttak: látták Jézust küzdeni. Harcolni az utakon és tereken, a vendéglá-
tó házakban, a jeruzsálemi templomban, Pilátus és Heródes csarnokaiban az
ezerarcú, de mindig egy lényegû bûnnel szemben. S mindenek felett látta Jé-
zust – akiben nincsen bûn – küzdeni a kereszten, hogy elvegye a világ bûnét.

Ez pedig maga az evangélium: azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög
munkáit lerontsa. Jézus földi életének egyik világos és igaz olvasata az, hogy
születésétõl a haláláig ezt a mérhetetlen harcot vívta a világon, amelyet vala-
miképpen minden ponton és minden tagjában megfertõzött a bûn. Ezért lett
ember, s embersége éppen ott érte el tetõpontját és beteljesedését, amikor el-
vette a világ bûnét, és ezzel eltörölte a bûn mindenkire érvényes és kivédhe-
tetlen törvényét. A kíméletlen és megsemmisítõ összecsapásban pedig maga
is kérlelhetetlennek bizonyult, mígnem szétzúzta a gonosz minden fegyverét.

És ezt a küzdelmet látja János újra minden tanítvány életében: Jézus harcát
velünk és értünk a gonosz és pusztító fegyvere, a bûn ellen. Ezt a lázas és
mozgalmas csatamezõt a világon, ahol egyenként számláltatik minden ember
a Gyõztes vagy a Legyõzött csapatába. Ahol az elkiáltott, érces és kemény pa-
rancs még életet menthet, megfutamodásra késztetheti a pusztulás és pusz-
títás ellenséges erõit, melyek még nem alábecsülendõ elszántsággal és kitar-
tással állnak ellent a végsõ megadásnak.

A harcmezõ ugyanis a mindennapi élet és döntések világa, ahol sokszor bi-
zonytalanság, kapkodás és zûrzavar uralkodik. Gyakran még a tanítványok is
megdöbbenve érzik: „Szívemet kétféle húzás tépi, egyre lyukasabb, egyre
zavartabb” (Weöres Sándor). Bizony, még a dezertálás sem ritka esemény.
Könnyen megtéveszthet bennünket, hogy bár a gyõzelem már megszületett,
de a csata még nem ért véget. Ebben a válságos helyzetben az örök sodródó-
kat félti az apostol, akik nem elég elszántak és fegyelmezettek ahhoz, hogy
bajba ne kerüljenek, akikben ugyan megvan a gyõzelem reménysége, de nem
tudják magukat annak kivívásáért megfegyelmezni. S jóllehet csöndes vagy
éppen hangos átpártolásuk a gyõzelmet többé nem veszélyezteti, önmaguk és
mások életét azonban annál inkább.

Hiszen a gyõzelem érdekében edzeni kell, erõt összpontosítani, gyakorolni
magunkat. A bizonytalan mozdulatokért, a tanácstalan tétovázásért súlyos
árat lehet fizetni! Aki tehát a bûnt gyakorolja, aligha forgathatja biztos kézzel
az igazság fegyverét, csak azt kockáztatja, hogy járatlanságában megsebzi ön-
magát vagy másokat. Aki a bûnt mûveli, meg is honosítja azt testben és lélek-
ben, a mesterfogásokat onnan lesi el, hozzászokik a jelszavaihoz és mozdul a
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parancsaira – a küzdelemben aligha lehet ennél biztosabb utat találni ahhoz,
hogy áldozattá váljon.

Mégis félreértenénk János szavait, ha csupán általános és minden helyzetre
érvényes, de éppen ezért személytelen parancsot olvasnánk ki belõle: ne vét-
kezz! Bizonyos, hogy hangjában megcsendül valami idõtlen és egyetemes
érvényesség, valami kérlelhetetlen következetesség, amely mintha nem szá-
molna az ember esendõségével. A bûnt és igazságot azonban mégis úgy látja,
ahogyan az a mindennapi életben megtörténik: valóságosan, éles helyzetek-
ben, megnehezült kapcsolatokban, zátonyok fenyegette keresztény remény-
ségben és hitben – két vonzás között õrlõdve, ahol a parancs már nem is úgy
hangzik: ne vétkezz!, hanem inkább így: mégse vétkezz! Ez a hétköznapi és
egyszerû, de mégis következetes mégse minden, amire figyelmeztet, int, test-
véri és apostoli szeretettel kérlel.

S ezután következhet mégis a bátorító példázat, hogy a böjti, megtérésre
hívó szó elérheti az életünket, áttörheti egy érzéketlen, jó és rossz különbsé-
gére oly tompa világ megerõsített falait. Utat találhat elkóboroltakhoz és el-
veszettekhez, fiatalokhoz és idõsekhez, igazakhoz és bûnösökhöz egyaránt. A
leghitelesebb és legmeggyõzõbb, keresztényeket is megerõsítõ példázat: Is-
ten hívása nyomán nekünk kell eleven példázattá lenni!

Korányi András
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Az Igazságnak ajánld fel, amit az Igazságtól kaptál, s nem fog semmid se veszen-
dõbe menni; ami romlásnak indult benned, kivirágzik, szenvedéseid gyógyulást ta-
lálnak; ami esendõ benned, ismét formát kap és megújul, hozzád tapad, nem ragad
magával oda, ahova maga alászáll, hanem veled fog megállni és megmaradni Isten
mellett, aki mindig állandó és maradandó.

Szent Ágoston: Vallomások 4. XI. 16. Ford.: Balogh József. Akadémiai Kiadó-Windsor
Kiadó, 1995. I. 138. o.

Szivemet kétféle húzás tépi,
egyre lyukasabb, egyre zavartabb –
ládd-e, sokszor már azt se tudom,
melyik a te horgod zsinegje
s melyik a mélység inda-köteléke.
Vonj hevesebben! ön-erõmbõl
nem jutok én soha hozzád.

Weöres Sándor: Vonj sugaradba. In: Weöres Sándor: Egybegyûjtött írások I. Magvetõ
Kiadó. 1975. 301. o.
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Böjt 2. vasárnapja (Reminiscere)

Maga Mózes mondta: Prófétát támaszt nektek testvéreitek közül az Úr, a ti Istenetek,
olyat, mint én: õt hallgassátok mindenben, amit csak mond nektek. És aki nem hallgat
erre a prófétára, azt ki kell irtani a nép közül. A próféták is – Sámueltõl és az utána
következõktõl fogva –, akik csak szóltak, mind ezekrõl a napokról jövendöltek. Ti
vagytok a fiai ezeknek a prófétáknak és annak a szövetségnek, amelyet Isten atyáink-
kal kötött, amikor így szólt Ábrahámhoz: És a te magodban áldatik meg a föld minden
nemzetsége. Isten elsõsorban nektek támasztotta fel és küldte el Szolgáját, aki megáld
titeket azzal, hogy mindenkit megtérít a maga gonoszságából.” (ApCsel 3,22–26)

VÁLTOZOTT-E A VILÁG JÉZUS KRISZTUS ÓTA?

A jeruzsálemi templom egyik díszes kapujában meggyógyult egy születésétõl
fogva mozgássérült ember. Nem ismerték még a napjainkban használatos
kerekesszéket, melyet a mozgássérült saját maga is kezelhet és közlekedhet
vele, ezért hozzátartozói naponta vitték a templomkapuhoz, hogy koldulással
keresse meg betevõ falatját…

A Péter szavai nyomán megtörtént csodálatos gyógyulásnak hamar híre
megy, és így alkalom nyílik egy újabb nagy bizonyságtételre Jézusról, akinek
nevében a csoda megtörténhetett, és egy ember keserû élete megváltozhatott.

Ennek a nagyszerûen felépített és hallgatóira figyelõ prédikációnak mai va-
sárnapunkon csak egy rövid részlete, a zárómondatok hangoznak el alapige-
ként. Mégis jó, ha elolvassuk az egész fejezetet, hogy igénket bele tudjuk he-
lyezni az akkori szituációba és hangulatba.

Változott-e a világ Jézus Krisztus óta?
Egy Erdélyben meghonosodott vallásfelekezet, a szombatosok tanítása sze-
rint az egész Újtestamentumot ki kell iktatni a Biblia szent iratai közül, mert
„a világ nem változott, nem lett jobbá Jézus Krisztus ittjárta óta sem”!

Ezt a téves tanítást sajnos sok felületesen gondolkodó keresztyén is elfo-
gadhatónak tartja, pedig alapvetõen két hamis állításon alapul: a) Nem lehet
„világról” beszélni általában, hiszen minden egyes ember önálló része a „világ-
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nak”, önállóan érez, él, gondolkodik, célokat tûz ki, eszközöket használ, lel-
ki erõforrást keres, példákat követ és cselekszik. Ezekkel hat az õt körülvevõ
közösségekre is, de nem lehet beleerõltetni egy világról alkotott összképbe.

A „világ” bizony megváltozott, mert emberek változtak meg Jézus Krisztus
evangéliumának megismerése nyomán! A világ megváltozott Wittenbergben,
mert Luther Márton rátalált az evangélium lényegére. Megváltozott Lambaré-
nében, mert egy Albert Schweitzer nevû orvos-teológus-orgonamûvész a
krisztusi szeretetet odavitte. Megváltozott Kalkuttában, mert egy törékeny
szerzetesnõ, Teréz anya mentõ szeretettel fordult az utcán élõ és halódó nyo-
morultakhoz. Megváltozott Déván, ahol egy ferences rendi szerzetes
többszáz árva, elhagyott, utcákon és erdõkben tengõdõ gyermeket gyûjtött
össze, nevelõszülõket szerzett nekik, és iskolát nyitott egy felújított,
romjaiból újjászületett kolostorépületben… Sokáig folytathatnánk a sort,
neves és névtelen emberek példáival, akiknek élete Jézus Krisztus élete,
tanítása és elvégzett szolgálata nyomán gyökeresen megváltozott, és ennek
hatását, kisugárzását sokan, egyes emberek és közösségek megérezhették, és
így az õ életük is megváltozott!

Péter prédikációja – és minden hiteles mai igehirdetés – ezt szolgálja, a
mindenkori hallgatók számára. Mert minden egyes ember „egy kis világ”,
akinek egyszer szembe kell néznie e szavakkal: a názáreti Jézus Krisztus nevé-
ben, kelj fel, és járj! – Igaz, hogy az az összecsõdült sokaság, akik Pétert hall-
gatják, nemrég még halált kiáltottak Jézusra, de azóta ez a Jézus feltámadott,
a próféciák beteljesedtek, márpedig ha a prófécia beteljesedik, az az Úrtól
való! (5Móz 18,18–19)

Akit elküldött az Úr – õt hallgassátok!
A mai embernek sok „hallgatnivalója” van! Hírek, értékelések, magyarázkodá-
sok, viták, statisztikai adatok, napi szenzációk… Információ-áradat… Sokan
már unják, be sem kapcsolják a hírforrásokat. Nehéz eldönteni, ki hazudik és
kinek van igaza. A fülünk azonban nyitva marad, agyunk nem kapcsolható ki.
Egy-egy csendes istentisztelet, egy-egy meghitt beszélgetés, egy-egy elgondol-
kodó meditáció felszabadít és megmozdít bennünk érzéseket, gondolatokat,
új felismeréseket. Ezért mondja Péter és a mai igehirdetõk: „õt hallgassátok!”
Hiszen õt az Atya küldte, és Isten soha nem hazudik. Egyedül õ képes arra,
hogy embereket megváltoztasson, fölemeljen, új szemléletmódot és új cselek-
vési képességet adjon. A dévai szerzetes szívében életre kelt egy jézusi mon-
dat: aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be (Mt
18,5). Ez a mondat meghatározta egész további életét, szolgálatát.

Akit az Úr küldött hozzánk, annak vannak ilyen „egy mondatai” számunk-
ra is. Csak halljuk és értsük meg szavát!
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Örökösök vagyunk, fiak, gyermekek!
Drámai konfliktus az, amelyet oltári igénkben (Mt 15,21–28) olvastunk. Ám
Jézus feloldja ezt a konfliktust: meggyógyítja a pogány asszony leányát is,
részt ad az asszony hite alapján a „gyermekek kenyerébõl” a kánaáni asszony
gyermekének! Azóta már tudjuk, hogy ez az örökség minden népnek és nem-
zetségnek szól, ahol Jézust Úrnak és Megváltónak hívják. (Róm 8,14–17)

Péter elsõsorban jeruzsálemi hallgatóihoz szól, de már megjelenik a föld
minden nemzetsége kifejezés is beszédében. Nektek küldte el, és támasztotta fel
szolgáját, küldöttét, Jézust, hogy megtérítsen mindenkit a maga gonoszságá-
ból… Ez az az örökség, amelyet újra és újra át kell gondolnunk, és az értékét
megbecsülnünk!

Hagyatéki tárgyalásoknál olykor a jogos örökösök önként lemondanak
örökségükrõl, mert úgy gondolják, nincsen szükségük rá, vagy mert nem akar-
nak örökösödési adót fizetni. Ez a döntésük sokszor komoly értékektõl foszt-
ja meg õket! Sajnos valami hasonló történik akkor, amikor keresztyén
emberek „lemondanak a jézusi örökségrõl”, mert nem ismerik fel annak igazi
értékét, életben és életen túli ajándékait. Nektek támasztotta fel – azaz értünk
vitte véghez a teremtés óta a legnagyobb csodát, a feltámadást, hogy az élet
és a mulandóság minden tapasztalata közepette is láthassuk a jövõt, az Isten
terveinek földi határokon és idõn túlmutató dimenzióját. Ezzel a felismerés-
sel minden új értelmet nyer. Az is világossá válik, hogy lehet változtatni azon,
amit elrontottunk, lehet kikerülni a zsákutcákból, lehet helyrehozni meg-
romlott emberi kapcsolatainkat és Istennel megromlott, meghidegült kapcso-
latunkat is. A milliárdosok után maradt örökség megváltoztathatja a szegény
rokon életét is, ha õ az örökös… Hát még, ha nem múló földi kincsekrõl és
javakról van szó!

Nemrég egy néhai evangélikus lelkész unokáját eskettem. A szülõk várat-
lanul és fiatalon meghaltak, a két unoka, illetve gyermek serdülõkorukban
maradt egyedül. A nagyszülõi és szülõi örökség mégis eleven maradt szá-
mukra. Modern gondolkodású fiatal felnõttek lettek, de a beszélgetések so-
rán világossá vált számomra, hogy a drága örökséget lelkük mélyén õrzik és
aszerint élnek.

Egy olyan kis erdélyi faluban jártam, amelynek neve a térképen sem szere-
pel. Egyetlen templom van a faluban, amelynek lelkésze elmondta: sokszor,
sokféle eszközzel akarták eltüntetni, leradírozni a falut a föld színérõl, ám hi-
tük erõsebb volt minden gonosz szándéknál. Megmaradtak, mert Istentõl ka-
pott erõvel megvédték létüket és közösségüket. A vendégszeretet és a hit de-
rûjének nagyszerû példáját tapasztalhattuk meg közöttük.

Örökösök vagyunk, fiak és gyermekek! Isten szeretetének határtalan bi-
zonysága ez: nem érdemeink szerint, csupán kegyelmébõl. Sok bajunk, kétsé-
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günk és nyomorúságunk közepette ez adhat új erõt, szilárd hitet, elvehetet-
len örömöt.

Az áldás bennünk és általunk sokszorozódik
A Jézus-követés kezdettõl fogva misszió, küldetés. Nem hasonlítható azok-
hoz a vallásokhoz, ahol ki-ki a maga meditációján keresztül kíván eljutni a
megvilágosodásra, és ezt keresi buzgón egy életen át. Az igazi keresztyénség
mozgás és sugárzás, a felülrõl kapott világosság továbbadása, az evangélium-
ban kapott áldás hirdetése, alkalmas és alkalmatlan idõben.

Reményik Sándor írja Károli Gáspárról, aki az Ige áldását szeretné népének
továbbadni, szép anyanyelvén:

Látom, hogy küzd: az érdes szittya nyelv
Megcsendíti-e Isten szép szavát?
És látom: gyõz, érdes beszédinek
Szálló századok adnak patinát.
Ó, be nagyon kötve van Jézusához,
Félig õ viszi, félig Jézus õt…

(Reményik Sándor: A fordító – részlet)

Példa lehet számunkra is a bibliafordító küzdelme és gyõzelme: hiszen nekünk
is le kell fordítanunk a mai emberek nyelvére Isten „szép szavát”, érvényes
üzenetét, áldását. Ezt mi sem tehetjük másként, csak így: félig mi visszük
Jézust – félig Jézus minket! Olyan idõkben, amikor áldás helyett gyakran „ál-
datlan körülményeket” tapasztalunk, olyan idõkben, melyekben hamis prófé-
ták hirdetnek hamis próféciákat, és sokan hallgatnak inkább rájuk, mint az
Isten által küldött igaz prófétára, aki életével, halálával és feltámadásával pe-
csételte meg küldetését.

Az õbenne kapott áldást kell továbbadnunk: gyermekeinknek, családjaink-
ban, gyülekezeteinkben, egyházunkban, magyar népünk tagjainak és ha mó-
dunk nyílik rá, más népek tagjainak is, minden nemzetségnek. A költõ szavaival:
„ez a mi munkánk; és nem is kevés!” (József Attila: A Dunánál).

Változott-e a világ Jézus Krisztus óta? Erre a kérdésre kinek-kinek a maga
szívével, hitével, szeretetével kell válaszolnia.

Szirmai Zoltán
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Böjt 3. vasárnapja (Oculi)
Ha pedig mint Atyátokat hívjátok õt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg
mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván,
hogy nem veszendõ dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örö-
költ hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplõtelen Bárány-
nak, Krisztusnak a vérén. Õ ugyan a világ teremtése elõtt kiválasztatott, de az idõk
végén jelent meg tiértetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta õt a halot-
tak közül, és dicsõséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen.
(1Pt 1,17–21)

AKIRE NÉZEK, AZ VAGYOK

Akire nézek, az vagyok – meghökkentõ kijelentés, de van benne igazság. A
választott példa, az elfogadott mérték, amihez igazodik az ember, meghatá-
rozza egész életvitelét. Szemem állandóan az Úrra néz – hangzik böjt harmadik
vasárnapjának zsoltára (Zsolt 25,15). Igéje pedig azzal szembesít: mit jelent
az Úrra nézve élni? Milyen élettel jár az, ha valaki úgy tekint Istenre, mint
Atyjára, amint tesszük mi is, hiszen az Úrtól tanult imádságot mondjuk. Az
ige tömören tartalmazza a keresztyén hit foglalatát, amit Istenünkrõl tudni
lehet és kell. Aki ezt ismeri, tisztában van a keresztyénség lényegével. Még-
sem csak megtanulandó lecke, hanem tükör is, amelybe tekintve meglepõdve
láthatjuk meg, hogy akire nézünk, nem egészen olyan, mint gondoljuk.
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Ez az igehirdetés tehát egészen krisztusi: nem ítélettel fenyeget, hanem felvilágosít,
meggyõz és vonz. Bemutatja Isten hûségét, leereszkedését, szeretetét, s így alkal-
mat ad arra, hogy a hallgatók szabadon fogalmazzák meg válaszukat. …a szerzõ
(Lukács) számára valójában a csodánál fontosabb az a magyarázat, amelyet Péter
ad, hiszen az foglalja magában a Krisztusról szóló tanúságtételt.

(Gál Ferenc: Az Apostolok Cselekedeteinek olvasása. Szent István Társulat. Budapest.
1982. 33. o.)
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Ítélõ bíró
Nem halványult el közöttünk egészen, hogy Isten ítélõszéke elé kell állnunk,
de az erre emlékeztetésnél rögvest Jézus Krisztus érdemére (solus Christus), az
egyedül hit által (sola fide), egyedül kegyelembõl (sola gratia) reformátori taní-
tására hivatkozunk. Elszoktunk attól, hogy az istenfélelemrõl beszéljünk. Ez-
zel könnyû megoldáshoz folyamodunk, de túlságosan leegyszerûsítjük, üres
formasággá tesszük Istenhez való viszonyunkat. Olyan orvoshoz hasonlóan,
aki receptet ír, de nem törõdik azzal, kinek és mire.

A köztudatban az a vélemény él, hogy a hit a félelem nélküli életet jelenti.
A Bibliában sok helyzetben olvasható: ne félj. Van, aki tudni véli, hogy az év
minden napjára jut egy. Az egész Ószövetségnek, de az Újszövetségnek és Pé-
ter elsõ levelének is az Istennel való viszonyra gyakran használt kifejezése az
istenfélelem. A sok ne félj-t akkor értjük helyesen, ha nem feledjük azokat a
helyeket sem, ahol felhangzik: féld az Istent!

Félelem a mindennapokban is szükséges. Ne a reszketõ vagy értelmetlen
félelemre gondoljunk, hanem arra a józanságra, amely minden területen el-
engedhetetlen, hogy a veszélyeket elkerüljük. Esztelensége az embernek,
hogy még akkor sem fél, amikor már a fenyegetõ veszedelmet látja. Az eszte-
len félelem nélküliség nem veszi figyelembe a másik embert sem, s csodálko-
zik, ha elveszíti társát vagy társtalan marad. Úgy száguld autópályán és élet-
pályán, mintha rá nem vonatkoznának, s nem kellene, hogy õt is óvják az
életvédõ szabályok.

A minket körülvevõ világ is, amely persze tele van sok félelmet keltõ fenye-
getéssel és bizonytalansággal, elutasít és elhárítani igyekszik mindent, ami
félelem. Sok zsarnoki tekintély tartott félelemben és kisebbrendûségben em-
bereket. A történelem során sok ilyen félelmetes hatalomtól sikerült megsza-
badulni, és ez jó dolog. Amikor azonban az ember Isten helyét is el akarná
foglalni, akkor nagy rossz szabadul rá a világra és a társadalomra. Egyetért-
hetünk Nemeskürty Istvánnal: „Akinek pedig nincsenek erkölcsi gátlásai, aki
korlátlannak érzi emberi jogait, az már csak két dologra lesz hajlamos: a testi
örömökre és az úrhatnámságra.”1 Ilyesmit fejezünk ki, amikor az elvetemült
emberre mondjuk: nem fél sem Istent, sem embert.

Nélkülözhetetlen az istenfélelem, mert az, aki „arra biztat minket, hogy
higgyük, hogy õ igazán atyánk, mi pedig igazán gyermekei vagyunk, és ezért
bátran és teljes bizalommal kérjük õt, mint a gyermekek édesatyjukat”,2

ugyanakkor személyválogatás nélkül ítélõ bíró is. Ez a két név, Atya és Bíró,
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1 Meddig várjunk? Számvetés az új évezred küszöbén. Szabad Tér Kiadó: Budapest. 1996. 165. o.
2 Luther: Kis Káté, fordította: Prõhle Károly. In: Luther Márton négy hitvallása. MEE Sajtó-
osztálya. Budapest. 1983. 89. o.
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együtt kell járjon, hogy csak az ítéletre tekintve el ne csüggedjünk, s csak az
isteni szeretetnek örülve tétlenségbe ne essünk.

Isten atyai szeretete keresi a tõle elfordult bûnös embert is, ilyen értelemben
joggal mondhatjuk, hogy úgy fogad el, amint vagyunk. Ezért vehetjük komo-
lyan a biztatást: ne félj! Tartanunk kell mégis attól, hogy keményszívûségünk-
kel megszomorítjuk, s hogy méltatlanok leszünk szeretetére. Az istenfélelem
annak tudomásulvétele – a mindennapi életben is –, hogy nem vagyok a ma-
gam ura, és hogy következmények nélkül nem mehetek a magam feje után.
Amikor kívülállókat igyekszünk megnyerni, elsõként nem az istenfélelemmel
hozakodunk elõ. Nem divatos ma a keresztyénségben istenfélelemrõl beszél-
ni. Mégis elengedhetetlen, amit jelöl, mert csábító helyzetekben visszatart-
hat, hogy olyan dolgot mondjunk vagy tegyünk, amellyel végzetesen megszé-
gyenülünk Isten és emberek elõtt.

Az istenfélelem feledésével jár, hogy a hívõ ember szeret Isten bizalmasá-
nak tûnni, ezzel büszkélkedni, s így elbizakodni. Ha azonban hitünkben nin-
csen Isten iránti félelem, akkor csak üres fecsegés részünkrõl Atyának szólí-
tani õt. Ez a hiány annak jele, hogy szívünk szerint már aligha vagyunk az
övéi, függetlenítettük magunkat tõle.

A keresztyén élet tömören azt jelenti, hogy az Úrra nézve élünk, aki szere-
tõ Atya, csapdából szabadító (Zsolt 25,15b), de közben a világ Ura. Ezért
senkitõl nem kell félnünk, csak tõle. Ne féljük hát kimondani: a keresztyén
élet istenfélelemben való élet, mert Isten mennyei Atyánk és ítélõ bíránk.

Megváltó a hiábavaló életmódból
A tõlünk Isten által megkívánt és számonkért cselekedeteket és a Jézus Krisz-
tus szerezte megváltást mi leginkább szembeállítjuk egymással. Valahogyan
így: nem kell félned bûneid miatt, megváltott vagy, Krisztus meghalt a bûnei-
dért! Meglepõ ezért, hogy Isten igéje nem szembeállítja, hanem szervesen
összekapcsolja a kettõt: istenfélelemben éljetek, mert tudjátok, hogy Krisztus
vérén váltott meg titeket! Éppen akkor szükséges a félelem, akkor tudunk
igazán félni Istentõl, ha számba vesszük, milyen sokat tett értünk! Olyan ér-
ték Krisztus értünk adott élete és így nyert életünk, amelyet kár lenne figyel-
metlenül és nem becsülve elherdálni. Hiszen még az olyan kincseket, mint az
arany vagy ezüst, félve õrzünk. A megváltás, melyet Krisztus szerzett, sokkal-
ta nagyobb érték, hiszen tökéletes, és ezért páratlan áldozat. Tudósok próbál-
ták megfejteni, mi az értéke, az ereje az áldozati vérnek. Egészen egyszerû vá-
laszt lehet adni: a kiontott vér azt jelenti, hogy Krisztus értünk odaadta a leg-
drágábbat, õ adta a legtöbbet: életét.

Hõsi emlékmûveknél, áldozatos emberek élete kapcsán idézik Jézus sza-
vát: Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért (Jn
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15,13). De igaza van a középkor teológusának, Anselmusnak, amikor rámu-
tat: egyedül Krisztus adott halálával olyat, amit nem kellett volna – mint ne-
künk mindannyiunknak – elõbb vagy utóbb egyébként is odaadnia. Felmér-
hetetlen értékû ajándéka hálára indít, egyúttal azonban arra is serkent, hogy
vigyázzunk, el ne veszítsük azt.

A hála és a félelem, a felszabadult öröm és a megilletõdött komolyság csak
a végletekben gondolkodó és érzõ ember számára egymást kizáró ellentétek,
a bibliai bizonyságtevõk e kettõvel egyszerre tudják és akarják leírni Isten és
ember viszonyát. Ezért olyan nehéz feladat megértenünk Luther tanítását,
miszerint Isten igéje mindig törvény és evangélium, s nem lehet csak az
egyik, és nem fogjuk fel az egyiket, ha nem gondoljuk mellé a másikat. Ezért
nemcsak az képtelenség, hogy úrvacsorázásunkat a bûnünk miatt érzett szo-
morúság uralja, hanem az is, ha úrvacsorai hálaadásunkban és örömünkben
feledjük, hogy annak alapja Krisztusnak a mi bûnünk miatt odaadott élete.
Aki nem fél attól, hogy ezt elveszítheti vagy ebbõl kieshet, az talán még nem
is mérte fel Krisztus roppant ajándékát.

A megváltásról úgy beszélünk, hogy nem tudjuk kikerülni a bûn fogalmát.
Annál inkább meglepõ igénk fogalmazása, amikor a megváltásról, Krisztus
odaadott életérõl, az idõk végén értünk való megjelenésérõl úgy beszél, hogy
a bûn szóra egyáltalán nincs szüksége. Mi kicsinyesen annyiszor olyan rész-
letekrõl vitázunk, mint hogy mi a bûn; valami bûn-e már vagy még csak hiba,
netán puszta gyengeség; vagy mi a nagyobb bûn, s van-e egyáltalán nagyobb
és kisebb bûn. Ezzel szemben az ige nem aprólékos részletekre alapozva, ha-
nem „atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódunkra” utalva állapítja meg, hogy
radikális segítségre, gyógyulásra van szükségünk. Ugyanis nem apró beteg
gócok vannak csupán, hanem az életünk egész irányának kell megváltoznia.
Amirõl embereknek tudomása van, és aminek alapján egymást elmarasztal-
juk, azok legtöbbször a külsõ tünetek, amelyek a magas lázhoz hasonlóan fi-
gyelmeztetnek a betegségre, amelynek lényege – az énekeskönyvünk gyónó-
tükrében visszatérõ mondattal –, hogy „nem szerettelek Téged teljes szívem-
bõl, és nem szerettem felebarátomat, mint magamat”.1

A hiábavaló élet jellemzõje, hogy végsõ soron nem éri el célját. Mindent
magának akar és ezért soha nem ér célhoz. Míg Krisztus azt is odaadta, amit
egyébként nem kellett volna, mi azt is magunknak akarjuk megtartani, amit
arra kaptunk, hogy másoknak továbbadjuk. Hiábavalóság, semmit érõ, ha-
szontalan élet, amikor anélkül csúszik ki kezünkbõl minden, hogy másoknak
adtunk volna belõle. Hiábavalóság, semmit érõ, haszontalan élet, amikor
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1 Evangélikus Énekeskönyv (1982), 698. o. és másutt.
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mást foszt ki vagy hagy cserben az ember, de az õ kezébõl is egyszer kifolyik,
amit megszerezni vélt, s nem lesz áldás rajta.

Kézenfekvõ a ma állapotára panaszkodni, hogy mennyire megromlottak az
erkölcsök és az emberek. Az elsõ keresztyénség látása hallatlanul realista: ez
régtõl fogva így van, atyai örökség. Vajon az elsõ emberre gondoltak? Vagy az
akkori keresztyének közelmúltjára, korábbi pogányságukra? Nincs-e keresz-
tyénnek mondott örökségünkben is többféle hiábavalóság, amelyhez termé-
szetesen és makacsul mindmáig ragaszkodunk? S vajon az örökségben, amit
mi adunk át, nincsen-e mindenféle hiábavalóság? Végül, abban az örökség-
ben, amelyet Krisztus földi egyházának valóságában hordozunk és tovább-
adunk, nem szorul-e ma is megújulásra sok minden? Gondolhatunk elsõsor-
ban a féltve õrzött külsõ formákra, amelyek mögött meglanyhult a hit és
nincs meg már az elsõ szeretet (Jel 2,4). Vajon a vértanú elõdökre hivatkozás
mögött ott van-e a Krisztusért való szenvedés és az egymásért való önfelál-
dozás készsége?

A hiábavaló életet megújult élet válthatja fel, és fel is kell váltania, mert
Krisztus megváltott az életével. Nem lehet, hogy ez hiábavaló legyen!

A keresztyén élet tömören az, hogy az Úrra nézve, vagyis nem hiábavaló
életet, hanem Istennek hálás és a felebarát javát szolgáló életet élünk.

Cselekvõ Isten
A világ teremtése elõtt kiválasztott Krisztus, a megváltás „drága ára”, Isten íté-
letének titka – mindezek arra késztetik a gondolkodni és érteni akaró embert,
hogy összefoglalja, összefüggésében igyekezzék meglátni és továbbadni, amit
Istenrõl tudunk. Ebbéli igyekezetünkben Isten személye és cselekvése száraz
kenyérré, unalmas tankönyvvé, a múltnak nehezen érthetõ emlékévé válhat.
Gondolkodásunkban, kezünk között, szavunk által Istenbõl sokszor szobor,
valami emlékmû lesz, amely akadályozza a mindennapi életet, és amelyet
tisztelettel, de haszon nélkül kell kerülgetnie az embernek. A Bibliában egé-
szen páratlan az, hogy Isten dolgairól mint minket érintõ eseményekrõl van szó.
Nemcsak a félelemre való felszólítás miatt, nemcsak a megváltás miatt, ha-
nem azért, mert a reménységrõl is szól. Reménységben járunk, mert ami eddig
nem teljesült ígéreteibõl, azt még beteljesíti. Nem kõbe vésett szoborra nézünk
tehát, és nem a múlt emlékein merengünk, amikor Istennel járunk, hanem Is-
tennel van dolgunk, aki cselekszik ma és holnap. Egyetlen szóval: uralkodik.

A reménység – a közfelfogás szerint – bizalom vagy „hit abban, hogy amit
óhajtunk, megvalósul”.1 Ezzel szemben a keresztyén reménység kiindulása
nem az, amit mi szeretnénk, ha megtörténne, hanem az, amit az élõ Isten
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1 Magyar értelmezõ kéziszótár (1972).
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valósít meg, akár akarjuk, akár nem. Magában foglalja ez ítéletét éppen úgy,
mint üdvözítõ ígéreteinek beteljesedését. A keresztyén reménység tehát nem
dolgokra irányul, hanem személyre, nem az emberbõl indul ki, hanem a
mennyei Atya cselekvésébõl és ígéreteibõl.

Talán megnyugodva veszi tudomásul mindenki, hogy a félelemtõl eljutunk a
reménységig. Ez azonban az igének, a Szentírásnak félreértése lenne. Semmi-
képpen sem lehet ugyanis szó arról, hogy a félelem szavát fölcseréljük a re-
ménységgel. Igénk hatalmas mondanivalója, hogy ezt a hármat, az ítélettõl
való komoly félelmet, azaz istenfélelmet, a Krisztus élete árán történt megváltás
örömét és a reménységet Isten üdvözítõ tetteinek teljességre jutásában nem egy-
mással szembeállítva kell értenünk. Semmiképpen sem a kellemetlen helyett
a kellemest választva éljük hitünket. Az istenfélelmet, a megváltást és a re-
ménységet egyszerre és együtt látjuk, és ezekben egyszerre élünk. Ez a há-
rom, az istenfélelem, hit és reménység közül ugyanis nem választanunk kell,
mert összetartoznak.

Akire nézek, az vagyok – meghökkentõ kijelentés, de van benne igazság.
Szemünk arra nézzen, aki ítélõ bíránk, Krisztusban páratlan megváltónk, és
a világnak s életünknek újjáteremtõje, vagyis a valóságos Istenre. Hogy ne
képzeletünk alkotta bálványnak, hanem az ítélõ és megváltó Úrnak, a meny-
nyei Atyának legyünk gyermekei.

dr. Reuss András
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Uram, a két szárnyam nehéz,
hozzád emelkedni ma nem mer.
Ne bilincselj meg és ne bánts
nagy súlyoddal, a félelemmel.

Te nagy völgyedben ne legyek
énekre béna, hitre gyáva.
Úgy kapaszkodjam, Kéz, beléd,
mint kicsi koromban anyámba.

Hívott erõseid dalos
lakomáján mindig ne késsem.
Kapudtól ne térítsen el
utat veszítõ szédülésem.

Viharszeles mélyed felett
meredekedet bízva járjam,
sziklafalon hajnalmadár,
örömpiros legyen a szárnyam.

Áprily Lajos: LASSÚ SZÁRNYON

És hogyha mégis hullanék
sugaradban vagy sûrü hóban,
sohasem látott arcodat
láthassam egyszer, zuhanóban.
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Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.

Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon,
De háborus éjjel.

Ady Endre: AZ ÚR ÉRKEZÉSE

És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom,
De õt, a fényest, nagyszerût,
Mindörökre látom.

[Az Isten Fián kívül] „soha nem adott egyetlen ember sem a halálával olyasvalamit
Istennek, amit nem kellett volna amúgy is szükségszerûen elveszítenie egyszer, és
senki nem fizetett olyasmit neki, amivel ne tartozott volna. Õ ellenben önként
ajánlotta fel az Atyának azt, amit semmiféle szükségszerûség okán nem kellett vol-
na soha elveszítenie, és olyasmit fizetett a bûnösökért, amivel önmagáért nem tar-
tozott. Ezért õ sokkal inkább példát adott arra, hogy – mivel az ésszerûség követeli
– senki se habozzék magáért megadni Istennek, amit egykor kétségkívül úgyis el
kell veszítenie, ha egyszer õ, aki önmaga miatt egyáltalán nem szorult rá, máso-
kért pedig nem volt kényszeríthetõ erre, mégis teljes akarásával adta oda drága éle-
tét, egész valóját és egész személyiségét azokért, akiknek kizárólag csak büntetéssel
tartozott volna.”

Canterbury Szent Anzelm: Miért lett Isten emberré? Fordította: Dér Katalin. MTA
Filozófiai Intézete. Budapest. 1993. 149–150. o.

Hiszem, hogy Jézus Krisztus – az Atyától öröktõl fogva született valóságos Isten
és a Szûz Máriától született valóságos ember – az én URAM, aki engem, elveszett
és megítélt embert megváltott: vagyis minden bûntõl, a haláltól és az ördög hatal-
mából megszabadított és magáévá tett, nem arannyal, sem ezüsttel, hanem szent
és drága vérével, ártatlan szenvedésével és halálával, hogy egészen az Övé legyek,
az õ országában õ alatta éljek és õneki szolgáljak örök igazságban, ártatlanságban
és boldogságban, mert õ feltámadott a halálból, él és uralkodik örökké. Ez így
igaz!

Luther Márton: Kis káté. Fordította: Prõhle Károly. In: Luther Márton négy hitvallása.
MEE Sajtóosztálya. Budapest. 1983. 87–88. o.
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Böjt 4. vasárnapja (Laetare)

Úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez: ítéljétek meg magatok, amit mondok.
Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A
kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? Mert egy a kenyér,
egy test vagyunk mindannyian, akik az egy kenyérbõl részesedünk. (1Kor 10,15–17)

AZ ÉLET KENYERE

A mai vasárnap ágendabeli témája: az élet kenyere. Nemcsak a ma felolvasott
igeszakaszokban, de már az Ószövetségben is találkozunk a kenyércsodával.
A negyven éves pusztai vándorlás alatt Izrael nem pusztult el, mert Isten
mintegy asztalt terített ennek a népnek, csodálatos ajándékaként. Mi már
tudjuk, amirõl az Ószövetség beszél, az csak kezdete a csodának. Mert az igazi
kenyér az égbõl száll alá, és életet ad a világnak. Kérdezhetjük: van a menny-
nek kenyere? Van az életnek, örök életnek kenyere? Van egy kenyér, amit ha
megeszem, örök életem lesz? Lehet az örök élet táplálkozás kérdése? Mivel
táplálkozol lelkileg? Mit olvasol? Mi az, ami hatással van rád? Mi az, ami
megelégít, jó érzéssel tölt el, békét, örömet okoz? Lelki táplálék nélkül nincs
örök élet. A lelki életnek van kenyere. 

Az egész élet, bizonyos szempontból tekintve – anyagcsere. Mert amivel táp-
lálkozom, azt felhasználom, és ez az élet. De lelkileg is ugyanez a helyzet. Amit
nem veszek magamhoz, nem fogadom be, az nem éltet. Az van rám hatással és
alakít, amit befogadok és átszûrök magamon. Ezért nem elég vágyakozni az
örök életre, elõ kell venni azt a kenyeret, amely az örök élet eledele, feldol-
gozni, mint lelki táplálékot. Mi tudjuk, hogy Jézus maga az élet kenyere. Ezért
jövünk ma is õhozzá. Keresztyénnek lenni azt jelenti, hogy elindulok és me-
gyek, lépéseket teszek, hogy Jézushoz eljussak, vele találkozzam, és a vele való
közösségben formálódjon az életem, áldása, ajándékai átáradhassanak rajtam. 

A mai vasárnap igéjében (Jn 6,1–15) a kenyérnek és Jézusnak a titkát bon-
colgatja János evangélista is. Szeretné a leplet elvenni a kenyérrõl, hogy az
ember lássa mögötte Jézust, aki kenyeret ad, s aki valami módon magát is ke-
nyérré teszi. A kenyéradás ma is súlyos kérdés. Aki kenyeret tud adni egy

104

Jav Hull.qxd  2003. 12. 04.  17:19  Page 104



népnek, az a gazda. Nem véletlenül mondta Jézusnak a Sátán: változtasd a
köveket kenyerekké, s meglátod, hogy nem csak magadat tudod táplálni, de
az emberek is erre várnak, mert az emberek gazdasági csodára várnak. Akkor
leszel ura ennek a világnak, ha kenyeret tudsz adni neki. Ne csak magaddal
törõdj, hanem vedd fel mások gondját is. Jézus ezt egészen más értelemben
meg is teszi. Mindenki gondját magára veszi, és senki sem marad éhesen,
mert neki gondja van rájuk. Bõvölködõ életet akar adni, ezért nemcsak a ke-
nyeret, hanem magát az életet osztja. Az embereknek mindenkor erre van
szükségük. Arra, hogy érezzék, ebben a világban nincsenek szétszórva, ki-
szolgáltatva, hanem összetartoznak, ahogyan Pál apostol is hangsúlyozza
(17. vers). Az emberi élet nyomorult és erõtlen tud lenni, de a Jézussal való
közösségben, az õ kezében mégis újjá alakulhat. Erõvé válhat, mert õ tudja a
létet meggazdagítani. Az õ kezében a kicsi is naggyá, a kevés is sokká lesz,
mert nála növekedõ élet van, és nem is sejtett új lehetõség. 

Így van jelen az úrvacsora közösségében, mert sokkal több történik itt,
mint amit látunk. Mert benne õt kapjuk, aki jól tart, aki éltet, aki megelégíti
az életet. A kenyérben és borban magát Jézust kapjuk meg. Õ maga van jelen,
mint Isten különleges ajándéka, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az õ egy-
szülött Fiát adta. Õt vedd és fogadd magadba kenyérben és borban, mert nél-
küle üres marad az életed. Hiába az álmatlan éjszakák, átgondolt filozófiai
rendszerek, vagy akár menekülés, megannyi pótcselekvés, alkohol vagy kábí-
tószerek, Jézus nélkül üres és hiábavaló marad az élet. Eljön a pillanat, ami-
kor nincs már lehetõség és kibontakozás, és oly sok ember eldobja az életet.
Igaza van Váci Mihálynak Valami nincs sehol címû versében. Az ember egyre
érzi, hogy mindenbõl hiányzik valami. Tetteibõl, csókjából, ölelésébõl, bol-
dogságából hiányzik valami. Jóllakhat fuldoklásig gyönyörökkel, mégis hiány-
zik valami. Megszerezhet mindent, mit e föld kínál, a földrõl is hiányzik va-
lami. Ami hiányzik, azt Jézus hozta el. A földhöz a mennyet. Nincs más rajta
kívül, aki be tudná tölteni az ember hiányát. Õbenne ma is azt kapjuk, amit
Pál apostol vagy az az ötezer ott a pusztában. Ahogyan a kenyeret megtöri és
eszi az ember, úgy adja magát a világért és értünk, így lehet vele közösségbe
kerülni. Mert Jézus nemcsak történelmi személy, nagy tanítómester, aki
mégis mindig kívül marad rajtunk, hanem bennünk élõ valóság, életerõ-több-
let. A kereszten adja oda magát, s halálával, feltámadásával nyitja meg a tit-
kot, hogy úgy együk õt, mint a kenyeret eszi az ember. Vele teljen meg az éle-
tünk, hogy benne és általa élhessünk. 

Ezt a csodát munkálja a Szentlélek bennünk. Úgy amint az elsõ pünkösd-
kor megteltek mindannyian Szentlélekkel, úgy töltse be lelkünket Jézus élete,
valósága. A régi szövetség két kõtáblán állt a nép elõtt, mint Isten akarata.
Most Szentlelke által szívünkbe hozza akaratát, hogy mindenki megismerje.
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Jézus mondja: e pohár az újszövetség, az én véremben. Nem törvénnyel és kõ-
táblával szólít meg kívülrõl, hanem úgy, hogy lelkével megérint, Jézus vére ál-
tal a lelkembe jut, és többé nem rajtam kívül van. Az õ asztalánál lehetünk
mindnyájan eggyé, együtt örülve az õ jelenlétében, egymásnak is átadva ma-
gunkat a szeretetben, mert árad közöttünk Jézus élete. Az õskeresztyének
minden nap asztalt terítettek egymás számára, együtt örvendeztek, mert egy-
mással való közösségben éltek. Ez gazdagította a gyülekezet életét, ahol egymás
vendégei voltak, s közben Jézus gazdagságában részesedtek. Az úrvacsora ma
sem csak liturgikus cselekmény, amiben idõnként, mintegy jólesõ áhítatban
megfürösztjük a lelkünket, hanem a keresztyén élet koncentrált formája,
megerõsödés abban az életben, amelyiknek Jézus a középpontja. Teljes bûn-
bocsánatot kapunk és erõt merítünk, hogy az életünk félreérthetetlenül te-
gyen bizonyságot arról, hogy hozzá tartozunk. Erõnk felett való utakra erõsít
és táplál az õ testével és vérével. Nemcsak a halálon túlra akar felkészíteni
ebben a közösségben, hanem önmagát osztja szét, hogy Jézus élete sugároz-
zon át cselekedeteinken, szavainkon, érzéseinken. Olyan emberekké tesz
bennünket, akikbõl nem hiányzik többé egy sugár, egy csillag, mert Jézus fé-
nye világítja át az életüket. Ki ne vágyakozna erre a világosságra? 

Kapnak-e valamit a körülötted lévõk Jézus életébõl rajtad keresztül? Az ál-
dás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér,
amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? (1Kor 10,16) Az a
Krisztussal való közösség, amit az úrvacsora létrehoz, az emberekkel való tel-
jes, feloldódott, testvéri közösségben valósul meg. A szó szoros értelmében
véve testvérekké válunk, egy testté és egy vérré a Krisztusban. Nem ismeret-
len emberek vagy távoli ismerõsök ülnek mellettünk a padban, hanem test-
vérek, akiket reánk bíz az Isten. Ez a kapcsolat nem szakad meg többé, sem
az idõben, sem az örökkévalóságban. Jézusban eltûnnek a rejtett indulatok, a
harag, a neheztelés, és új, testvéri, baráti szálak szövõdnek a gyülekezetben.
Aki az Úr asztalától jön, nem hordozhat haragot a szívében. Nem lehettek ré-
szesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is! Vagy haragra ingereljük az
Urat? (1Kor 10,21–22) – mondja Pál. Jézus megtöretett teste és vére a bizony-
sága annak, hogy õ másokat szeretett jobban, mint önmagát. Akik Jézussal
közösségben vagyunk, arra vagyunk elhíva, hogy a világ törvényével szemben
a Krisztus törvényét, a szeretet nagy parancsát valósítsuk és éljük meg min-
den kapcsolatunkban. Az élet apró, mellékes eseményeiben éppúgy, mint
nagy dolgokban. Nem világmegváltó terveket vár tõlünk, hanem a szeretet
gyakorlását a körülöttünk élõkkel. A Krisztus kiábrázolását. Ezért adta és ad-
ja magát megtöretett testében és kiontott vérében.

Kondor Péter
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Böjt 5. vasárnapja (Judica)
Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség,
hogy õt, aki számtalan fiát vezeti dicsõségre, üdvösségük fejedelmét szenvedések által
tegye tökéletessé. Mert a megszentelõ és a megszenteltek mind egytõl származnak,
ezért nem szégyelli õket testvéreinek nevezni, amikor így szól: „Hirdetem nevedet test-
véreimnek, a gyülekezet körében dicsérlek téged.” És ismét: „Én õbenne reménykedem”
majd újra: „Íme, itt vagyok, én és a gyermekek, akiket az Isten adott nekem.” Mivel
pedig a gyermekek test és vér részesei, õ is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek,
hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt;
és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok vol-
tak. (Zsid 2,10–15)
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Süvítnek napjaink, a forró sortüzek,
– valamit minden nap elmulasztunk.

Robotolunk lélekszakadva, jóttevõn,
– s valamit minden tettben elmulasztunk.

Áldozódunk a szerelemben egy életen át,
– s valamit minden csókban elmulasztunk.

Mert valami hiányzik minden ölelésbõl,
– minden csókból hiányzik valami.

Hiába alkotjuk meg s vívunk érte naponta,
– minden szerelembõl hiányzik valami.

Hiába verekszünk érte halálig: – ha miénk is, 
– a boldogságból hiányzik valami.

Jóllakhatsz fuldoklásig a gyönyörökkel,
– az életedbõl hiányzik valami.

Hiába vágysz az emberi teljességre,
– mert az emberbõl hiányzik valami.

Hiába reménykedsz a megváltó Egészben,
– mert az Egészbõl hiányzik valami.

A Mindenségbõl hiányzik egy csillag,
– a Mindenségbõl hiányzik valami.

A Világból hiányzik a mi világunk,
– a Világból hiányzik valami.

Az égboltról hiányzik egy sugár,
– felõlünk hiányzik valami.

A Földbõl hiányzik egy talpalatnyi föld,
– talpunk alól hiányzik valami.

Pedig így szólt az ígéret a múltból:
– „Valahol! Valamikor! Valami!”

Hitették a bölcsek, hitték a hívõk,
– mióta élünk, e hitetést hallani.

De már reánk tört a tudás: – Valami nincs sehol!
– s a mi dolgunk ezt bevallani,

s keresni azt, amit már nem szabad
– senkinek elmulasztani.

Újra kell kezdeni mindent, 
– minden szót újra kimondani.

Újra kezdeni minden ölelést,
– minden szerelmet újra kibontani.

Újra kezdeni minden mûvet és minden életet,
– kezünket mindenkinek újra odanyújtani.

Újra kezdeni mindent e világon,
– megteremteni, ami nincs sehol,

de itt van mindnyájunkban mégis,
– belõlünk sürgetve dalol,

újra hiteti hogy eljön
– valami, valamikor, valahol…

Váci Mihály: VALAMI NINCS SEHOL
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JÉZUS – A TESTVÉRRÉ LETT FÕPAP

Halálfélelem alatt élünk
A mai ember életét, gondolkodását, tetteit két alapvetõ félelem határozza
meg: a sorstól és a haláltól fél. A sorstól, mint az életét mozgató, befolyásoló
vagy irányító valóságtól, amit megpróbál kiismerni, vagy éppen õ maga
megkísérli befolyásolni. Õsidõktõl fogva, minden primitív vallásban megjele-
nik az embernek e szándéka, és a modern ember is mindenféle formában
igyekszik azt életében megvalósítani, hogy befolyásolja a sorsot. (Ennek esz-
közei a vallásos hiedelmek, okkultizmus, jóslás, asztrológia stb.) Ez a félelem
és ennek leküzdése aztán a hétköznapokban is megjelenik, szervesen beépül
gondolkodásunkba, tetteinkbe.

De ugyanígy vagyunk a halállal is. Alapvetõen igaz az, hogy bizonyos érte-
lemben mindannyian „halál-isten” hívei vagyunk, vagyis értelmünket, érzel-
meinket ugyancsak meghatározza a halállal való szembenézés. Az õ dicsõsé-
gére emeljük legimpozánsabb és legszebb épületeinket (piramisok, mauzó-
leumok), valamint ünnepeink egy része is a halál kultuszához kapcsolódik.
Õsi versek, énekek szólnak a halálról, de a középkori költõ, Villon verseire is
gondolhatunk, akinél szüntelenül felbukkan a halál témája: 

Mert hát, légy bölcs, légy balga, pap,
Laikus, gazdag vagy szegény,
Fösvény, tékozló, kicsi, nagy,
Úr, paraszt, szép, rút, bûn s erény,
Bármily rangú földi szirén,
Csupa nyakék, dísz, kincs, sugár,
Hiába: e föld kerekén
Mindenkit elvisz a halál.

(Villon: Panasz a minket lebíró halálról)

Sõt, egyes filozófiai irányzatok szerint a létezés karakterisztikuma is a halál
felé csuszamlás, és a létezõ karakterisztikuma a halál hatalma alá vetettség. 

A halál tehát ott van tudatalattinkban születésünktõl kezdve. Küzdünk el-
lenes vagy belenyugszunk, de mindenképpen szembenézünk vele. Azaz hogy
szembenéznénk vele, mert a mai ember inkább a bújócska játékát kezdi el ját-
szani vele. Elkerüli, nem beszél róla, életidegenné válik számára, sõt gyerme-
keinket is igyekszünk megvédeni attól, hogy találkozzanak vele. Pedig hát…
hozzánk tartozik.

Ebben a helyzetben kérdés: mit mond Isten igéje az ember számára?
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A mai ember megszólíthatósága 
A teológia, és különösen is annak gyakorlati oldala mindig kereste a választ
arra a kérdésre, hogyan szólítja, szólíthatja meg a mindenkori embert a maga
élethelyzetében, valóságában Isten igéje. Talán kitûnik minden bibliaolvasó
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ember számára az is, hogy már az újszövetségi idõkben, az apostoli korban is
mennyire fontos, ugyanakkor nehéz feladat volt a halállal szembenézõ keresz-
tyén ember kérdéseire választ adni. Az apostoli levelek hátterében megtalál-
juk Jézus tanításának félreértéseit (lásd a test feltámadásának kérdését – korin-
thusi levél), csüggedést, bizonytalanságot (például a thesszalonikai levélben),
de személyes bizonyságtételt is (Pál búcsúzása – Timóteus levél). Ugyanakkor
a középkor embere számára a halál mindig is élõ valóságként, egyszersmind
a félelmetes túlvilág küszöbeként jelent meg: vajon üdvösség vagy kárhozat
vár reám? Sajnos ezt a rettegést (tremendum) sokszor használta fel az egyház
úgy, hogy visszaélt vele, zsarnokoskodott, vagy lelki terrort alkalmazott. Talán
ennek következménye is volt az a gondolkodásban elindult szemléletváltás,
mely a felvilágosodást követõen nem akart tudomást venni a túlvilágról, sem
semmilyen lelki hatalomról – és megszületett a kimondott és felvállalt ateiz-
mus. Az egyház ekkor kimondatlanul az ember mindennapi életével, evilági
problémáival igyekezett foglalkozni, vajmi kevés kapaszkodót nyújtva az igazi
nagy kérdéshez. A huszadik században végül a teológusok próbálkoztak meg
úgy fogalmazni, úgy leírni teológiai gondolatokat, hogy azt a profán, szekula-
rizált nyelvet beszélõ ember is megértse, vagy legalábbis megsejtse. 

Tulajdonképpen le lehet írni a teológia történetét úgy is, abból a nézõpont-
ból is, hogyan és mi módon vette figyelembe a teológia Isten igéjének közve-
títése, átadása során az õt hallgató ember helyzetét, gondolkodását. Erre ta-
lán egyesek azt mondják: nincs szükség arra, hogy Isten igéjét interpretáljuk,
magyarázzuk, módosítsuk, vagyis bármit tegyünk vele. Azt vagy meghallja a
mai ember, vagy befogadja a tõle idegen isteni szót, vagy kár minden emberi
erõfeszítés. Ez volt a fõ kérdés két német teológus, Barth és Brunner vitájá-
ban is, akik közül Brunner állította, hogy van valamiféle kapcsolópont az em-
berben, amit Isten igéje megszólíthat. (Igazság mint találkozás címû könyvé-
ben olvashatunk errõl.) Ha Isten igéje úgy szól az emberhez, mint a világba
idegenként belekiáltó szó, nincs esély arra, hogy ezt az ember meghallja, meg-
értse, sõt abból csakis betû, törvény, tan, valamilyen megtanulandó, elsajátí-
tandó dogma lesz, melynek meg kell felelni, mely elvárásként magasodik az
ember feje fölé. A betû mögött elvész a személyes Isten. Jól ismerjük ezt a faj-
ta istenképet, mely igazából csõdbe vitte Izrael népét, a farizeusi törvényeskedõ
vallás égisze alatt. Jézus, ha harcolt valami ellen, akkor hát ez ellen igazán (kí-
gyók, viperák fajzata). 

Sokak számára Isten igéje úgy jelenik meg a világban, hogy Isten embereket,
küldötteket küld népéhez, és rajtuk keresztül közvetíti akaratát, õk válnak kö-
vetendõ példává, útegyengetõvé, tisztítótûzzé. Ami azonban azt is jelenti, hogy
õk lesznek, válnak mércévé. S ha az ember égetõ kérdéseire választ, megoldást
keres, megváltás után áhítozik, hamar kiderül, hogy a bûn által meghatározott
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ember embert menteni, a halál hatalmából megszabadítani nem tud. Ember
nem képes az istenellenes hatalmat legyõzni. A történelemben sokan tüntet-
ték fel magukat ily módon embert megváltó prófétának, akik azonban általá-
ban diktatórikus pozícióban igyekeztek hatalmat szerezni embertársaik felett.

Sem tanítás, dogma, leírt betû, kimondott szó, sem pedig ember, legyen az
bárki, nem képes arra, hogy az ember legnehezebb kérdéseire választ adjon.
Akkor hát ki? Egyedül maga az Isten.

Az embert megszólító Isten
Isten maga lép be a bûn által, halálfélelem által meghatározott világba: Jézusban
emberré lesz. Az az Isten, aki teremtõ, akiért és aki által van a mindenség,
akit otthagyott az ember, akinek hátat fordított az értelmet, de még inkább
önálló döntést, egyedülvalóságot keresõ ember, ez az Isten lép be világunkba
egyszülött Fiában. És vállalja ezért a hûtlen emberért, hogy szenvedjen, hogy
szenvedések által legyen tökéletes Fõpap. Õ, vagyis a Fiú az elõfutár, aki övéi-
nek utat készít, hogy tökéletességre jutása által bennünket, testvéreit, Isten
többi gyermekét magához fogadja, velük szolidaritást vállaljon, és megnyissa
számukra az utat a halálos sorsból az életre, vagyis Istenhez. Így lesz Jézus
Fõpappá, aki maga is az emberlét, sors bizonytalansága és a halálfélelem
meghatározottsága között él, de Isten Fia, aki engedelmes, és tökéletes en-
gesztelõ áldozatot mutat be mindenkiért: önmagát áldozza fel értünk. Saját
vérét mutatja be a szentek szentjében engesztelésül.

Így lesz azzá, aki testvérének szólíthatja a bûneiben vergõdõ, kétségbeesett
embert, ugyanakkor tökéletes engesztelõ áldozata révén Istenhez vezetheti
õt. Ezért hajol le, lép oda, szólít meg minden, a biosz1 meghatározottságában
élõ embert, s mutatja meg neki, ajándékozza meg a zóé2-val, vagyis az Is-
tennel való közösség életének ajándékával, az örök élettel. Így ír egyik versé-
ben Bonhoeffer is: Mivel ugyanabban a szituációban vannak, az ember felis-
merheti Jézusban a testvért. Legyen az ember keresztyén vagy pogány, a
Golgotán nem mitológiai alakot, nem szentet és hõst talál, hanem elhagyott
embert, aki – mint minden ember – egyedül kénytelen megvívni a legembe-
ribb és legfájdalmasabb harcot: küzdelmet a halállal. De ez az elhagyott em-
ber, az Isten Fia pontosan így lesz szeretõ testvérré.

Böjt ötödik vasárnapjának mondanivalója, melyben ott van a zsoltáros
imádsága – Ítélj meg, Istenem, és ments meg engem! –, valamint az igazi Fõpap-
kép, így kapcsolódik a szabadulást keresõ embert megszólító evangéliumhoz.
„Te, aki érzed, sõt tudod, hogy egyedül nem küzdheted le bûneidet, sem ha-
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1 bivo" – 1. a földi élet ideje, tartalma, funkciói, 2. megélhetés, anyagi javak, vagyon
2 zwh – örök élet, természetfeletti élet
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lálfélelmedet, lásd meg, hogy érted jött el az Isten Fia, érted szenvedett, érted
halt meg. Ott, a kereszten lett igazán testvéreddé és Megváltóddá.”

A ma lelkipásztorának feladata sem más, mint hogy ehhez a testvérré lett
Fõpaphoz vezesse el az embert. Nem tanra, betûre, de még csak nem is csu-
pán saját személyiségére van szüksége a tõle választ keresõ embernek, hanem
az emberré lett Isten Fiára, Jézusra. 

Csikóstöttösön nyár végén egy Krisztus torzó a kereszten szobrot avattak.
Sokszor nem tetszenek a torzók, de ebben megéreztem azt a mondanivalót,
mely e világ tökéletlenségérõl, és ebbe a tökéletlenségbe mégis belépõ Isten-
rõl szól. És ez az Istenfiú imádkozik a kereszten a 22. zsoltár szavaival – Én
Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? –, és késõbb ugyanannak a
zsoltárnak a vigasztaló mondatai visszhangzanak a levélíró szívében is: „Hir-
detem nevedet testvéreimnek, a gyülekezet körében dicsérlek téged.”

Forduljunk bátran ehhez a testvérré lett Fõpaphoz: õ tudja, mit jelent em-
bernek lenni, szabadulást keresni. És nála megtaláljuk.

Aradi András

Böjt 6. vasárnapja (Palmarum)
Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetbõl fakadó figyelmeztetés, ha
van közösség a Lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömö-
met azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva
ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésbõl, se hiú dicsõségvágyból, hanem
alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze,
hanem mindenki a másokét is. (Fil 2,1–4)

JÉZUSI INDULAT

Kissé meglepõnek, zavarba ejtõnek tûnik az ige, amelyet virágvasárnap ünne-
pére kijelölt egyházunk. Se szamár, se tömeg, se pálmaágak, se hozsannázás;
nem tévesztett itt össze valaki valamit? Nem, valóban virágvasárnap van, Jé-
zus jeruzsálemi bevonulására emlékezünk, de nem lesz könnyû összekötni
ezt az eseményt Pál apostol szavaival, amelyeket a filippibeli gyülekezetnek
írt. Csak érdekességként mondom, hogy ez az igeszakasz a német perikópa-
rendben a Szentháromság ünnepe utáni 7. vasárnapra van kijelölve.

Ennyi bevezetõ után lássuk, mirõl is van szó. A filippi gyülekezet Pál apostol

112

Jav Hull.qxd  2003. 12. 04.  17:19  Page 112



talán legkedvesebb gyülekezete volt. Õ alapította, ez volt az elsõ gyülekezet
Európa földjén, és különleges szeretetkapcsolat fûzte össze az apostolt és a
gyülekezetet. Bármerre járt Pál, mindig érdeklõdve várta a híreket Filippibõl,
mintaképül állította õket mások számára, és ez volt az egyedüli gyülekezet,
amelytõl támogatást is elfogadott missziói munkájához. Mindez azonban
nem jelentette, hogy a filippi gyülekezet hibátlan, problémamentes lett volna.
Minden megvolt a gyülekezetben, hogy szép keresztény életet éljenek, csak
egy rontotta ezt el: az önzés. A gyülekezet tagjai között felütötte a fejét az
egoizmus, és minden, ami ezzel együtt jár. Ezzel pedig megromlott a gyüle-
kezet élete.

A háziasszonyok – de a férfiak is – meg fogják érteni, ha a filippi gyülekezet
állapotát egy hasonlattal próbálom közel hozni. Képzeljük el, hogy a háziasz-
szony süteményt akar sütni. Beszerzi a hozzávalókat, jó lisztet, márkás vajat,
friss tojást, élesztõt, és elkezdi összeállítani a tésztát. Minden hozzávaló ki-
váló minõségû. A végén hozzáönt még egy negyed liter tejet. És akkor észre-
veszi: a tej megsavanyodott. Mit lehet ilyenkor tenni? Nincs más hátra, mint
a szemétbe kell dobni az egész tésztát. Hiszen a savanyú tejjel készült süte-
ményt senki sem eszi meg.

Nos, valahogy így volt Filippiben. Minden megvolt ahhoz, hogy jó gyüleke-
zet, jó közösség legyenek. Meghallották az evangéliumot és hittek benne, be-
fogadták Krisztust, tiszta, erkölcsös életet éltek, törõdtek egymással, segítet-
ték a rászorulókat, tanúskodtak az evangéliumról, támogatták a missziót,
csak éppen savanyú volt a tej. Mert Pál apostol szavaiból az derül ki, hogy
versengtek egymással, egyik a másik fölé akart kerülni, hogy azzal az indulat-
tal tették mindezt, hogy én jobb keresztény vagyok, mint te, én többet ada-
kozom, én jobban törõdöm a gyülekezet rászorulóival. Az önzés, az érvénye-
sülési és a dicsõségvágy, a másoknál mindig mindent jobban tudás megsava-
nyította, élvezhetetlenné tette a gyülekezet életét.

Mint ahogyan ma is élvezhetetlenné teszi az ilyen magatartás a gyülekeze-
tek és minden közösség életét. Ismerek olyan gyülekezetet, ahol nagyon jó
szándékú, nagyon komoly hitû felügyelõ ezzel az egoista magatartással ráül
a gyülekezetre, és a lelkész vagy megszokik mellette, vagy megszökik tõle. És
ismerek olyan munkahelyet, ahol egy kolléga érti a dolgát, szereti a munka-
társait, de azok ki nem állhatják, és a háta mögött kifigurázzák, mert mindent
olyan fontoskodva, a maga szerepét túlhangsúlyozva tesz.

Az önszeretet olyan, mint egy kábítószer. Aki rászokott, az egyre inkább
igényli, hogy mindenki vele foglalkozzon, mindenki elismerje, méltányolja,
dicsérje, mindenben az õ véleménye legyen elfogadott, minden az õ igényei-
hez alkalmazkodjon. Az egoista leggyakoribb szavai ezek: én, enyém, nekem,
szerintem. Képtelen együtt dolgozni másokkal, sokszor keveredik konfliktus-
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ba, megromlanak emberi kapcsolatai, ezt könnyen megsínyli a házassága is.
A gyülekezetben is csak addig érzi jól magát, amíg irányíthat, ha másokkal
öszszeütközik, jobb esetben elmarad, rosszabb esetben ott marad és harcol
az érvényesüléséért, tábort szervez maga köré és bomlasztja a gyülekezetet.
Minden közösségnek, legyen az család, munkahely, társadalom, vagy a gyüle-
kezet, halálos ellensége mindaz, amirõl itt Pál beszél.

Textusunkban a kulcsszó, ami köré Pál az üzenetét építi: a másik. Törõdje-
tek a másik emberrel, a testvérrel. Változtassátok meg a nézõpontotokat, lás-
satok a másik szemével. Gondolkodjatok a másik fejével. Értsétek meg a má-
sik helyzetét. Jézus másokért élt. Pál és a többi apostol másokért élt. Nektek,
nekünk is a másikért kell élnünk. Ki kell lépnünk az énközpontú életbõl, az
egoizmusunkból, és meg kell tanulnunk Isten nem azt akarja, hogy életünk
magunk körül forogjon, hanem arra hívott el, hogy a másik ember legyen éle-
tünk középpontja. 

Nem könnyû megtenni ezt a lépést. Mi mindannyian, születésünktõl fogva
egoisták vagyunk. A vérünkben van az, hogy „én”. Ösztöneinkben van, hogy
csak a saját hasznunkat keressük, csak a saját érvényesülésünkért, elismeré-
sünkért harcoljunk, hogy magunkat mások elé helyezzük. A bûn lényege ez.
Örök kísértés az ember számára, hogy több legyen, mint a másik, akár a má-
sik kára árán is. Ebbõl az akarat, a nevelés, a belátás útján sem tudunk kijön-
ni. Ezért mutat rá Pál az egyedüli kiútra, akinek van hatalma kiszabadítani
minket, Jézus Krisztusra. Textusunk tulajdonképpen felvezetõje annak a krisz-
tushimnusznak, amely Jézus Krisztus útját mutatja be. Azét a Jézusét, aki is-
teni dicsõségét és hatalmát abban mutatta meg és arra használta, hogy má-
sokat szolgáljon, és tette ezt úgy, hogy még az életét is feláldozta. Azét a Jé-
zusét, aki, bár könnyûszerrel magához ragadhatta volna a politikai és vallási
hatalmat, akit a kísértõ meg is próbált erre rávenni, visszautasította ezt, és
hatalmát, isteni képességeit, lehetõségeit azok javára használta, akik rászo-
rultak, de akikkel senki nem törõdött, mert semmi hasznuk nem lett volna
belõlük. A filippibeli keresztényeket emlékezteti Pál arra, hogy eljött valaki,
aki más volt. Másként állt az emberekhez, nem felülrõl és nem a saját céljai-
nak érdekében manipulálva õket, hanem igaz emberséggel, megértéssel, segí-
tõkészséggel. Akinek a közelében azt érezhették az emberek, hogy fontosak,
hogy most csak velük törõdik Jézus, egész lényével odafordul hozzájuk, hogy
csak az övék. Nem felülrõl kezeli õket, és nem megalázó módon ad, hanem
Jézus közelében egyszerre ráébrednek értékeikre, arra az emberi méltóságra,
amelyet Isten szeretete ajándékoz. 

Azt mondja Pál: ez az indulat legyen bennetek is. Ha így tudtok egymás felé
fordulni, akkor nem lesz széthúzás, nem lesz vita, presztízsharc és féltékeny-
ség közöttetek, hanem egyetértésben, békében, szeretetben fogtok élni.
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Nézzetek Jézusra! Éljen bennetek a feltámadott Jézus! Õtõle tanuljátok az
önzetlenséget, õt kövessétek! Mert csak a Jézussal való életközösség változ-
tatja meg az embert, más semmi sem. És hogy ez az életközösség megvaló-
sulhasson, azért hagyta ott Jézus mennyei dicsõségét, azért jött közénk, egé-
szen a mi emberi világunkba, hogy mi találkozhassunk vele, és nála kigyó-
gyuljunk önzõ életünkbõl, és megtanuljuk tõle a másokért való élet stílusát.

Micsoda félreértés volt az a jeruzsálemi virágvasárnapi bevonulás! A tö-
meg, a dicshimnusz, az ünneplés. Jézus nem utasította el, nem igazította
helyre az ünneplõket. De ami virágvasárnap után következik, a nagyhét ese-
ményei, azok mutatják meg, hogyan gondolta Jézus azt, hogy õ király. Király,
aki nem azt akarja, hogy alattvalói legyenek, hanem aki mindenki alattvalójá-
vá lesz. Aki nem azt kéri, hogy népe az életét adja érte, hanem aki maga adja
életét népéért. A jézusi minta így áll elõttünk: másokért élni, másokért szol-
gálni. Egészen gyakorlatiasan olyanokat jelent ez, mint vállalni a másikért a
lemondást, az áldozatot, az igazságtalan bánásmódot, mégpedig úgy, hogy
nekem abból semmi hasznom, sõt, csak károm lesz. De ha ez másoknak a
hasznára válik, ha ezzel a másikon segíteni tudok, akkor vállalom azt is, ami-
ért nem számíthatok dicséretre, elismerésre, jutalomra. A krisztusi minta az,
hogy például beismerem a hibámat, én kérek bocsánatot, megteszem szíve-
sen azt, ami nem is az én kötelességem, mert ezzel másoknak segítek. Ez a
jézusi indulat, amelyre Pál felhívja a filippibeliek figyelmét. 

És mitõl lesz ilyen jézusi indulat bennünk? Nem attól, hogy elhatározzuk,
hanem attól, ha Jézussal együtt járjuk életünk útját. Ha minél jobban megis-
merjük õt az Igébõl, ha gyakran megbeszéljük vele dolgainkat imádságaink-
ban, ha kikérjük a véleményét, tanácsát, ha engedelmesen figyelünk a lelkiis-
meretünkben megszólaló figyelmeztetéseire. Ha jól értjük Jézust, és Pált, az
Igét, akkor virágvasárnapot ezzel a jézusi indulattal ünnepeljük.

Balicza Iván

115

Uram, tégy engem békéd eszközévé,
hogy szeressek ott, ahol gyûlölnek,
hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
hogy összekössek, ahol széthúzás van,
hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,
hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,
hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.
Ó, Uram, segíts meg, hogy törekedjem
nem arra, hogy megvigasztaljanak,
hanem hogy én vigasztaljak,
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Nagycsütörtök
Amikor este lett, asztalhoz telepedett a tizenkét tanítvánnyal. Evés közben így szólt:
„Bizony, mondom néktek, hogy közületek egy el fog árulni engem.” Erre nagyon elszo-
morodtak, és egyenként kérdezni kezdték tõle: „Talán csak nem én vagyok az, Uram?”
Õ pedig így válaszolt: „Aki velem együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem. Az
Emberfia elmegy, amint meg van írva róla, de jaj annak az embernek, aki az Emberfiát
elárulja: jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik.” Megszólalt Júdás
is, az áruló, és ezt kérdezte: „Talán csak nem én vagyok az, Mester?” „Te mondtad” –
felelte neki. Miközben ettek, vette Jézus a kenyeret, áldást mondott, és megtörte, a ta-
nítványoknak adta, és ezt mondta: „Vegyétek, egyétek, ez az én testem!” Azután vette
a poharat és hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: „Igyatok ebbõl mindnyájan, mert
ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bûnök bocsánatára. De
mondom nektek: nem iszom mostantól fogva a szõlõtõnek ebbõl a termésébõl ama na-
pig, amelyen majd újat iszom veletek Atyám országában.” Miután elénekelték a zsol-
tárokat, kimentek az Olajfák hegyére. (Mt 26,20–30)

EGY KENYÉREN JÉZUSSAL

Emberi kapcsolatokat jellemez az ismerõs szólás: olyan jó hozzám, mint egy
falat kenyér. Amikor egy kapcsolatot az önzetlen, segítõ szeretet határoz meg,
akkor az a kenyérhez hasonlítható. A mindennapi táplálékhoz, amelyik éltet.

Lehet kenyérként fontos az emberi kapcsolat is. Az egyik szociális otthon
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nem arra, hogy megértsenek,
hanem arra, hogy én megértsek,
nem arra, hogy szeressenek,
hanem hogy én szeressek.
Mert aki így ad, az kapni fog,
aki elveszíti magát, az talál,
aki megbocsát, annak megbocsátanak,
aki meghal, az fölébred az örök életre.

Assisi Szent Ferenc imája. Uram, tégy engem békéd eszközévé... In: Lukács László:
Fohászok, vallomások. Vigilia. 1988. 82. o.)
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idõs gondozottja ennek fontosságát így emelte ki: „Minket már nem étellel
kell táplálni, hanem szeretettel.” Ezzel azt a vágyát fejezte ki, hogy öregségé-
re olyanok vegyék körül, akik jók hozzá, mint egy falat kenyér.

Ma már jelentõségét veszti ez a szólás. A naponta tonnaszám szemétbe ke-
rülõ kenyérhegyek korában mit ér egy falat kenyér? Jelentõsége annak a szá-
mára van, aki legalább egy napja nem evett, vagy kétnaponta egyszer eszik,
mint ma is milliók a Föld egyes országaiban, ahol egy utazó megfigyelése sze-
rint a gyerekek nem nevetnek, mert kiéhezett, vézna testük erre a legkisebb
erõkifejtésre is képtelen. Mégis, az eldobott kenyerek korában is ha valakinek
jó voltát egy falat kenyérhez hasonlíthatom, olyan valakirõl szólok, akit nem
tudok nélkülözni. Aki csak jó, és életem feltétele.

Jézus olyan jó hozzánk, mint egy falat kenyér. Maga kínálja kenyérként magát: Ve-
gyétek, egyétek, ez az én testem! Más alkalommal így szól errõl: Az a kenyér, amelyet
én adok, az én testem, amelyet én oda fogok adni a világ életéért. (Jn 6,51b) A test
szó mindkét esetben a személyt írja körül. Az „én testem” így is fordítható:
ez én magam vagyok. Jézus tehát önmagát kínálja, amikor az utolsó vacsorán
tanítványai felé kenyeret nyújt. Õt éppen úgy nem lehet nélkülözni, mint azt
az életfeltételt, amelyet tápláléknak, kenyérnek nevezünk.

A kenyér mindig a szoros összetartozás jelképe is. Kifejezi azt a közösséget,
amelyben élek. Ha azt mondom: „egy kenyéren vagyok vele”, akkor vele közös
háztartásban élek. Egy kenyéren lenni csak szoros összetartozásban lehet. Ha
valaki „valakinek a kenyerét eszi”, akkor az tartja el õt. Szülõ kénytelen néha így
fogalmazni: amíg a kenyeremet eszed, engedelmeskedni tartozol! A „kenyeres
pajtás” ma már ritkább kifejezés, mint régen, amikor mesterlegények indul-
tak gyalogosan vándorútra, és diákok külföldi egyetemekre. A hetekig tartó
utakon egy tarisznyából ettek, és közös volt nemcsak a céljuk, de a kenyerük
is. Ez a régmúltból megmaradt kenyerespajtás-fogalom ma is azt jelenti: vele
jóban, rosszban osztozó barát. A kenyér itt is a szoros összetartozás jelképe.

A 41. zsoltár egy elhagyott beteg könyörgése. Kifejezi azt a fájdalmat is,
hogy a vele közös kenyéren élõ is elhagyta õt: Még a legjobb barátom is, akiben
megbíztam, aki velem együtt evett, az is ellenem támadt. (Zsolt 41,10) Jézus fájdal-
ma is ez. Az utolsó vacsorán errõl nyíltan szól tanítványaihoz: Közületek egy el
fog árulni engem. János evangéliuma szerint szavaiban az idézett zsoltár is visz-
szacseng: Aki az én kenyeremet eszi, az emelte fel ellenem a sarkát. (Jn 13,18) Mi-
lyen jellemzõ, hogy a tanítványok szomorúsággal válaszolnak! Nem védekez-
nek és nem tiltakoznak, sõt bizonytalanságukat és megbízhatatlanságukat fe-
jezik ki. Egyenkénti kérdésük: Én vagyok-e az, Uram?, mutatja, hogy az árulást
mindegyik lehetségesnek tartja saját magára nézve is. 
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Jézus mégis szövetségre lép velük. Továbbra is közösséget kínál önmagával, ami-
kor így fordul tanítványaihoz: „Vegyétek, egyétek, ez az én testem!” Eddig az
étkezéseken testileg volt jelen. Az utolsó vacsora után a kenyér képviseli õt,
amelyet szavának engedelmeskedve és õrá emlékezve a benne hívõ tanítvá-
nyok közösen elfogyasztanak. Ezt Jézus maga igényli. Egyétek! – szólít fel
mindnyájunkat. A döntés, hogy élek-e vele, nem tetszésemre van bízva. Nem
maradhatok puszta szemlélõ, amikor õ azt kívánja, hogy azzal a kenyérrel
táplálkozzam, amely õ maga. 

Nem feledhetjük azt sem, hogy a halálba induló Jézussal kerülünk új kap-
csolatba, amelyet Jézus szövetségnek nevez. Már a darabokra szaggatott és
szétosztott kenyér is arról a testrõl szól, amelyet az Atya akaratából megtör-
nek a kereszten. A serleg felett kimondott szavai ezt még világosabbá teszik.
Jézus a vérérõl beszél, amely sokakért kiontatik. Ebben benne van a kereszt-
halál, hiszen csak az erõszakos halálban válik ketté a test és a vér. A „kionta-
tik” szóban a Golgota kínjai vannak. Amikor tehát az úrvacsorában testét és
vérét magunkhoz vesszük, azzal a Krisztussal kerülünk szoros kapcsolatba,
akit megfeszítettek és megöltek értünk, sokakért.

Az úrvacsorában az áldozati halált vállaló Jézussal van tehát közösségünk,
hiszen benne Jézus elõvételezte és ránk hagyta a kereszthalált. Pilinszky Já-
nos szerint úgy, hogy az isteni szeretet legmélyebb szabályai szerint a szöge-
ket és saját haláltusáját elõbb meleg csenddé változtatta át, baráti lakomává,
ahol testét kenyérként és vérét valódi italként nyújtja át nekünk. Ezzel örökre
biztosította jelenlétét közöttünk.1 Így vagyunk „egy kenyéren” vele, szoros
összetartozásban. Közösségben, amelyben élhetünk. Osztozik velünk jóban
és rosszban, mint a régi kenyeres pajtás. Ezért igaz barát. (Vö. Jn 15,15.)
Annyira eggyé leszünk vele, mint az étellel, amelyet megeszünk, és mint az
itallal, amellyel szomjunkat oltjuk. Beépül testünkbe, sejtjeinkbe, és
energiája éltet. Így lesz az úrvacsorában Krisztus egészen a mienk, hiszen
önmagát adja. Önmagával pedig adja a bûnök bocsánatát. Ezt halálával szerezte
meg, hiszen vére sokakért ontatott ki „a bûnök bocsánatára”. 

Éppen az árulás éjszakáján válik Jézus tette a legnagyobbá. Ott van még
közöttük Júdás is, Jézus árulója. Péter is, aki hamarosan átkozódva tagadja le,
hogy egyáltalán ismeri. Ott van valamennyi, akik néhány óra múlva elfutnak
tõle, cserbenhagyva õt. De még mielõtt mindez megtörténik, Jézus a kezét
nyújtja feléjük. A feléjük kinyújtott kézben pedig ott van teste és vére: õ ma-
ga. A következõ éjszakán már szögektõl szétroncsolt az a kéz, és a sírban pi-
hen. De elõtte még ebbe a kézbe kenyeret vesz és poharat, és adja önmagát:
testét és a bûnök bocsánatára kiontatott vérét, éppen azon az éjszakán, ame-
lyen tanítványai a leghitványabbnak bizonyulnak.

Bûnbocsánatával közeledik felém is. Pedig rám is igaz: kenyerét eszem,
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mégis sokszor felemelem a sarkam ellene. Méltatlanná leszek barátságához,
õ hû marad. Jóban-rosszban osztozó barát, akivel egy kenyéren vagyok. Aki
jó hozzám, mint egy falat kenyér, hiszen az önzetlen, segítõ szeretet határoz-
za meg. S valahányszor veszem magamhoz, mindig újat kezdhetek, hiszen a
közösséget mindig újra teremti önmagával és közöttünk egymással is.

Ezt a közösséget megtartja az örök életre is. Jézus az Atya országáról is szól,
ahova megy, s ahol együtt lesz majd övéivel is. Vele az összetartozás a halál-
ban sem szakad meg, sõt onnantól teljesedik ki igazán.

A földi kenyér csak a halálig jó, a mindennapi kenyerünk ideig való. Lesz
idõ, amikor már nem kell, már nem segít. Az élet könyörtelen törvénye, hogy
egyszer kifordul a szánkból az utolsó falat kenyér. És jaj lenne nekünk, ha
csak addig látnánk, ha nem lenne tovább. Jézus az élet kenyerének is nevezte
magát, s hozzátette: Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete
van, és én feltámasztom azt az utolsó napon. (Jn 6,54) Átszegezett keze az úrva-
csorában önmagával az örök életet is nyújtja felém. Az élet kenyere, Jézus,
örök életre tápláló kenyér. Élõ kenyér, hiszen a halál pillanatában sem hull ki
a kezünkbõl. Jézus az úrvacsora bûnbocsánatában távlatot nyit elõttünk: a
mennyei Atya országának, a másik létállapotnak, az örökkévalóságnak a táv-
latát. Csak magamat szegényíteném meg végzetesen, ha nem élnék vele.

Zászkaliczky Péter
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Mi tehát az oltári szentség? Felelet: Krisztus Urunk valóságos teste és vére kenyér-
ben és borban, amely Krisztus igéjével rendeltetett nekünk keresztyéneknek arra,
hogy együk és igyuk. Ahogyan a keresztségrõl is azt mondtuk, hogy nem egyszerû-
en víz, úgy mondjuk itt is, hogy ez a szentség kenyér és bor, de nem egyszerûen
olyan kenyér és bor, amilyent egyébként az asztalra tesznek, hanem Isten igéjébe
foglalt és hozzá kötött kenyér és bor. Hangsúlyozom: az ige különbözteti meg ezt
a szentséget és teszi azt, hogy az nem egyszerûen kenyér és bor, hanem Krisztus
teste és vére, valóságban és neve szerint. [...] Mert amit Krisztus szája szól és
mond, az úgy van: õ nem hazudik és nem csal.

Luther Márton: Nagy káté. In: Az Evangélikus Egyház Hitvallási Iratai II. Ev. Egyetemes
Sajtóosztály. Budapest. 1957. 196. o.
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Nagypéntek
Akkor Pilátus elvitette Jézust, és megkorbácsoltatta. A katonák tövisbõl koronát fon-
tak, a fejére tették, és bíborruhát adtak rá; oda járultak hozzá, és ezt mondták: „Üd-
vözlégy, zsidók királya!” – és arcul ütötték. Pilátus ismét kiment az épület elé, és így
szólt hozzájuk: „Íme, kihozom õt nektek. Tudjátok meg, hogy semmiféle bûnt nem ta-
lálok benne.” Ekkor kijött Jézus az épület elé, rajta volt a töviskorona és a bíborruha.
Pilátus így szólt hozzájuk: „Íme, az ember!” Amint meglátták Jézust a fõpapok és a
szolgák, így kiáltoztak: „Feszítsd meg, feszítsd meg!” Pilátus pedig ezt mondta nekik:
„Vegyétek át ti, és feszítsétek meg, mert én nem találom bûnösnek.” A zsidók így vá-
laszoltak neki: „Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Is-
ten Fiává tette magát.” (Jn 19,1–7)
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Juhász Gyula: AZ UTOLSÓ VACSORA

János a Mester nagy szivén pihen,
E tiszta szíven, e csöndes sziven.
Pihen, de lelke a holnapra gondol,
S fiatal arca felhõs lesz a gondtól.

Mély hallgatás virraszt az asztalon.
Az olajfák felõl a fuvalom
Hûsen, szomorúan a szobába téved,
Be fáj ma a szél, az éj és az élet!

Tamás révedezve néz a mécsvilágra,
Péter zokog és árvább, mint az árva.
Júdás se szól, csak apró szeme villan,
Remegve érzi: az õ órája itt van!

Csak egy nyugodt. Nagy, sötétkék szemében
Mély tengerek derûs békéje él benn.
Az ajka asztali áldást rebeg,
S megszegi az utolsó kenyeret!
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Fájdalommal teli ünnep Jézus kereszthalála. Szomorú szívvel érkezünk a
templomba. Legtöbb gyülekezetünk ilyenkor feketébe öltözteti az oltárt és a
szószéket. Valakit halálra ítéltek, aki nem követett el semmi vétket. Az ártat-
lant igaztalanul feszítették keresztre. Egyik régi énekünk soraival így szólal-
tatták meg eleink: „Sírjon ma az ének, mert mély a mi gyászunk.”

Akik távol állnak a keresztény hit gondolatvilágától, azok is elfogadhatják
a keresztények Jézusra emlékezõ gondolatait. Ez azonban csupán a történtek
értelmezésének egyik vonulata. A másik lehetõség, hogy az események mö-
gött keressük a történelmet irányító s bennünket megváltani akaró Isten
szándékát. Közel kétezer évvel a nagy dráma, Jézus kereszthalála után idõsze-
rûbbé válik ez utóbbi kutatása, amit természetesen nem tudunk megtenni az
elõbbi, a megtörténtek alapos ismerete nélkül. Két kérdést meg kell válaszol-
nunk: mi is történt valójában? Mit akart elérni maga Isten az események
megtörténtével? Nem kevésbé fontos, hogyan reagálunk mi a történtekre.
Nézzük hát a nagypénteki dráma szereplõit!

A katonák
Teszik a dolgukat, mint minden idõk zsoldosai. Amit nekik parancsolnak, azt
hajtják végre. Szenvtelenül és lélektelenül. Ezért fizetik õket. Jézust felöltöz-
tették, tövisbõl koronát készítettek neki és fejére helyezték, bíborruhába öl-
töztették és gúnyosan arcába vágták: üdvözlégy, zsidók királya. Nem is tud-
ták, valójában mekkora igazságot mondtak ki akaratlanul is. Mert a mi Urunk
valóban király, hiszen neki adatott minden hatalom mennyen és földön. Ez a
hatalom úgy tûnik, el van rejtve, de ez a tényen semmit nem változtat. Jézus
király, és hatalma van. Ezt a történelem igazolja a közeli események ismere-
tében. Jézus király, és hatalma van. Ezt a jelen is mutatja, mert ma is hódít
magának szíveket, és követésében megtartja õket. Az a tény, hogy mi itt va-
gyunk, emlékezünk és ünnepelünk, ennek a jézusi királyi hatalomnak a jele
és visszavonhatatlan megnyilvánulása.

Pilátus
A helytartó a másik fontos szereplõ. Sokan mondják: rajta múlott minden. Ha
neki lett volna bátorsága, akkor Jézus életben marad. Pilátus háromszor
mondja Jézust ártatlannak, nem talál benne semmi bûnt. Szavának nincs sú-
lya, pedig igazat mond. A történelem számára mégis fontos feljegyzett vallo-
mása. Épp úgy, mint a századosé, aki felismerte Jézusban, hogy õ Isten Fia,
és a jobb latoré, aki felismerte, hogy saját végsõ kiszolgáltatottságán csak Jé-
zus tud segíteni. 

Nem szabad felednünk, hogy mindhárman pogányok voltak, de az igazat
vallották Jézusról. Pilátus a felelõsséget is el akarja magától hessegetni, s át-
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hárítja a zsidókra. Tipikus emberi magatartás, amely igyekszik lerázni magá-
ról nehéz történelmi pillanatokban a döntést és annak következményeit. Ért-
hetõ Pilátus belsõ vívódása és tanúvallomása. Sokat ér a történelmi érvek
csokorba szedése során a felelõsség elõli menekülése. A „mosom kezeimet”
magatartás örök negatívumaként vonult be a történelembe. Így ítél el min-
denkit, aki rossz példáját követi. Kimond még valamit Pilátus, amikor Jézusra
mutat: „Íme, az ember!” Íme, õ az ember. Cinikus vallomása sokféleképpen
érthetõ. Utalás lehet kétségbeesett sorsára, nagyravágyó magatartására, ki-
szolgáltatottságára. Igaz az, amit valaki így fogalmazott: Az ecce homo jele-
net az emberiség szegénységi bizonyítványa. Mi azonban e pilátusi vallomás-
ból azt halljuk ki: õ az igazi ember. Tiszta és ártatlan, bûn nélküli és az Atya
akaratának engedelmeskedõ. Az ember, amilyenné mi is szeretnénk lenni.
Aki ellenségeit is kész szeretni, aki áldja azokat, akik õt átkozzák. A tiszta
emberség igaz s örök példája. Még az önmagát és Istenét keresõ Renan, a 19.
század filozófusa is így nyilatkozott: lenyûgöz engem Jézus fényalakja. Bizony
fénylik igaz embersége, szeretetének mélysége, az Atya akaratát keresõ õszin-
te engedelmessége. Ha Pilátus tudta volna, mit mond, lehet, hogy visszavon-
ta volna? Így azonban az igazság tanújává emelkedett, akaratlanul is. Nincs
egyedül a történelemben.

Munkácsy Mihály örök értékû festménye is úgy állítja elénk Jézust, mint a
megalázott, de az Atyának kiszolgáltatott embert a maga isteni méltóságá-
ban, mint aki egyedül képviseli az izzó gyûlölet logikája helyett a szelíd meg-
bocsátás isteni gondolkodásmódját.
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A harmadik szereplõ résztvevõk a zsidók
Õket marasztalja el a történelem elsõ helyen. Jóllehet az evangélium is pon-
tosít, amikor a fõpapok és a szolgák ajkára adja a drámai „Feszítsd meg!” kiál-
tást. Más kutatók azt vélik, hogy a szolgák között fõként Pilátus pogány kato-
nái és egyéb nem zsidó személyek voltak. Így a Jézus felett kimondott halálos
ítélet súlya a zsidó fõpapokat terheli különösen, és másodsorban a többségé-
ben pogány személyekbõl álló, „Feszítsd meg!”-et kiáltó tömeget. Bárhogy is
legyen a történelmi valóság, egy bizonyos: a ma élõ zsidók semmiképpen
nem állíthatók a történelem ítélõszéke elé, amint mi sem vállaljuk az eleink
által elkövetett katonai garázdálkodásokat az akkori gallok földjén vagy Lech
mezején, még ha ott meg is verték õket. Más dimenzióban pedig azt valljuk,
másként nem is alakulhattak a Jézus körüli események, hiszen a megváltás
drámája nem emberi cselszövés szüleménye, hanem Isten örökkévaló szán-
déka szerint zajlott esemény.

Nem kevésbé meghökkentõ a törvény betûjére hivatkozás intenzitása eb-
ben a párbeszédben. Ugyanis a törvény van az emberért, annak életét, körül-
ményeit kell védelmeznie. Itt a törvény nevében egy ártatlan embert külde-
nek a halálba. Döbbenetes, hogy az önkényuralom törvényértelmezése mi-
lyen gyakran ismétlõdik a történelemben, s hány ártatlant végeznek ki a tör-
vény nevében. Egyszer felelniük kell az ártatlan emberek kiontott véréért
nemcsak a történelem, de az élõ Isten színe elõtt is.

A szótlan Jézus
A legszimpatikusabb szereplõ a nagypénteki dráma színpadán. Megdöbbentõ,
hogy Jézusnak semmi lehetõséget nem adnak a véleménynyilvánításra, pedig
az õ életérõl van szó. Róla döntenek itt, lényegében nélküle. Kigúnyolt ember,
a legalacsonyabb beosztásban levõ katonák is azt tesznek vele, amit akarnak.
Senki nem törõdik vele. A töviskorona mégis fényesebben csillog minden
aranykoronánál, mert a királyok királya hordja fején. A bíborruha minden kirá-
lyi palástnál ragyogóbb, mert színe Jézus értünk kiömlött vérére emlékeztet.

Kiszolgáltatott ember. Látszólag a körülmények sodrásában jut a kereszt-
fára, valójában a drámában résztvevõk csak szerepelõi az eseményeknek.
Mégis a kiszolgáltatottság örök mementója megverettetésében, kivégzésé-
ben, tehetetlenségében. Sokan kérdezik, hogyan fordulhat ez elõ? Miért
nincs, aki az igaz mellé álljon? Vajon napjainkban nem élnek körülöttünk,
akik nem tudnak sorsukon változtatni, akik kiszolgáltatottjai mások akaratá-
nak, jó vagy rossz indulatának? Van-e, aki melléjük áll, aki felveszi ügyüket?

Jézus ügyét, sorsát felvette a legnagyobb, maga az élõ Isten. Ajándékozott
neki olyan nevet, amely minden név fölött való. Olyan hatalmat, amely min-
den hatalom fölött való.
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A láthatatlan nagy rendezõ, az Atya
Látta-e valaki a történések résztvevõi közül, hogy nem az a döntõ, amit Jézus
fájdalmas sorsában beteljesedni látnak, hanem amit az Isten gondol vele és
az emberiséggel? Úgy tûnik, a tanítványok sem voltak abban a helyzetben,
hogy hitük mélysége az isteni szándék szintjét elérte volna. Pilátus sem volt
olyan belsõ dimenziókat keresõ ember, aki a történések transzcendens vonu-
latára gondolt volna. A katonák szolgalelkû, megfizetett zsoldosok voltak, az
immanens világ megkötözöttei. És a választott nép fõpapjai? Nekik kellett
volna olyan antennával rendelkezniük, amelyik felfogja az isteni szándék rej-
tett kódjait. De csak magukra gondoltak. Hatalmukra és tekintélyükre. A tör-
vény holt betûjére és a saját érdekvédelmükre.

Jézus egyedül, némán viseli a körülötte zajló történéseket, személye megalá-
zását, méltósága megtiprását, kiszolgáltatottságát. Úgy hiszem, õ tudja mégis,
hogy nem Pilátus tétovaságának, a tömeg haragjának, a katonák gúnyos ka-
cajának és még csak nem is a zsidó fõpapok féltékenységének vagy törvényt
féltõ vakbuzgóságának a kiszolgáltatottja, hanem az Atyának szolgáltatja ki
magát. Az õ kezébe teszi le sorsát, jövõjét. Benne nem is csalódik. Az Atya
igazolja õt, engedelmességét és keresztet vállaló, halálba menõ szelídségét.

Az igehirdetés vége felé közeledve két kérdésünk marad.
Kivel azonosulunk a nagypénteki események embertelen forgatagában? – A kérges lelkû
katonákkal, akik pénzért mindenre képesek? A felelõsséget áthárító Pilátussal,
aki mindig az élet könnyebbik oldalát választotta? A „Feszítsd meg!”-et kiáltó,
vérszomjas tömeggel, akik mindig bûnbakot keresnek a mindennapokban? Vagy
talán Jézussal, az egyedül igaz emberrel, a kiszolgáltatottal, aki megváltásunkat
viszi véghez a kereszthalál gyötrelmei között? A választ mindenkinek magá-
nak kell megadnia az úrvacsorai oltár közösségében vagy csendes imájában. 

Milyen a kapcsolatunk azzal, aki nagypénteken értünk is meghalt? – Lehet elhá-
rító: nem vagyok vallásos, nem is akarok e kérdéssel foglalkozni. Lehet mér-
legelõ: ez a Jézus sok jót hozott, emberséget, áldozatot, ártatlanul kivégezték.
De a legtöbben mégsem hívõk a mai világban. Ússzak az árral, vagy forduljak
vele szembe? Csak az elpusztult halakat sodorja az ár. Az élõ halak mindig az
árral szemben úsznak. Nem ezt kellene nekem is tennem? Lehet elzárkózó:
én csak magammal törõdöm, velem sem foglalkozik senki. Mindenki a maga
szerencséjének a kovácsa. Vajon az utolsó szívdobbanás után is? Lehet véde-
kezõ: az én szüleim, nagyszüleim derék evangélikusok voltak, hittek és imád-
koztak. Talán nekem is jut érdemeikbõl. Nekünk mindnyájunknak azonban
magunknak kell számot adnunk hitünkrõl és életünkrõl. Elõdeink vélt érde-
mei semmit nem számítanak, de példájuk segíthet megtalálni a helyes kap-
csolatot Jézussal. Ez a kapcsolat a nyitott szív magatartása. Kész vagyok elfo-
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gadni szeretetét, megváltó halálát, meríteni tiszta emberségének kútjából, s
leborulva imádni õt. Méltán versel megindítóan Ilauszky Sámuel: 

Csodás égi szeretet!
Szívem mindent elfeled,
Ami engem földre von.
Csak rád nézek én Megváltóm,
Szereteted sírig áldom,
Gyõzedelmes Krisztusom.

(EÉ 208,4)

Zengjük mi is együtt, valljuk mi is vele együtt minden keresztény testvérünk-
kel.

D. Szebik Imre

Nagyszombat
Akkor újra megszólították néhányan az írástudók és a farizeusok közül: „Mester, jelt
akarunk látni tõled.” Õ pedig így válaszolt nekik: „Ez a gonosz és parázna nemzedék
jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak a Jónás próféta jele. Mert ahogyan Jónás
három nap és három éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az Emberfia is a föld belsejé-
ben három nap és három éjjel. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nem-
zedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert õk megtértek Jónás prédikálására;
ámde itt nagyobb van Jónásnál! Dél királynõje feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedék-
kel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, mert õ eljött a föld végsõ határairól, hogy meg-
hallgassa Salamon bölcsességét; ámde itt nagyobb van Salamonnál! (Mt 12,38–42)

A CSEND HANGJAI

Szükségünk van jelekre. Emberi életünk napról napra jeleket keres és jeleket ad,
mert a jel tartalmat hordoz, mondanivalót rejt, irányt, utat mutat. Meghatá-
rozza, jellemzi viselõjét, tulajdonosát. Hányféle jel, szimbólum övezi az em-
beri történelem hosszú folyamát: uralkodók kézjegyétõl családi címereken,
keresztyén szimbólumokon és felekezeti jelvényeken át politikai jelképekig.

Olvasom a történetet arról a fiatalról, akit gimnazista osztálytársai mindig
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csak rendetlenül, mosdatlanul látnak, s modora is komoly kívánnivalókat
hagy maga után. Aztán egyik napról a másikra kiderül, hogy régi nemesi csa-
lád sarja. Számára is meglepetés a hír. Szembesül azzal, hogy többszörös elõ-
nevük, címerük is van, és születésnapjára szüleitõl pecsétgyûrût kap, amely-
be ez a címer van belevésve. A gyûrûnek köszönhetõen ez az ember idõvel tel-
jesen megváltozik. Rendezett megjelenésével, választékos szókincsével min-
denkit meglep. Mire képes egy pecsétgyûrû! Mire képes egy családi címer!1

De egy apró jel akár még az életet is jelentheti. Egyetlen jeladás életet ment-
het. A közúti forgalomban jelzõtábla ad nélkülözhetetlen információt az autós
elõtt álló veszélyes útszakaszról, a viharban süllyedõ hajó morzejele adja tud-
tul: segítségre van szükség, földrengések után a túlélõk romok alól hallatszó-
dó kopogtatására felfigyelhetnek a mentõk. Egyetlen apró jel életet menthet.

Bárhová tekintünk tehát, szinte mindenhol körülvesznek minket a jelek.
Ilyenek a márkanevek, védjegyek is. A márkás holmi szinte megfizethetetlen,
a vásárlók többsége mégsem szeret márkajelzés nélküli terméket vásárolni,
hiszen az jóval gyengébb minõségû – hangzik az érvelés –, hamar tönkre-
megy, garanciája nincs vagy rövid lejáratú. Ha pedig a védjegy hiányzik az
áruról, akkor csaknem biztosak lehetünk abban, hogy az hamis.

Nos, ilyen márkanevet, vagy ha úgy tetszik, védjegyet követelnek Jézustól
is az írástudók és a farizeusok: Mester, jelt akarunk látni tõled! Vagyis azt mond-
ják: igazold magad, mutasd a jelvényedet! Ahogyan hivatalos személyektõl
elvárható az, hogy jelvényük, igazolványuk felmutatásával bizonyítsák: van
joguk eljárni hivatalos ügyekben, úgy szerintük Jézusnak is igazolnia kellene
önmagát.

Kedves Testvérem! Bibliádban azt olvashatod, hogy e beszélgetést megelõ-
zõen Jézus meggyógyított egy néma és vak megszállottat. Ez az ember Jézus
gyógyító, életújító hatalmának köszönhetõen immár beszélt és látott. A gyó-
gyítást követõen a Jézust körülvevõ sokaság még bizonytalanul, mégis helyes
következtetéssel teszi fel a kérdést: csak nem ez a Dávid Fia? A farizeusok
azonban sietve „kijózanítják” a népet, s Jézust azzal gyanúsítják meg, hogy az
ördögök fejedelmének segítségével tette, amit tett. Emberi gondolkodás alap-
ján logikusan következik mindezek után a követelés: „Jelt akarunk látni!”
Bizonyítékot akarunk, mutasd meg magad, igazold magad!

Hányszor és hányszor fogalmazódik újra a farizeusok mondata azóta is!
Látható, tapintható, érzékelhetõ jelekre várunk. Ha nem látom kezén a szegek
helyét, és nem érintem meg ujjaimmal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az
oldalára, nem hiszem! (Jn 20,25) – mondja Tamás.
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Gyermekkoromban elszántam magam,
Hogy szólok istennek, ha van.

De nékem õ égõ csipkefenyérben
Meg nem jelent, se borban és kenyérben,

Hiába vártam sóvár-irigyen,
Nem méltatott reá, hogy õt higgyem.

– írja Karinthy.1 Jelre vársz? Védjegyet keresel? Igazoltatni akarnád Jézust te
is? Vedd észre, hogy nem márkaemblémával ellátott árucikk õ, hanem élõ Úr.
Úr a mindenség fölött, fölötted is. Olyan Úr, akinek életet, méghozzá örök
életet adó hatalma van. Róla nem állíttathatsz ki garancialevelet, tõle nem
kérheted számon valódiságát, rajta nem készíttethetsz eredetvizsgálatot. Õt
nem választhatod ki, nem vásárolhatod meg, mint egy praktikus, kényelmes
használati tárgyat. Miért? Mert õ választ ki, õ szólít meg, és õ vizsgál meg té-
ged. Õ váltott meg, ahogyan Luther mondja: „nem arannyal, sem ezüsttel,
hanem szent és drága vérével, ártatlan szenvedésével és halálával, hogy egé-
szen az Övé legyek…”2

Mester, jelt akarunk látni tõled. És Jézus válaszol. Nem adatik más jel, csak a Jó-
nás próféta jele. Adatik tehát jel, csakhogy nem olyan, mint amit a gõgös írás-
tudók követelnek. Nem olyan, mint amit e „gonosz és parázna nemzedék” kí-
ván. Istentõl megrendelni még egy apró jelet sem lehet. Õvele nem lehet „üz-
letet kötni”: adj jelet, mi pedig cserébe hiszünk benned. A dicsõséges jel, a
lenyûgözõ szenzáció, a dübörgõ, hangos, látványos jelenés elmarad, helyette
olyan jelet ad Jézus, amely a minden hatalomtól való teljes kiüresedésben, az
értünk szenvedõ Emberfia halálában és eltemettetésében bizonyítja elõttünk
Isten szeretetét. Ma sem adatik más jel, mint a Jónás próféta jele: csak ka-
rácsonyhoz lehet hasonlítani nagyszombat üzenetét. A szolgai forma két pó-
lusán, a bölcsõben s a koporsóban mutatja meg nekünk e két esemény a nagy
örömhírt: emberré lett az Isten. Sõt, az Emberfia alászáll a holtak birodalmá-
ba, hogy cipelje, nem egyszerûen velünk, de értünk, helyettünk a halál ter-
hét, és hogy oda, a legsötétebb pokolmélységekbe is a reménység evangéliu-
mát vigye. Nagyszombat üzenete a halál és élet mezsgyéjén szólít meg
minket. A már igen és még nem titka feszül ezekben az órákban. Most csendben
van a természet, még némák a harangok, ma még az igehirdetés is a csend
hangjain szól. De a nagyszombati hallgatás, némaság, elrejtõzés már a nagy
gyõzelem csendje. A Krisztus-hit pedig képes meghallani a csend hangjait.

127

1 Karinthy Frigyes: Elõszó. In: Összegyûjtött versek. Nippon Kiadó. 1996. 8. o.
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Ma nem hegyeket szaggató viharos szélben, nem földrengésben, nem is
tûzben jön közel hozzánk Urunk, hanem halk és szelíd hangban, a csend
hangjaiban talál ránk, mint Illésre a Hóreb-hegyen. (1Kir 19,12)

De Jézus halálának jelentõsége mellett Jónás jelében megláthatod a hirdetett ige és
a megtérés jelentõségét is.

Jónás próféta Isten parancsára ítéletet és pusztulást hirdetett Ninive váro-
sának s az ott lakóknak. A város népe a próféta igehirdetésére bûnbánattal és
megtéréssel válaszolt. Sába királynõje elment Salamonhoz, hogy megcsodálja
bölcsességét és tanuljon szavaiból. És folytathatnánk a sort: gondolhatunk
Naamánra, az arám király hadseregparancsnokára, aki Isten emberéhez, Eli-
zeushoz megy tisztulást remélve, s bár kezdetben látványos csodát vár, végül
elfogadja és átéli Isten erejének „csendjét”, egyszerûségét, és gyógyulásra lel
a Jordán vizében. (2Kir 5) Vagy emlékezzünk arra a római századosra, aki
nem elõbb és nem késõbb, hanem éppen a kereszten szenvedõ és lelkét kile-
helõ Jézust látva tudja kimondani: Bizony, ez az ember Isten Fia volt! (Mk 15,39)
Ebbe a sorba tartozik az etióp kincstárnok is, aki a Gázába vezetõ úton, hin-
tóján ülve Ézsaiás prófétát olvassa, és Isten igéjének magyarázatára vár, majd
miután Fülöp igehirdetésére világossá lesz számára a prófécia, azon nyomban
megkeresztelkedik. (ApCsel 8,26–40)

Mint figyelmeztetõ jel mutatkozik meg Jézus szavaiban a pogány világ
megszégyenítõ hite. Mert Isten igéje hitre ébresztõ erõ még a nagyszombati
csend mélységében is. Sokszor talán nem így gondolunk Urunk szavára, nem
így tekintünk az igehirdetésre sem. Mivelhogy az emberi módon, emberek
hangján megszólaltatott üzenet, ezért hajlamosak vagyunk arra, hogy erõtlen
beszédnek tekintsük. A szó elszáll – tartja a mondás, s bár talán nyíltan ezt
nem hangoztatjuk, mintha mégis e mentalitás lenne jellemzõ oly sokszor Is-
ten igéjével kapcsolatban is.

Pedig olyan szó az, amely még a legbizonytalanabb és legkilátástalanabb
helyzetekben is Isten iránti bizalmat teremt az emberben. Abban is, aki eddig
kívülálló volt, abban is, akire legkevésbé gondolnál. Úgy áll ma elõttünk a ke-
gyelmet nyert pogányok kis csoportja, mint akik a választott népet, a ma egy-
házát is megszégyenítõ módon megértették és szívükbe fogadták Isten igéjét,
elfogadták az õ szabadítását. Éppen õk: a kívülállók, a lenézettek, az elõ-
ítéletek célkeresztjében élõk. Akikrõl senki sem feltételezne jót, s akik most
mégis nyomorúságaikkal, bûneikkel, terheikkel az elsõk között érkeznek
Krisztus színe elé. Jézus most rájuk mutat, hogy a magukat bennfentesnek
gondolók is észrevegyék, meglássák: Krisztus szabadításának örömhíre uni-
verzális. Minden embernek szóló örömüzenet. Befelé fordulás helyett kifelé
tekintésre hív, határok és elválasztó falak építése helyett akadálymentesítést
végez.

128

Jav Hull.qxd  2003. 12. 04.  17:19  Page 128



A Jézussal vitatkozó írástudók látványos, meggyõzõ jelre várnak, s közben
nem veszik észre, hogy bõven adatik jel: olyan, amilyet õk nem is gondolná-
nak, és ott, ahol õk nem is keresnék. Ninive népe, Dél királynõje, egy arám
hadseregparancsnok, egy római katona, de még az etióp kincstárnok is meg-
látták és elfogadták Isten kegyelmének, életújító szeretetének minden ember
felé áradó jeleit. Így válhatnak Krisztus kezében maguk is jelekké, hogy én is
megtanuljam: nem látványos, hangos csodában, hanem saját életének kiüre-
sítésében, önátadásában, ma pedig különösen is a csend hangjaiban mutatja
meg magát az Isten.

Smidéliusz András
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Dietrich Bonhoeffer: JÓNÁS

Torkában a halálnak mind a hajónép
orkántépte kötélen kapdos, üvöltöz,
dermed a szíve, szemében rémület úszik:
elszabadulva dühöngnek a vízi hatalmak.

„Jóságos, örök istenek, adjatok, ó, jelt:
hadd tudjuk meg okát a ti nagy dühötöknek!
Hol van az esküszegõ, hol a káromló vagy a gyilkos,
titkos bûnt ki hozott ide, hozva e vészt ránk?

Ó, melyikünk, aki most is rejti a vétkét,
s gõgje miatt minket mind áldozatul vet?”
Így könyörögnek. S Jónás felfelel ekkor:
„Én vagyok az. Vétkeztem az Isten elõtt én.

Ellenem ég a harag. Hát vessetek engem
vízbe, a bûnöst! És a kegyest kímélje az Isten!”
Hallgatták, s a foguk vacogott. De erõs kezeikkel
Mélybe taszították õt. S elnyugodott, ím, a tenger.

(Tegel, 1944. október 5.)

Dietrich Bonhoeffer: Börtönlevelek. Fogságban írt levelek és feljegyzések. Szerk.: Eberhard
Bethge. Ford.: Boros Attila. Harmat Kiadó. Budapest. 1999. 193. o.

Jav Hull.qxd  2003. 12. 04.  17:19  Page 129



Joseph Assarfati (13. sz.), Jónást elnyeli a cet, © Giraudon, Bibliotheque Nationale, Lisza-
bon (Portugália) In: (Képes) Újszövetség. Kiadja a Magyar Bibliatársulat megbízásából a Ma-
gyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója. Budapest. 2000. 28. o.
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Krisztus pokolra szállásáról kétféleképpen lehet beszélni. Lehet gyermeki módon,
egyszerû szóval, képekben. Ez a legjobb és legbiztosabb. Azután lehet róla beszél-
ni bölcselkedve: hogy’ volt, mint volt. (…) Azt tanácsolom hát: maradj meg az
egyszerû szavaknál és gyermeki képeknél és el ne tántorítson az okoskodó bölcses-
ség, amely a maga eszével akar Krisztus sírjába világítani. (…) Csak az a fontos,
hogy ki-ki erõs hittel vallja: Krisztus megjárta és széttörte a poklot s megszaba-
dította az ördög foglyait.

Jer, örvendjünk keresztyének! Luther írásaiból mindennapi áhítatra. Összeállította: D. Carl
Witte. Ford.: Szabó József. Evangélikus Sajtóosztály. Budapest. 1995. 173. o.
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Húsvét ünnepe

A hét elsõ napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a
sírhoz, és látta, hogy a kõ el van véve a sírbolt elõl. Elfutott tehát, elment Simon Pé-
terhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk: „Elvitték
az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették!” Elindult tehát Péter és a másik tanít-
vány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettõ, de a másik tanítvány elõrefutott,
gyorsabban, mint Péter, és elsõnek ért a sírhoz. Elõrehajolt, és látta, hogy ott fekszenek
a lepedõk, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba,
és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendõ, amely a fején volt, nem a lep-
leknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve, egy másik helyen. Akkor bement a másik
tanítvány is, aki elsõnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az
Írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek.(Jn
20,1–10)

HITETEK REMÉNYSÉG IS LEHET

Mi, akik hiszünk, új emberek vagyunk (sumus novi homines!),
és sohasem öregszünk meg.

(Luther: 90. zsoltár magyarázata, 1534)

Húsvétról, reménységrõl, a kereszt és feltámadás eseményének együttlátásáról
Húsvét örömünnep, az egész kereszténység ünnepe. Mondanivalója centrális,
egyetlen felekezet sem sajátíthatja ki magának, legfeljebb értelmezésében kü-
lönbözõ közelítések lehetségesek. Egymástól tanulhatunk is, a más és más
hangsúly gazdagodást is jelenthet.

2004-ben különös lehetõség is adódik egymás figyelésére, hiszen ugyan-
azon a napon ünnepeljük ortodoxok, római katolikusok, protestánsok. Ez rit-
ka alkalom, mert a naptáregyeztetés Kelet és Nyugat között még mindig várat
magára. Idén együtt mondjuk: feltámadott az Úr, bizonnyal feltámadott! Jé-
zus Krisztus él, húsvétkor nemcsak emlékezünk egy jeles napra, hanem a ha-
lált gyõzõ Krisztusunkra figyelünk, a Christus Victorra, aki ma is reménység-
re bátorít, mind holnapunkra, mind halálunk órájára nézve, és természetesen
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örök életünket illetõen is. Mi nem általában a feltámadásban vagy az örök
életben hiszünk, hanem Jézus Krisztusban, a Feltámadottban, „az Írások sze-
rint.” Õ áll most is az ünnep közepén, hiszen húsvétkor az õ föltámadását ün-
nepeljük.

Kijelölt textusunkat, amely csak az üres sír meglepetésérõl beszél, arról,
hogy a húsvéti üres sír a halál legyõzésének elsõ jele, természetesen nem sza-
bad önmagában érteni, hanem a szinoptikus evangéliumok kontextusában,
sõt Pál apostol fõleg 1Kor 15-ben kifejezetten teológus módon fogalmazott
értékelése szerint. A négy evangélium együtt és az apostolok bizonyságtétele
– Péter, Pál, János apostolra egyaránt gondolunk – más és más aspektusból
ugyan, de ugyanazt az üdveseményt hirdeti. János közlésében a hajnal is sze-
repet játszik, szimbolikusan is, vagyis szûnik a sötétség, eljött a világosság.

Jézus feltámadása a történelem singularissimusa, páratlan, mással nem ha-
sonlítható esemény. Itt nincs párhuzam, sem a tavasz, sem a hajnal nem az,
de a „lárvából pillangó lesz” képlet sem azonos értékû analógia. Húsvét sui ge-
neris esemény. Valódi csoda, nem tehetjük érthetõvé, mert felfoghatatlan misz-
térium. Nem azonos Lázár feltámasztásával vagy Jairus lánya felélesztésével.

Jézus föltámadása keresztény hitünk alapja. Nélküle hiábavaló a hitünk és
a prédikálásunk. Pál apostol szerint még bûneinkben maradunk, vagyis Isten-
ellenes állapotban. Ámde Krisztus föltámadott, ezért nem hiábavaló buzgólkodá-
sunk, szolgálatunk az Úrban! (1Kor 15,58).

Húsvétot joggal nevezik az ünnepek ünnepének, nemcsak a legrégibb ün-
nepnek. Tudjuk, eredetileg minden vasárnapot (az Úr napját) húsvétként ün-
nepelt a keresztény gyülekezet. A „külön húsvét” napját csak a niceai zsinat
(325) határozta meg.

Húsvét összefonódik a zsidó hagyománnyal, a peszach ünnepével, amely
az Egyiptomból való szabadulásra emlékeztet, és a bárány áldozatával juttatja
a nép eszébe, mit jelentett az ajtófélfára felírt mentõ jel, a bárány vére. A leg-
több európai nyelvben megtalálható a páska szó. Sajnos a magyarban csak
profán hátterû, az ünneplés egyik külsõ formájára utal a húsvét szó, vagyis a
hosszú böjti idõszak után újra lehet húst enni. A húshagyó kedd elbúcsúzott
a hústól (carnevale), a feltámadás-ünnep lakomaszerû étkezést jelent olyan
családban is, ahol már profán szokássá, szekuláris ünneppé degradálódott a
húsvét. Nem vetjük meg a népi szokásokat, a húsvéttal kapcsolatos formákat
– ezeknek lehet mély értelmû, szimbolikus jelentõségük is – például a
locsolás a keresztség fürdõjére emlékeztet, a bárányhús ételként a húsvéti
bárányra, a tojás az élet továbbadására stb. De kifejezetten meghamisítása a
húsvétnak, ha nyuszi-ünneppé sorvad, amint a karácsony ünnepe fenyõfa-
ünneppé silányult.
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Nagypéntek és húsvét összetartozása
Evangélikus teológusoknak és gyülekezeti tagoknak egyaránt újra kell gon-
dolniuk nagypéntek és húsvét kapcsolatát, összetartozását. Mi, evangéliku-
sok ugyanis hajlamosak vagyunk nagypéntekrõl önmagában beszélni, megfe-
ledkezve húsvét örömérõl. Sok helyütt országunkban is úgy ismernek ben-
nünket, hogy nagypéntek a legnagyobb ünnepünk. Teológiánkban a kereszt
dominál, ezért sokszor melankolikusak, szomorú ábrázatúak vagyunk. Korál-
jaink gyászoló jellegûek. Ez nyilván torzulás, de legalábbis egyoldalúság.
Nagypéntek és húsvét eseménye ugyannak az üdveseménynek két oldala. A
halálban önmagát áldozó Jézust Isten igazolta, Péter pünkösdi prédikációja
szerint is ez az evangélium: Akit ti megfeszítettetek, Úrrá tette õt az Isten.
(ApCsel 2,36b) Már az Úr titulus jánosi textusunkban is szerepel, Mária
Magdaléna ajkán. Õ ugyanis pozitív értelemben használja Jézus jelzõjét, ha-
lált gyõzõ Úrként.

Hadd idézzem Vajta Vilmost, akit különbözõ teológiai irányok is Magyar-
országon irányt mutató teológusnak tartanak: „A keresztre feszítés ténye ön-
magában még nem volt annyira meggyõzõ, mint az erre következõ feltámadás
híre, amelyet a Feltámadott megjelenései tettek igazán nyilvánvalóvá. Errõl
tesz Pál apostol is bizonyságot, ugyanabban a levélben, ahol a keresztrõl való
beszédet a Krisztus feltámadásáról szóló üzenettel alapozza meg. – Ha pedig
Krisztus nem támadt fel, úgy üres a mi igehirdetésünk (kérügma), de üres a
ti hitetek is. (1Kor 15,14) Nyilvánvalóan ezt úgy is lehet parafrazálni, hogy
még a keresztrõl, Krisztus megfeszíttetésérõl és haláláról szóló üzenet is
üres, hiábavaló (=kenos) volna, ha a feltámadása nem kapcsolódna ehhez, és
ne vetne mintegy kizárólagos fényt a kereszt misztériumára.”1 Tehát Vajta
szerint sem szabad a keresztet önmagában, elszigetelve hirdetni, hiszen „az
apostol által kapott és az igehirdetésében továbbadott hagyomány szerint is
együtt van szó a halálról és a föltámadásról.” Napjainkban a Magyarországi
Evangélikus Egyházunkban legjobb szándékú teológusaink és lelkészeink kí-
sértése lehet, hogy a keresztrõl önmagában beszéljenek, és a theologia crucist
úgy értik, hogy szinte függetlenítik a húsvéti eseménytõl, pedig a Luther által
megjelölt theologia crucis2 nem a föltámadott Krisztussal állított szembe, ha-
nem a theologia gloriaevel, vagyis a középkori skolasztikus „dicsõség teoló-
giájával”, amely fölényes emberi bölcsességgel szorította ki a „kereszt bolond-
ságát”. „Luther teológiai gondolkodását követve is – írja tovább Vajta – fel
kell figyelnünk arra, hogy a »kereszt teológiája« nem magát a keresztre feszí-
tés eseményét tekinti középpontnak. A feltámadás igehirdetésében éppoly
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hangsúlyt kap. …A feltámadás nélkül Luther sem tud beszélni a keresztrõl.”
A kereszt ugyanis Luther számára megtöri gondolkodásunk útját, és a föltá-
masztás, ami utána következett, egy új dimenzióba vezet – minket, egydi-
menziójú embereket –, amint H. Marcuse írása alapján még jobban értjük1. 

Véleményem szerint csak komplementárisan szabad beszélni a kereszt és a
feltámadás üdvtörténeti eseményérõl, különben akár gnosztikus, akár a szenve-
dést bálványozó teológiai álláspontra jutunk. Nem a halott Jézus, hanem a fel-
támadott Krisztus hitünk középpontja. Lutherral szólva: „Krisztust is lehet csu-
pán egy halottnak látni a sok között. (Unus mortuorum)” Krisztus halála és
feltámadása az újszövetségi igehirdetés és a keresztény hit kettõs alappillére.

Egyszerûen is ki tudjuk fejezni mindezt Luther énekeivel. Nem közismert
ugyanis, hogy Luther nem írt keresztrõl szóló éneket a húsvéti hit bizonyos-
sága nélkül. Minden Luther-ének a halálból megmentõnket, az életre támadt
Krisztust hirdeti. Akár az Evangélikus Énekeskönyvünk 214-es, akár a 215-
ös énekének verseit elemezzük, kiderül, hogy Jézusról a bizonyságtétel úgy
hangzik: „Élet, halál Ura õ már, Menedék, sziklavár. Száll örömének: Miénk
az örök élet! Jézus irgalmazz nekünk!” (EÉ 214,3). Majd másutt azt olvassuk:
„…levert poklot és halált Harmadnap reggelére… Az Élet gyõztessé lett, S az
ige valóra vált: Krisztus halála a halált Elnyelte, megcsúfolta. Halleluja!” (EÉ
215,1 és 3)

Húsvét eseményének értékelése
Visszatérve textusunkhoz, a feltámadás szerintünk az üdvtörténet csúcs-
pontja. A kereszthalál a megváltás vágyát igazolja, Jézus tanításait, tetteit,
magatartását hitelesíti. A húsvéti hit ennél is több, az üres sír, húsvét fölfe-
dezésének kezdete, az apostolok magatartásának teljes megváltozását jelen-
tette. Meglepetésük félelme gyõzelmes hitté változott, életük totális, radikális
fordulatot vett. Errõl beszél a húsvéti események folytatása. Húsvét a szabad-
ság jele, gyõzelem a determinizmus fölött, nem a halál az utolsó bilincs éle-
tünkön. Van tovább: Krisztus-hitünk így lehet reménység is. Nem látszólagos
fogságban, hanem valóságos szabadságban élhetünk.

Az üres sír ténye, ez a történelmi esemény lehet a hit kiindulásának tárgya,
az apostoli vallástételek alapján. Ezt a titkot, kibeszélhetetlen misztériumot
próbálják az evangélisták megírni. Nem voltak õk írók, sem irodalmárok,
nem is kényszerítették meggyõzõdésüket másokra, egyszerûen tanúskodtak.
Néha szinte dadogva beszélnek a nagy titokról.

Jogos kérdésünk az apostolok további életével és a kereszténység jövõjével
kapcsolatban az, miként lehetett volna folytatni Jézus mûvét csalással, primi-
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tív szemfényvesztéssel, zavaros magyarázatokkal. Semmiképpen. A kortársak
nem engedték volna ezt a kiutat.

Érdemes újra Lutherra hivatkozni, õ a Jer, örvendjünk keresztyének1 gyûjte-
mény szerint a Feltámadottban a bûnt, poklot, ördögöt, halált gyõzõ vitézt
ünnepli, akinek a neve: „Nincs itt!”. Sírban hiába keresnénk õt. Krisztus a mi
testvérünk, aki miatt örökösök is vagyunk. Krisztus a mi vigasztalónk, nem
kell félnünk, ha õ él. „Nincs pokol, csak mennyország van, ahol õ van jelen.”
Krisztus a mi élõ pásztorunk, nem kell bolyonganunk az életben. Bûnnek, fá-
radságnak terhét már nem egyedül hordozzuk. Új teremtmények vagyunk,
mi is föltámadunk. Örök élet adója õ, hitünkben már van örök életünk.

Egyházi évünk húsvét utáni vasárnapjai jól jellemzik a húsvéti esemény
következményeit: Jubilate, Cantate, Rogate! Az élõ Krisztus minden örö-
münk titka, benne minden szomorúságunk örömre fordult. Élõ reménysé-
günk született a holnapra s az örök életre nézve. „Rest a szívem a teljes evan-
gélium elfogadására. Amíg föltámadásod csodája el nem tölti szívemet, addig
ez a szív fél. Emberektõl… és elmarad a bizonyságtétele. Bûntõl… és eláll a
harctól. Haláltól, kárhozattól fél ez a szív, melyet a halál fölött aratott gyõzel-
meddel, éppen ebbõl a rabságból váltottál ki.”2 „Éppen örömük nincs. Azért,
mert az evangéliumok híradását csak a nagypénteki halálig, temetésedig fo-
gadják el. De léptük azonnal megtorpan, mihelyt a húsvét reggel üzenetével
találják szemközt magukat. Kereszténységük inkább kegyelet, mint életerõ.
Mások felé is inkább szó, mint meggyõzõ hatalom.”3 „Föltámadásod a fordu-
lópont. Hírét még a Hozzád legközelebb állók is nehezen fogadták el. Csak
amikor meggyõzõdést szereztek föltámadásod valóságáról… akkor ragyogott
föl elõttük teljes fényében a Te dicsõséged. Akkor tudtak a gyõzelmes keresz-
tyénség hírnökeiként elindulni bizonyságtevõ útjukra.”4 Folytathatnánk még
az idézeteket a húsvét utáni hetek áhítataiból, de legyen ennyi elég. Aki érti,
tudja, hogy a svéd teológia már a 20. század második évtizedétõl kezdve szí-
vesen beszélt a Christus victorról (G. Aulén), és Wolf Lajos egykori ösztön-
díjas ott is tanult teológiát.

A reménységrõl
Alapvetõ probléma ma a világban a reménytelenség vagy a hamis reménység
táplálása. Mindkettõvel szemben áll a keresztény reménység. Ma kérdezik: mi
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vár ránk a „szép új világban”(Huxley), vagy az Orwell fantáziája szerinti ál-
landó félelemben? Mindennek a szorongásnak ellenpólusa lehet a keresztény
reménység. Sõt, legfõbb mondanivalónk a 21. században éppen élõ remény-
ségünk lehet a holnapot és az örök életet várva. Mi nem csak katasztrófákat
várunk, a környezet teljes tönkretételét, a klasszikus közösségek széthullá-
sát, hanem Isten rendjét, szerinte való szép új világot, amint a LVSZ alakulá-
sakor, majd az EVT indulásakor a világ rendetlensége közepén az Isten rend-
jérõl szóltak a világszövetségek (Lund, 1947, Amszterdam, 1948). Minden
bûn ellenére is reménykedhetünk, hogy a bûnnél erõsebb van itt. A bûnös
ember bocsánatot nyerhet, és a bocsánat maga már új életet jelent ma is. Ta-
pasztaltuk az elmúlt évszázadban, hogy sokféle emberi reménység vallott ku-
darcot. Ideológiák hirdettek új világot, de reménységük „csalfa, vak remény-
nek” bizonyult. Még Bonhoeffer egyik tanítását is illúziónak tekinthetjük, õ
a ma és holnap emberét már felnõttnek gondolta. A mündige Welthez mündige
Christenheit tartozik – hirdette. Sajnos úgy látjuk, hogy a világ a mi korunk-
ban inkább infantilissá lett, semmint felnõtté. Lélekben és erkölcseiben nem
tudott együtt fejlõdni technikai eredményeivel.

A totus Christus
Tudom, hogy általában Jézusra nem úgy tekintenek, mint halált gyõzõ Chris-
tus Victorra. Van, aki forradalmárt lát benne, mások zsidó rabbit, esetleg cso-
datévõ rabbit, sõt lelkibeteg vizionáriust vagy ideálisan tökéletes embert. Az
úgynevezett alulról értelmezett Jézus-interpretáció csak a történeti Jézussal
számol, ez azonban nem elég a teljes Krisztus-képhez. Mi azt hirdetjük, hogy
a názáreti Jézus ugyanaz, mint a föltámadott Úr, és ezt nevezzük totus Chris-
tusnak. Hitünk kockázatos, de lehetséges hit, reménység is lehet. A gondol-
kozó reménység segítségével legyõzhetjük kétségeinket, és fölszabadulha-
tunk a Krisztus adta életfolytatásra is. Hitünk azonos õseink megfogalmazá-
sával, amit a Credo-ban és a Niceai hitvallásban olvashatunk: „Szenvedett,
meghalt, eltemették, de harmadnapra föltámadt az Írások szerint.” Ez cseng
vissza Pilinszky János Harmadnapon címû költeményében: „Mert megölhették
hitvány zsoldosok, és megszûnhetett dobogni szíve – Harmadnapra legyõzte
a halált. Et resurrexit tertia die.”

Hitünk élõ reménység lehet húsvét után – Egy kérdés, egy kijelentés, egy buzdítás
A kérdés – Van-e élõ reménységünk? Ez önvizsgálatra indít. „Szeretném meg-
kérdezni önmagamat és mindnyájunkat: ha valóban örvendünk a feltámadt
Krisztus világosságának, akkor miért vagyunk mégis olyan megfontoltan ör-
vendezõk? Vajon betölti-e lelkünket a csorbítatlan öröm? Nem úgy van-e,
hogy már hozzászoktunk ehhez a húsvéti üzenethez? Halljuk az örömhírt,
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aztán egykedvûen visszatérünk szürke hétköznapjaink világába. Vajon miért
van ez így? Ahhoz, hogy valaki szívbõl énekelhesse a húsvéti halleluját,
szükséges, hogy õszintén tudjon fohászkodni innét a mélybõl Jézushoz, aki
már az örök fényesség otthonában él” – írja Szennay András.1 Nincs-e ben-
nünk is hamis reménységek egész sora, rest a szívünk az emmausi tanítvá-
nyok szerint, akik már csak múlt idõben tudták elmondani reménységüket:
pedig mi azt hittük… A 21. század elején, az aggodalom korában nem váltunk-
e reménytelen, kiábrándult, kiégett emberekké? Egyénenként is, lelkészi
karunkban is, gyülekezeteinkben is felvetõdhet ez a jogos kérdés.

A kijelentés – Húsvét eseménye felkínált lehetõség az élõ reménységre. Már
legyõzetett a halál és vele minden ellenségünk, még várunk a teljességre, a
megérkezésre. Keresztény létünk a „már” és a „még” között húzódik. A jelenre
is érvényes, amit Pál apostol ír: Már múlik a sötét (Rm 13,12–14). Jézus elfogatá-
sakor hangzik Mesterünk ajkán: „Ez a sötétség órája, a ti órátok” (Lk 22,53),
de már jön a világosság, és ti a „világosság fiai lehettek” (Jn 12,35). Az evan-
gélium prológusában is meghirdeti az író: a világosság a sötétségben fénylik, és
akik befogadják, azok Isten gyermekei (Jn 1,12). Keresztelõ Jánostól kezdve a ta-
núk sora, a bizonyságtevõk fellege vesz körül. Mind a megjelent világosságról
tanúskodnak. Korunk kultúrtörténészei szívesen beszélnek napnyugtáról, Is-
ten-sötétségrõl, mi vallhatjuk: húsvét után, hajnalhasadás után vagyunk, mö-
göttünk a napkelte, elõttünk a fény. Felkínált lehetõség, húsvét ajándéka.

A buzdítás – Élõ reménységünk erõforrás, Isten ereje (Ef 1,20–23). A tanít-
ványok már nem mennek el a sírtól gyászolóként, sírgondozóként, a Mesterre
emlékezve, hanem tudnak a Feltámadottról, és élhetnek erejébõl. A remény-
kedõ hit tettre buzdít. Húsvétban van valami mozgás, mobilizáló erõ. Az öreg
Péter és a fiatal János futnak a sírhoz. Az emmausiak még a találkozás órájában
visszatérnek a többi tanítványhoz. Az új, tartalmas élet sokoldalú, minden adott
helyzetre azonnal reagál, amint Róm 12-ben ezt olvassuk a hétköznapok
okos istentiszteletérõl szóló etikai szakaszban. Az élõ reménység dinamikus
erõ, aktív, kreatív életre serkent, és morális impulzust is ad újra meg újra.

A Biblia nem tanulandó tételeket fogalmaz a reménységrõl, hanem az ígé-
retek beteljesítésének narratív elbeszéléseivel mozgásba hoz, kilendít a holt-
pontokról. Az élõ reménység a holnapra és az idõtlen jövõre nézve egyaránt
helyes irányba állít be. Még az egyházra nézve is reménységünk lehet. Legyõ-
zi az egyházról, egyházakról alkotott rossz tapasztalatainkat, elmarasztaló
ítéletünket. „Elegem van már az egyházból” – hangzott egy gyülekezeti ta-
gunk summás véleménye rólunk. Válaszként eszembe jutott Morel Gyula római
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katolikus szociológus, jezsuita tanár szava: „az egyház egy kicsit csúnyácska,
mégis szeretem! Annak ellenére, hogy idõvel felismertem mûködésében sok
feneketlen ostobaságot, és tudomást szereztem mindarról a gonoszságról,
amit elkövetett, párhuzamosan az emberiség történelmének förtelmeivel,
nem vonulok kiábrándultan belsõ emigrációba”. Így reménységünk egyház-
szeretetté válhat, és túllendíthet a kríziseken. Jézus és népe nem Sziszifosz,
a haszontalan és reménytelen emberi élet példaképe. Jézus és népe nem is
Prométheusz népe, aki a tûz segítségével vált nagykorú emberré, és a munka
és teljesítmény bûvöletében él. Jézus és népe nem Faust, aki sok mindent
tanult, filozófiát, medicinát, matematikát, s Uram bocsá’, még teológiát is, de
reménytelenül ostoba maradt. A remény bizalom, hogy másként is lehet, bá-
torság, hogy érdemes élni, erõ, hogy szeretni tudjunk a gyûlölködõ világban
is. Gyakori kérdésünk, merre van elõre. A feltámadott Jézus után! És ismétel-
ten kérdezzük: honnan vegyük az erõt? A feltámadott Jézustól!

Mi, magyar evangélikusok emlékezhetünk a húsz évvel ezelõtti budapesti
LVSZ világgyûlésre és annak fõtémájára: „Krisztusban van reménység”– a világ
számára és az egyház számára is. Ez a visszatérõ reménység-téma 1954-ben
Evanstonban került az EVT asztalára, és 1978-ban a Faith and Order Bizott-
ság indiai ülésén is ezzel vigasztalódott és vigasztalt a világ kereszténysége.

A keresztény reménység nem egyszerûen futurológia, menetrendszerû ter-
vekkel, még kevésbé utópia, hanem erõ a holnapban, hogy szembefordulhas-
sunk minden gonosszal itt a földön és várakozzunk a teljességre.

dr. Hafenscher Károly

AMIT MÁSOKTÓL TANULHATUNK

Mivel húsvét az egész kereszténység ünnepe, érdemes figyelembe vennünk, hogy más fe-
lekezetekben milyen kincseket találhatunk.

Ortodoxok
Köztudott, hogy az ortodoxia tanításában és kegyességi életében a feltámadás központi je-
lentõségû. Errõl gyõz meg Berki Feriz protochierei alapvetõ könyve: Az ortodox keresztény-
ség. Budapest. 1984. Benne olyan ikonokat is találunk, amelyek egyértelmûen a gyõztes
Krisztusra utalnak. H. Blahos: Bevezetés a keleti keresztény lelkiségbe. Budapest. 1998. Ehhez
két protestáns kiadású tájékoztató könyvet is említek: Zugänge zur Orthodoxie. Göttingen.
1989. Benne különösen érdekes: Der Osterjubel der orthodoxen Kirche. 32kk. A másik: Rein-
hardt Thöle: Orthodoxe Kirchen in Deutschland. Göttingen, 1997. Ebben valamennyi
autokefál ortodox egyház bemutatása történik. Mindkét könyv a Benzheimer Hefte soro-
zatban jelent meg.

Anglikánok
H. A. Williams: True resurrection. London, 1972 hat fejezetben a feltámadás és a halál teo-
lógiáját nyújtja. A. M. Ramsey yorki érsek: The ressurrection of Christ. York. 1961. Ebben az
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Újszövetség feltámadásról szóló teológiáját és az egyháztörténet idevágó kijelentéseit ol-
vashatjuk.

Római katolikusok
A Katolikus Egyház Katekizmusa 1. és 4. fejezetén kívül néhány mai jellemzõ római katoli-
kus kiadványt említek: II. János Pál pápa Az Élet evangéliuma címû enciklikáját, magyarul
Budapest, 1995. Itt jelenik meg II. János Pál azóta gyakran emlegetett hitvallása: a halál
kultúrájával szemben az élet kultúráját kell hirdetni. Jelentõs kis könyv Szabó Ferenc: Jézus
Krisztus címû zsebkönyve (Harmat, 1995), benne két fejezet Jézus feltámadásának tényé-
rõl és az apostolok hitének megszületésérõl (106kk). Nyíri Tamás két könyvére utalok: Ki
ez az ember? (Budapest, 1976), ebben különösen a 6. fejezet: A remény embere, és a 10.:
Jézus él. Ugyanezen szerzõ A keresztény ember küldetése a világban (Akadémiai Kiadó, Buda-
pest, 1967) címû könyve. A szerzõ intellektuális imakönyvnek nevezi ezt a gondolkodó
keresztények számára írt mûvét. Morell Gyula: A jövõ biztosabb, mint a múlt (Egyházfórum,
Budapest, 1995), a lényeg kifejezõdésének fõbb vonásai címû fejezet különösen is értékes.
Ijjas Antal: Jézus története, 2. kötet (Budapest 1978, 689kk) tudományos és népszerû mun-
ka egyaránt.

Görög katolikusok
Krisztus közöttünk (Budapest, 1984): a keresztény Kelet liturgikus közösségeinek bemuta-
tása Timkó Imre elõszavával. Minden görög katolikus kiadványban a húsvétnak központi
szerepe van.

Reformátusok
Jürgen Moltmann Theologie der Hoffnung (München, 1966) címû mûve alapvetõ munka, a
reménységet állítja a középpontba. (Szathmáry Sándor református professzor disszertáci-
ót írt ebbõl a könyvbõl). Vályi Nagy Ervin: Nyugati teológiai irányzatok századunkban (Buda-
pest, 1984), 10. fejezet: A reménység teológiái.

Az érdekesség kedvéért megemlítendõ néhány zsidó kiadvány: Az 1998-tól Budapesten
megjelenõ HÁTIKVÁ = Remény, Társadalmi, közéleti és kulturális folyóirat. A címe önma-
gáért beszél. Benyamin Barslai: Aus dem Tiefen rufe ich zu dir (Gütersloh,1992), zsidó imád-
ságok. Érdekessége, hogy az ún. 18 dicséret-imádság 2. fejezetében a feltámadást ajándé-
kozó élet Urát dicsõíti, ami mutatja, hogy a Krisztus elõtt 3. század óta megtalálható ez
az elem a zsidóség hitéletében is. Ez a naponta háromszor elmondandó Amida imádság
az egész zsidó világban ismerõs.

Scheiber Sándor, „a földkerekség egyik legbölcsebb rabbija” Folklór címû 1550 olalas
hatalmas munkájában (Budapest, 1996) írja a következõt: „Azért maradt meg a zsidóság,
mert van vallása” – az egész mû a reménység vallásának illusztrációja.

Evangélikusok
Egyházunk kincseirõl sem feledkezhetünk meg. Ágendánkat (1967), Énekeskönyvünket,
imakönyveinket nem részletezve, a következõ könyveket említem: Wolfhardt Pannenberg:
Mi az ember? (magyarul 1998), 4 fejezet: A halálon túltekintõ remény. Vajta Vilmos: Amíg
idõnk van (Bázel-Budapest, 1998) címû könyvének. Kereszt és feltámadás c. fejezete
(236kk). Aulén dogmatikája (1944), Nygren Római levele (1947), Wingren Hivatásetikája
(1958) mind a reménység Krisztustól származó új látásából ered.
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HÚSVÉT A MÛVÉSZETBEN – NÉHÁNY SZEMPONT

A nyugati világ festészetében igazán nincs megfelelõ húsvét-ábrázolás. Karácsonyról, az
inkarnációról, a tanító és csodatevõ Krisztusról sok mûvet ismerünk. Nagypéntekrõl
Grünewaldtól a mai napig több megrázó alkotás közismert. Húsvétról legfeljebb szimbó-
lumok vagy az emmausi tanítványok története jöhet számításba. A keleti keresztény-
ségben az ikonok egy része húsvétról vagy a feltámadás atmoszférájáról beszél. 

A zenemûvészet a húsvéti titkot közelebb tudja hozni hozzánk, mint a festészet. Bach
húsvéti kantátája vagy a Christ lag in Todesbanden örvendezõ éneke, a H-moll mise, ben-
ne az alt ária: „és Júda hõse gyõztes már” igazi húsvéti evangélium.

Az építészetben és a szobrászatban inkább az emberi vágy, a „sursum corda” lelkisége
jelentkezik, és nem az Isten kezdeményezõ csodája. A román templomépítészet várszerûen
akarta az életet õrizni. A gótika a földrõl a mennybe tört. A mai templomépítészet a mo-
dern életérzést fejezi ki: a gyülekezet jól akarja érezni magát templomában, ezért Ameri-
kában és Skandináviában kényelmes, világos, modern otthonokhoz hasonló, jól belakható
templomokat építenek. Legfeljebb a temetõkápolnák hirdetik a feltámadás üzenetét.

Az irodalomban sok a negatívum. Szabó Dezsõ: Feltámadás Makucskán címû mûvében a
lelkész és a keresztény hit kigúnyolása. Lagerkvist Nobel-díjas kisregényében, a Barabás-
ban egyértelmû, hogy nem kell sem a történeti, sem a feltámadott, megdicsõült Krisztus.
Karinthy Frigyes a Krisztus vagy Barabás címû karcolatában ugyanazt fejezi ki, mint Dosz-
tojevszkij a Karamazov testvérekben, a nagy Inkvizítor jelenetben. Nem tudnék mondani
olyan magyar vagy világirodalmi mûvet, ahol a Feltámadott a Biblia üzenetének megfele-
lõen kerülne elénk.

Húsvét 2. napja

Amikor aztán Jézus odaért, megtudta, hogy már négy napja a sírban van. Betánia pe-
dig közel, mintegy félórányira volt Jeruzsálemhez, ezért a zsidók közül sokan elmentek
Mártához és Máriához, hogy vigasztalják õket testvérük miatt. Márta, amint meghal-
lotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. Márta ekkor így szólt
Jézushoz: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tu-
dom, hogy amit csak kérsz az Istentõl, megadja neked az Isten.” Jézus ezt mondta ne-
ki: „Feltámad a testvéred!” Márta így válaszolt: „Tudom, hogy feltámad a feltámadás-
kor, az utolsó napon.” Jézus ekkor ezt mondta neki: „Én vagyok a feltámadás és az
élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg
soha. Hiszed-e ezt?” Márta így felelt: „Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus,
az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba.” Miután ezt mondta, elment, és titokban
szólt a testvérének, Máriának: „A Mester itt van, és hív téged.” Õ pedig, amint ezt
meghallotta, gyorsan felkelt, és odament hozzá. De Jézus még nem ért be a faluba, ha-
nem azon a helyen tartózkodott, ahol Márta találkozott vele. A zsidók, akik vele vol-
tak a házban, és vigasztalták, látták, hogy Mária hirtelen felállt, és kiment. Utána-
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mentek tehát, mert azt gondolták, hogy a sírbolthoz megy, hogy ott sírjon. Mária pe-
dig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta õt, leborult a lába elé, és így szólt hozzá:
„Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem.” (Jn 11,17–32)

ESÉLY A HALÁLLAL SZEMBEN

Valamiképpen dûlõre kell jutnunk a halállal, az elmúlás kérlelhetetlen tényével,
mert különben életünket mindenestül el fogja nyomorítani. Ott lesz minden
gondolat alján, ürmöt csempész örömünkbe, elrajzolja terveinket, megzavar-
ja idõérzékünket, felületessé teszi kapcsolatainkat, és igazolja önzésünket.
Pál apostol a régi kocsmai bölcsességgel világítja meg ezt a halál igézetében
kibicsaklott gondolkodásmódot: „Együnk és igyunk, mert holnap úgyis meg-
halunk!” (1Kor 15,32) Dolgunk van a halállal akkor, amikor szívünkhöz nõtt
emberek kilépnek az életünkbõl, mint a betániai nõvérek, Mária és Márta éle-
tébõl testvérük, Lázár. De dolgunk van vele akkor is, amikor reánk kerül a sor,
és nekünk kell lelépni a színrõl, mindent magunk mögött hagyva. 

Nyomasztóak az elmúlás tünetei is, mint például Lázár negyednapra bom-
lani kezdõ testének szaga, de az igazán fájdalmas és egyben megalázó az
egészben a tehetetlenség. „A halál nem vitapartner” – írja Örkény István egyik
regényében, és igazat kell adnunk neki. Nem áll szóba velünk, sehogy sem
enged, még ha patakokban ömlik is a könnyünk, és a halálfélelem kész a leg-
váratlanabb pillanatban, talán álmainkban, de éber állapotban is reánk törni.
Megpróbáljuk ugyan az élet természetes velejárójának tekinteni, mégis min-
den idegszálunkkal lázadunk ellene. De mindhiába, ahogy Heine egyik versé-
ben írja:  „Makacsul kérdezünk mind-addig, míg végül egy marék földdel be-
tömik a szánkat, de hát egyáltalán milyen válasz ez?” (Lass die heil’gen Para-
bolen) Hát valóban nincs semmi esélyünk a halállal szemben? 

Gyászolók, szerettük halála miatt vigasztalásra szoruló emberek állnak elõt-
tünk a János evangéliumából vett alapigében. Õk azonban minden bánatuk elle-
nére is készek a párbeszédre Jézussal, és ez jelenti az esélyt számukra, mert ebben
a párbeszédben gyökeresen megváltozhat a halálról vallott felfogásuk, úgyhogy
ennek következtében a reménytelenség helyébe megtartó reménység léphet. 

Az ilyen sikeres párbeszédnek megvannak a feltételei. Mindenekelõtt õszin-
tének kell lennie. Kételyeinket és vádaskodásainkat ne söpörjük a szõnyeg alá,
és merjük a legilletékesebb, az élõ Isten színe elõtt vállalni. Mert nem tekint-
hetjük másnak Mártának, s majd késõbb Máriának a megjegyzését a Mester
késedelmes megjelenésérõl, mint szemrehányásnak. Bizonyára alaposan
meghányták-vetették ezt a körülményt, és egyetértésre jutottak a megítélésé-
ben, hiszen egymástól függetlenül mindketten ugyanazokkal a szavakkal feje-
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zik ki neheztelésüket Jézusnak. De ne fojtsuk magunkba bizonytalankodása-
inkat kötelezõ hittételek felidézésével sem, mint például Márta a farizeusi
feltámadáshitre hivatkozva, mert az élet és halál mezsgyéjén cserbenhagynak
azok a hittételek, amik nincsenek kellõen megalapozva, és amelyekbõl hiány-
zik a meggyõzõ erõ. A párbeszédnek az õszinteségen kívül a dolog természe-
ténél fogva van még egy feltétele, mégpedig az, hogy jusson szóhoz és az õt
megilletõ figyelemhez a másik fél, a beszélgetõtárs is. Márta és Mária azért vi-
gasztalódhattak meg fájó veszteségükben, mert hosszú ismeretség után is
nyitottak tudtak maradni Jézus szempontjainak elfogadására. 

János az evangéliumában nem egy ilyen lelkipásztori beszélgetést õrzött
meg számunkra. Gondolhatunk a Nikodémussal vagy akár a samáriai asz-
szonnyal folytatott párbeszédre. Az evangélista nyilván nagyon fontosnak ta-
lálta, hogy Jézussal „közösségben” és ezen belül beszélgetõ viszonyban marad-
junk. Szerinte ugyanis a hitünk tartalma lehet vitatott, de ha a párbeszéd Jé-
zussal nem szakad meg – a szõlõvesszõ a tõkén marad! (Jn 15,5) –, nincs
veszve még minden, a hit még helyreigazodhat, erõre kaphat. 

Jézus és Márta párbeszédében a hangsúly a haláleset körülményeirõl, az elmú-
lás jeleirõl, a bekövetkezett pótolhatatlan veszteségrõl a hangsúly egyre inkább
Jézusra és az õ személyének titkára esik. Kiderül, hogy a halál nem akkor veszíti el
a hatalmát felettünk, ha mérlegelve a túlélés esélyeit meredten és egyre csügged-
tebben nézünk sírunk mélyére, hanem ha meggazdagodunk Jézus ismeretében,
és mind életben, mind pedig halálban ragaszkodunk hozzá. Márta és Mária
Jézust Mesternek szólították, nyilván mert Istentõl jött tanítónak tartották.
De meglátták benne Isten emberét, különleges megbízottját is, aki Illéshez (1Kir
17,21k) és Elizeushoz (2Kir 4,32k) hasonlóan meghallgatásra talál Istennél,
aki azután visszaadja annak a hozzátartozónak életét, akiért hozzá fordultak.

A nõvérek hitének azonban tovább kell lépnie. Magában Jézusban, az õ sze-
mélyében van adva a halált legyõzõ élet kimeríthetetlen forrása. Én vagyok a feltáma-
dás és élet – hangzik Jézus részérõl a sajátos jánosi önkinyilatkoztatás. Nem a
halál természetében akad tehát egy hézag, amelybe a kétségbeesett lélek a lá-
bát vetheti, hogy abból reménységet merítsen, hanem rátekinthet és beleka-
paszkodhat abba, akin nem vehet erõt a halál, és aki Isten számára elfogad-
ható élettel ajándékozza meg a benne hívõt. Érdemes itt a neves magyarázó-
ra, Schlatterre figyelnünk, aki szerint Jézus önkijelentésében „nem felesleges
hozzátoldás az »élet« említése a »feltámadás« mellett. Életnek ugyanis csak az
mondható, amit azok kapnak, akik üdvösségükre fognak feltámadni.” A fel-
támadás önmagában még nem a reménység teljessége. Egy ilyen félreértést
az evangélium már korábban eloszlatott: „Akik a jót cselekedték, az élet feltá-
madására fognak elõjönni.” (5,29)

Amikor pedig Jézus rákérdez, hogy Márta hittel fogadja-e, amit õ önmagáról
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kijelent, a párbeszéd elérkezik a csúcspontjához. Márta így felel: Igen, Uram,
én abban a hitben élek, hogy Te vagy a Krisztus, az Isten Fia, aki eljön ebbe a világba.
Ami rövidre fogva azt jelenti, hogy Isten általa viszi végbe szabadító, megváltó
mûvét. Végül is a halál egyetemes hatalmával szemben Jézus által Isten újjáte-
remtõ hatalma feszül. Így már nem törékeny hiszékenység valamiféle halál utá-
ni létet feltételezni, hanem megalapozott reménység. Ha Jézus feltámadott,
és rést ütött a halál tömör falán, akkor ezzel nekünk is utat nyitott. 

A halállal szemben is helytálló, megalapozott reménység Jézus személyén
túlmenõen Jézus jelenlétére is épít. Mert csak így lehetünk bizonyosak afelõl,
hogy a Jézusban nyújtott ígéret személyesen nekünk is szól, és a mi Urunk
nem vesztett el minket szeme elõl. Van Márta és Mária szemrehányásában va-
lami igazság: ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Mert Jézus jelen-
létében a halálnak mindenképpen meg kell hunyászkodnia. Csak mozgósíta-
nia kell Isten világának az erõit, s Lázár sorsa jóra fordul. Jézus feltámadása
után ezt a jelenlétet már nem korlátozza tér és idõ, mint húsvét elõtt. Mindenkinél
közelebb van hozzánk, kész megtörni a halál hatalmát. Azt szoktuk gondolni,
hogy a halálban mindenki egyedül marad, ezt a végsõ harcot magányosan kell
megharcolnia. A sír partján, de azon túl is érvényes Jézus ígérete: Nem hagylak
titeket árván, eljövök hozzátok. (Jn 14,18).

Ha Jézuson és jelenlétén fordul meg végsõ sorsunk, akkor õt kell egyre job-
ban megismerni és megragadni, hogy a reánk váró túlvilág viszonyairól vala-
miféle képet alkothassunk magunknak. Feszítõ kérdéseinkre nem „odaát”
van a válasz. Fogalmaink és várakozásaink a földi lét tapasztalataihoz igazod-
nak, s ezért még ha lenne is valami helytálló sejtésünk a másvilágról, nem
tudnánk megfogalmazni (vö. 2Kor 12,4). Viszont magunkévá tehetjük azt a
jánosi szemléletmódot, amely szerint az örök élet már a földi életben elkez-
dõdik. Akkor, amikor a hit által Jézussal lépünk kapcsolatba, és jön létre ma-
radandó közösség õvele. Ez akkor is igaz, ha a halál a Jézusra talált embereket
is utoléri. Mert ha meg is halnak, élni fognak. Ha meg is kell kóstolniuk a halált,
nem örökre halnak meg. (26. v.)

Egy Jézussal eltöltött élet tapasztalatai után a halál utáni reménységeink
is megtelhetnek gazdag színekkel. Az agg Polükarposz, Szmirna egykori püs-
pöke felelte az õt Krisztus megtagadására rávenni akaró római helytartónak:
„Nyolcvanhat esztendeje szolgálok neki, és õ engem semmivel meg nem bán-
tott. Hogyan átkozhatnám meg az én királyom?! Én keresztyén vagyok!” Vál-
lalta a kínos halált, mert ahhoz kívánkozott, aki már földi életében jó volt
hozzá. A jelent a jövõvel Jézus kapcsolja össze, és ezáltal a két idõsík között köl-
csönhatás jön létre. Ezért találóan mondja Schlatter: „A Jézushoz kapcsolódó
hit alapozza meg a végsõ reménységet, ugyanakkor a végsõ reménység ható
erõ már most, halandó életünkben.”
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A húsvéti hitben élõ ember nem veti meg a halált, és nem hívja ki maga el-
len. De nem is tartja végsõ valóságnak. Mert végül is az az Isten marad a poron-
don, aki Krisztus által cselekszik értünk és velünk. Õ az, aki megeleveníti a
holtakat, és a nemlétezõket létre szólítja. (Rm 4,17) Erre érzett rá Berzsenyi
Dániel, amikor a Fohászkodás címû versének utolsó strófájában így vall:

Bizton tekintem mély sirom éjjelét!
Zordon, de oh nem, nem lehet az gonosz,
Mert a te munkád: ott is elszórt
Csontjaimat kezeid takarják.

Kész patronok, vaktöltények helyett, melyek a halálnak mit sem ártanak,
vállaljuk hát a párbeszédet a mi Urunkkal, a végsõ következmények levoná-
sáig!

dr. Cserháti Sándor

Húsvét ünnepe után 1. vasárnap
(Quasi modo geniti)

Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük, eltávolítom testükbõl a kõszívet,
és hússzívet adok nekik, hogy rendelkezéseim szerint éljenek, törvényeimet megtartsák
és teljesítsék. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. A szívrõl így szól az én
Uram, az Úr: Akiknek a szíve a förtelmes és utálatos bálványokat követte, azoknak a
tetteit a fejükre olvasom! (Ez 11,19–21)

MITÕL FEHÉR A FEHÉR?

Fehér vasárnap. A hagyomány ezt a nevet kapcsolja a húsvétot követõ elsõ va-
sárnaphoz. Quasi modo geniti – mint újszülött csecsemõk – a Péter-levél
igéjét õrzi a vasárnap latin neve.1 Sok gyülekezet tartja a mi egyházunkban is
azt a régi rendet, amely szerint ez a vasárnap a konfirmáció napja. Terjed a
Finnországból átvett gyakorlat: az istentiszteleti szolgálattevõk fehér, köntös-
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szerû ruhájába, albába öltöznek a konfirmandusok az istentiszteletre. Óegy-
házi emlékeket idéznek ezzel. A 3–4. század óta bizonyosan nyolcnapos hús-
vétot ünnepelt az õsi keresztény gyülekezet, mindennapos istentiszteletek-
kel, amelyeken a feltámadott Jézus megjelenésének történeteit olvasták. Nem
véletlenül vagy nem puszta lelkesedésbõl alakult ki ez a szokás. Gondoljunk
csak János evangéliuma híradására: Nyolc nap múlva ismét benn voltak a tanítvá-
nyai, és Tamás is velük – így kezdõdik az a történet, amelyet bizonyára sokan
átéltünk már szinte saját történetünkként, és amely Tamás hitvallásával és Jé-
zus „boldogmondásával” zárul: Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem lát-
nak, és hisznek! (Jn 20,26–29) Húsvéti oktávot – nyolc napos ünnepet – ültek te-
hát az óegyházban, és ennek az ünnepnek a keretében, a húsvét éjszakai is-
tentiszteleten keresztelték meg – hosszú tanulási folyamat után – az újonnan
betérõket, a katechuméneket, akik a nyolcadik napig, eddig a vasárnapig hord-
ták fehér ruhájukat. Innen ered a vasárnap neve, és innen a konfirmáció idõ-
pontja is. Ez az oka annak, hogy ezt az egész vasárnapot áthatja a megújulás,
az újonnan születés, az új kezdet csodálatos levegõje. A keleti egyházban or-
todox testvéreink ezt a vasárnapot a megújulás vasárnapjaként emlegetik.
Szépen önti szavakba ezt az atmoszférát az énekeskönyvünkben található, a
felnõtt keresztelés alkalmához kötött imádság, amely így kezdõdik: „Kezdet
kezdetén állok. Most próbálom az elsõ lépéseket, Uram. Te mégy elöl, én
követlek. Látom, hogy ki vagy, s mit teszel.”1

De létezhet ez a fehérség? Nemcsak illúzió a megújulás? Visszahozható-e
a „kezdet kezdete”? Vagy elmúlt már végérvényesen, és nem maradt más,
mint József Attila tapasztalata: „belenehezültem a sárba”?2 Érezzük-e ennek
a verssornak a tragikumát? Nem egyszerûen lehúz a sár, az iszap, az ingo-
vány, mint valami idegen erõ, hanem én magam belenehezültem. Nemcsak
megadtam magam, hanem azonosultam. Részévé váltam. Én magam vagyok
nehéz, mozdíthatatlan. Nem mások húznak le, nem a körülmények hatnak
rám rosszul, nem az életem fordulói és eseményei tesznek szerencsétlenné,
hanem én magam belenehezültem a sárba. Így éli át és írja le József Attila.

Kõvé váltam – így adja vissza ugyanezt az állapotot Ezékiel próféta, és
nemcsak ebben a mai textusban, hanem könyve más helyein is. Sõt nemcsak
õ, hanem Jeremiás próféta is alkalmazza ezt a képet: kõvé váltam, megköve-
sedett a szívem. Rárakódott mindenféléktõl már nem tud mozogni, elvesztet-
te a rugalmasságát. A rárakodott mindenféle szorítja kifele belõle az életet. Nap-
jainkban talán egyetlen ember sem kívülrõl látja ezt a képet, hanem belülrõl ér-
zi. Ismeri. Mert az elmeszesedõ, megkövesedõ erek, szívek világában élünk.
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John Updike Nyúlszív címû regényében szinte naturalisztikusan írja le a szív-
szonda felfedezõ útját a kövesedõ falú erek világában. „A katéter vékony
dróthegye dr. Raymond billentyûre feszülõ ujjának engedelmeskedve kíván-
csian araszol elõre, majd lassan, óvatosan, kis rángásokkal rézsút lefelé gyû-
rûzik egy tejpettyes alagútba, egy benne lévõ folyóba vagy csápba, melynek
alakja organikus, bizonytalan, szemben a katéterrel, mely fekete és határo-
zott, kemény szélû, mint valami pisztoly… Látja, mennyire beszûkültek az
érfalak? Hogy tele vannak plaque-kal? Azok a kis összeragadt pettyek – az a
plaque.”1 Meszesedés – így éljük át. Plaque – festi le az író. Megkövesedett
szív – mondja a próféta.

Kõszív. Tengernyi változata van. Nemcsak az, ami talán gyerekkori irodal-
mi emlékek miatt elsõként eszünkbe villan. A kõszívû ember, összes vissza-
tetszõ, riasztó, jéghideg vonásával. Kérdezzük meg: mitõl kõ a kõ? Tele van
bálvánnyal – válaszol a próféta. A förtelmes és utálatos bálványokat követi.
(21. v.) Akik természetesen a legkülönfélébb arcokkal közelítenek meg ben-
nünket. Sorukból egyet emelünk csak ki, mert õ az, aki napjainkban tipiku-
san megkörnyékez bármelyikünket. Õ a beilleszkedés, a tömeghez idomulás,
a tömeghez szürkülés bálványa. Olyan állapot, amikor nem akarunk semmit,
csak azt, amit mások, úgy, ahogy mások, akkor, amikor mások. Ezt az állapo-
tot a halálhoz hasonlítja az érzékeny lelkû és tollú olasz író, Dino Buzatti.
Trattori, az orvos állapítja meg a diagnózist páciensérõl és barátjáról: „Egész-
ségesnek egészséges vagy. Mint a makk. De meghaltál. Hozzáhasonultál, hoz-
záidomultál a társadalomhoz, testestül-lelkestül beleilleszkedtél, beleolvad-
tál, eggyé váltál vele, immár nyugalom az osztályrészed, lelki egyensúly, biz-
tonságérzet. Hulla vagy.”2

Belenehezültem. Elmeszesedtem. Megkövesedtem. Hozzászürkültem. Van-e
visszaút? Van-e újra élet? Szín, rugalmasság, tisztaság, könnyûség, húsvét
oktávjának fehérsége? 

Az ember mindig csodát vár. És szereti varázslónak hinni az Istent. Hogy
ami történt, tegye meg nem történtté. Forgassa vissza az idõt, amit hiábava-
lóságokkal pazaroltunk el, és kezdhessünk mindent elölrõl. Mint a ma szüle-
tett csecsemõk… A babiloni vargabetût vágja le, és tegye egyenessé az utat
újra elõttünk. Adjon új kezdetet, de úgy, ahogy a játékban szokás: még egy
esélyt. Szembesüljünk újra ugyanazokkal a kísértésekkel, ugyanazokkal a bál-
ványokkal, kerüljünk újra ugyanabba a helyzetbe, amelyben elbuktunk – s
most majd jól fogunk választani. Kikerüljük a sarat, ami lehúz, küzdünk a
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megkövesedés ellen. Új esélyt kérünk. Mint a játékban: újabb életet. 
Messzire szól Ezékiel üzenete. Földrajzi és lelki értelemben egyaránt na-

gyon távolra. A babiloni fogságba – ahogy emlegetni szoktuk. Vagyis a szám-
ûzetés földjére. A következmények földjére. A sár és a kõ földjére. A vissza-
fordíthatatlanságba. Csak kétségbeesetten kiáltani tud, amikor szembesül a
valós helyzettel, annak mélységével és veszélyével. Én pedig arcra borultam, és
hangosan így kiáltottam: Ó, jaj, Uram, Uram, véget akarsz vetni Izráel maradékának?
(Ez 11,13)

Nem a varázsló az, aki meghallja a próféta kiáltását. És mi is hiába várunk
a mágusra, aki majd úgy tesz, mintha semmi se történt volna. Visszahozza az
elvesztegetett idõt, kiegyenesíti a vargabetût, és kifehéríti a szürkét. Valaki
más az, aki meghallja a kiáltást. Ezékielét is, és a miénket is. Figyeljük meg,
hogyan válaszol Isten a régi és az új segélykiáltásokra!

Aki a számûzetés földjére került – mert szíve förtelmes és utálatos bálvá-
nyokat követett –, az tagadhatatlanul ott van. Isten nem hazudja azt, s vele
együtt a próféta sem, hogy Jeruzsálemben lenne az, akit Babilonba hurcoltak.
Senki sem egyenesíti ki a vargabetût, és nem hazudja meg nem történtnek
azt, ami megtörtént. Valami mást azonban tesz. Nem marad Jeruzsálemben,
ha százszor is az az õ szent városa. Nem hagyja magukra az idegenbe hurcol-
takat. Velük megy. Mit jelent mindez? Azt jelenti, hogy akik Babilonba kerül-
tek, azok messze kerültek a templomtól, de nem kerültek messze az Istentõl!
Lehet, hogy elhagyatva érzik magukat, lehet, hogy szenvednek és kétségbe
vannak esve. Lehet, hogy minden idegen körülöttük, és messze van Jeruzsá-
lem. De akik sírnak és panaszkodnak a templomtól és a szent várostól való
távolságuk miatt, azok közelebb vannak Istenhez, mint akik ott maradtak Je-
ruzsálemben. Mert Isten nem hagyta cserben õket, velük ment. Megragadó
képpel üzen Ezékiel szavaival a szenvedõknek és a panaszkodóknak: Elvetet-
tem õket messzire a pogányok közé, szétszórtam õket az országokba, de én vagyok a
szentélyük egy kis idõre azokban az országokban, amelyekbe jutottak. (Ez 11,16) Én
vagyok a szentélyük. A szentély ma sem feltétlenül azonos egy épülettel. A
szentély az a hely, ahol Isten és ember találkozik. A szentély Isten személyes
jelenlétének helye. A hajdani számûzötteknek azt üzeni: bármilyen sötétség-
be, mélységbe kerültetek, mindenütt találkozhattok velem. Maiak se ámítsák
magukat, hogy meg se történt, ami történt, hallják meg inkább a valóságos jó
hírt: bárhol vagytok, szentélyként jelen vagyok. Elérhetõ vagyok. Értetek va-
gyok. Ez nem önámítás, hanem valódi vigasz. A sárba nehezültek fölemelke-
désének elsõ pillanata; a megkövesedett szívek elsõ mozdulása; a katechumé-
nek ruhájának felderengõ fehérje.

A jelen lévõ, velünk lévõ Isten mindig szól. Megszólít. Lehet, hogy errõl is-
merhetjük meg. A hangjáról. Arról, hogy nem marad néma. Ezékiel ajkával
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ma is üzen a számûzötteknek, a kõszívûeknek. Így szól üzenete: Egy szívet
adok majd nekik, és új lelket adok beléjük, eltávolítom testükbõl a kõszívet, és hússzí-
vet adok nekik, hogy rendelkezéseim szerint éljenek, törvényeimet megtartsák és telje-
sítsék. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. 

Egy szívet ad – az eddigi kétszívûség, a förtelmes és utálatos bálványoknak
szentelt sok szív helyett egyetlenegyet. A neki szánt, neki elkötelezett, kizá-
rólag rajta tájékozódó egyetlen szívet. 

Hússzívet ad – miután eltávolította a javíthatatlan kõszívet. Radikális a bea-
vatkozás. Radikális a változás. A hússzív rugalmas, érzékeny, válaszolni ké-
pes, reagál, fogékony, készséges. Egyszóval: élõ.

Errõl a cserérõl nemcsak itt beszél a próféta. Más helyen azonban azt teszi,
amit mi magunk is szoktunk idõnként: felszólít a megújulásra. Változz meg!
Újulj meg! Hagyjatok fel vétkeitekkel, amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg szí-
vetekben és lelketekben! (Ez 18,31) És tudjuk, hogy lehetetlen, mert belenehe-
zültünk a sárba. Mert kõbõl vagyunk. Mert hol van már a kezdet kezdete,
húsvét oktávjának fehérsége?! Itt azonban más történik. Senki sem szólít fel
minket változásra és megújulásra. A radikális változást Isten nemcsak ígéri,
hanem végre is hajtja. Õ maga ad új szívet, egyet, élõt, amely képes paran-
csolatai szerint élni. A katechumének ruhája nem attól fehér, hogy jól vigyáz-
tak rá, semmi gyanús helyre nem mentek, fehérségét megõrizték, hanem at-
tól fehér, hogy Isten maga cserél ki mindent. Egyetlenre, elevenre, hófehérre.

Ez az ígéret egyben már a hazatérés ígérete is. Mert nem hagyja ott Isten
népét a távolban. Nem felejti ott õket. Visszahozza a megtisztított szívû em-
bereket a megtisztított templomba. Velük megy – megszólítja és újjáteremti
népét – visszahozza õket. Ez Isten menetrendje. Nem lehet fölborítani, állo-
másait kihagyni. Így teljes és így valóságos. Ezért a fehér ruha nem megõrzött
fehér, hanem megtisztított fehér. Nagyon valószínû, hogy a megõrzött fehér
csak ámítás. A megtisztított fehér viszont annyira valóság, hogy még a meny-
nyei Jeruzsálemben is viszontlátjuk: Ekkor megszólalt egy a vének közül, és meg-
kérdezte tõlem: „Kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek?”… Ezek azok,
akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bá-
rány vérében.(Jel 7,13–14)

Fehér vasárnap adjon nekünk Isten egyetlen, élõ szívet és a Bárány vérében
megtisztított, fehér ruhát!

Szabóné Mátrai Marianna
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Húsvét ünnepe után 2. vasárnap
(Misericordia Domini)

Így szólt hozzám az Úr igéje: Emberfia! Prófétálj Izráel pásztorairól! Prófétálj, és
mondd meg a pásztoroknak: Így szól az én Uram, az Úr: Jaj Izráel pásztorainak, akik
magukat legeltették! Hát nem a nyájat kell legeltetniük a pásztoroknak? A tejet megit-
tátok, a gyapjúval ruházkodtatok, a kövéret levágtátok, de a nyájat nem legeltettétek!
A gyengét nem erõsítettétek, a beteget nem gyógyítottátok, a sérültet nem kötöztétek
be, az eltévedtet nem tereltétek vissza, és az elveszettet nem kerestétek meg, hanem erõ-
szakosan és kegyetlenül uralkodtatok rajtuk. Szétszóródtak, mint akiknek nincs pász-
toruk, mindenféle mezei vad eledelévé lettek, úgy szétszóródtak. Tévelygett nyájam
minden hegyen és minden magas halmon; szétszóródott nyájam az egész föld színén,
és nincs, aki utána járjon, nincs, aki megkeresse. Ezért ti, pásztorok, halljátok meg az
Úr igéjét: Életemre mondom – így szól az én Uram, az Úr –: Mivel prédává lett a nyá-
jam, és mindenféle mezei vad eledelévé lett a nyájam, mint amelynek nincs pásztora,
pásztoraim nem jártak nyájam után, hanem önmagukat legeltették a pásztorok, nem
a nyájamat legeltették, ezért, ti pásztorok, halljátok meg az Úr igéjét! Így szól az én
Uram, az Úr: Én most a pásztorok ellen fordulok, és számon kérem tõlük a nyájamat.
Véget vetek annak, hogy õk legeltessék a nyájat, magukat sem fogják többé legeltetni
a pásztorok. Kiragadom szájukból juhaimat, és nem esznek belõlük többé. Mert így
szól az én Uram, az Úr: Majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gond-
jukat. Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között, ame-
lyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak. Kiszabadítom õket minde-
nünnen, ahová csak szétszóródtak egy felhõs, borús napon. Kivezetem õket a népek kö-
zül, és összegyûjtöm az országokból, azután beviszem õket a saját földjükre. Legeltetni
fogom õket Izráel hegyein, a völgyekben és az ország minden lakóhelyén. Jó legelõn le-
geltetem majd õket, és Izráel magas hegyein fognak tanyázni. Jó tanyájuk lesz, ott he-
verésznek, és kövér legelõn legelésznek Izráel hegyein. Én legeltetem juhaimat, és én ke-
resek nekik pihenõhelyet – így szól az én Uram, az Úr. Az elveszettet megkeresem, az
eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erõsítem, a kövérre és az erõs-
re vigyázok; úgy legeltetem õket, ahogy kell. (Ez 34,1–16)
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A JÓ PÁSZTOR EVANGÉLIUMA

Az egyház, Isten nyája a világ legfenyegetettebb, legtörékenyebb emberi kö-
zössége. Ehhez a közösséghez tartozni számomra azt is jelenti: az emberi
gyöngeség világában tudom magamat. Átélem a sebezhetõség, veszélyezte-
tettség, kiszolgáltatottság tapasztalatát. Rádöbbenek, hogy az egyház nem az
erõsek, hanem a gyengék gyülekezete. Mégis: ez a közösség az a hely, ahol az
ember helyesen láthatja helyzetét. Beláthatja, hogy teljesen és egész valójá-
ban Isten megtartó irgalmára szorul. Ez az a hely, ahol felismerjük: pásztorolt
nyáj vagyunk. Valaki vigyáz ránk, egy pillanatra sem téveszt szem elõl. Túl
minden félelmen, törékenységen és erõtlenségen a Pásztor szeretete hordoz
és véd. Valóságos szeretet ez. Az egyetlen Valóság.

A pásztorkodás kihaló foglalkozás. Manapság szinte kuriózumnak számít,
ha nyáját legeltetõ juhásszal találkozunk. A villanypásztoroké a jövõ! – mond-
ják. Elég egy áramot vezetõ vékony drót, amellyel körbekerítik a legelõt, és
már biztosított is a nyáj védelme. Személytelen, rideg „gondoskodás” ez.
Pásztor és pásztorolt nyáj?

Olykor, romantikus pillanatainkban megidézzük a pásztor-idillt, a bukoli-
kus költészetet, az eklogák világát, és dúdolgatjuk egy-egy „pastorale” dalla-
mát. Elmerengünk azon, vajon több száz évvel ezelõtt milyen békés is lehe-
tett a „földközeli” ember élete, mennyire komolyan vehette feladatát még eb-
ben az egyszerû hivatásban is. Milyen harmonikus, tiszta volt ez a letûnt vi-
lág! Pásztor és pásztorolt nyáj…

Karácsony ünnepi hangulata, a színes és mozgalmas történet elképzelhe-
tetlen pásztorok nélkül, akiket a nyáj mellõl szólított a betlehemi istállóhoz
az angyal. A csengettyûs-csillagszórós estén felhangzik a jól ismert ének:
„Pásztorok, pásztorok örvendezve…” És minden évben újra reménykedünk,
hogy most, ezen a karácsonyon talán minket is áthat, ránk is átterjed azoknak
a valaha élt egyszerû embereknek a boldogsága, akik dicsérték Istent a magas-
ságban. Akik megsejtettek valamit a Lényegbõl. Pásztorok és pásztorolt nyáj…

A klérus és a klerikusok világa: fõpásztorok, eminenciás urak, esperesek.
Lelkipásztorok, lelkésznõk, papok, diakónusok, hittantanárok. Lelki vezetõk,
útmutatók, Isten elhívott szolgái. Gyülekezetek bízattak rájuk, emberélete-
kért, örök életekért felelõsek. Vajon fel tudják mérni hivatásuk súlyát? Utá-
namennek-e az eltévedtnek, keresik-e a keresõt? Megtalálták-e helyüket, kül-
detésüket Isten nyájában, a világ legfenyegetettebb, legtörékenyebb emberi
közösségében? Átélik-e a sebezhetõség, erõtlenség tapasztalatán túl az egyet-
len igazi Pásztor védõ szeretetét? Vagy csupán önmagukat legeltetik? Pászto-
rok és pásztorolt nyáj…

A Biblia világában ismert kép a pásztoré. Az egyik legszebb, legtalálóbb jel-
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kép ez, amely Isten valóságát, számunkra olyan nehezen megragadható lé-
nyét próbálja közel hozni az emberhez. Azét az Istenét, aki nem közömbös
az ember sorsa iránt. Aki felénk fordul törékenységünkben, gyöngeségünk-
ben. Aki megkeresi, megszabadítja, összegyûjti és pihenõhelyre vezeti nyáját.

Az ókori Keleten a királyok szívesen tekintették magukat pásztoroknak,
akikre az istenség rábízta a nyáj juhainak vezetését és a róluk való gondosko-
dást. Sok sírkõfeliraton, gyõzelmi oszlopon olvasható a „népek pásztora”
cím, amellyel e régi uralkodókat illették. Az Ószövetség erre a hagyományra
épített, azonban a jó pásztor képét nem csak a mindenkori uralkodóra, ha-
nem magára Istenre vonatkoztatta. 

Ezékiel prófétai igehirdetésében éles ellentétbe állítja egymással az emberi
vezetõk, pásztorok hûtlenségét az egyetlen igazi Pásztor: Isten szeretetével.
Döbbenetes a kontraszt! Izrael hûtlen, hiteltelen pásztorai, a papok, a nép ve-
zetõi az egyik oldalon. És velük szemben Isten: a gondoskodó, megmentõ és
megtartó Szeretet. A prófécia két pólusát az ítélet és az ígéret alkotja.

Az ige elsõ felében ítélet és fenyegetés hangzik. Egy letûnt kor kemény
hangú prófétája felemelte szavát Isten nevében. Nem hallgathatott. Súlyos a
helyzet Isten népének körében. Vesztükbe rohannak. A pásztorok valójában
csak béresek, nem gondozói, õrzõi a nyájnak. Csak a maguk kényelmével,
biztonságával törõdnek. Eszük ágában sincs utánajárni a tévelygõknek, nem
vesznek tudomást a szétszóródott nyájról. Csak magukat legeltetik. Milyen
megrázó kép! Izrael vesztét vezetõinek bûne okozta, akik sem Istenhez, sem
a rájuk bízottakhoz, sem önmaguk küldetéséhez nem voltak hûségesek. És
ezért kikerülhetetlen volt a végzet: egy felhõs, borús napon szétszóródott a
nép. Fogságba jutottak. Távol a hazától, idegenben éltek, szétszéledt nyáj
módjára.

És mennyire aktuális a prófétai intés: halljátok, állami és vallási vezetõk!
Családapák, családanyák, fõnökök, tanárok, lelkészek! Halljátok a figyelmez-
tetést, mert ma is ugyanolyan hûtlen az ember szíve. Ma is, csakúgy, mint ré-
gen, az ember béressé alacsonyodik, gondatlan szolgálóvá, amikor szolgála-
táért megbecsült gondnok is lehetne. És azon a felhõs, borús napon egyszer
csak rájön, hogy mindent veszni hagyott. A saját szívét is.

A régi prófétai szó belehasít a szívünkbe. Vigyázzatok! 
És a másik oldalon, szemben a bûnnel, az ítélet kemény szavával, ott az

ígéret. Az egyik leggyönyörûbb ígéret, amelyet az Ószövetségben olvasha-
tunk: Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a
gyengét erõsítem, a kövérre és az erõsre vigyázok; úgy legeltetem õket, ahogy kell. Is-
ten gondoskodó, megmentõ és megtartó szeretetérõl beszél ez a mondat. Té-
velygéseink, bûneink ellenére felénk forduló bocsánatáról, hûségérõl. És ar-
ról, hogy mindez beteljesedik. A Messiás, akirõl Ézsaiás is hasonlóan prófé-
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tál, gyógyítóként, szabadítóként érkezik. Eljön az idõk teljességében, hogy
nyáját összegyûjtse. És ezért a nyájért életét adja egy felhõs, borús napon.

A Jó Pásztor uralkodik. Elvégeztetett. Végérvényesen, egyszer s minden-
korra velünk marad szövetségének hûségével. Hiszen megígérte. Mi pedig
mindannyian pásztorolt népeként élhetünk ezen a földön. Ez az evangélium,
a Jó Pásztor örömhíre. „Nem mondhatok mást, csak mindig és újra ezt: tátott
szájjal, egy gyermek ámulatával figyelem újra és újra Isten kézintését, beavat-
kozását, segítését és rendezését – mindig, mindenben, a legkisebb dolgokban
is” – írta Márai Sándor.

A Pásztor evangéliuma, amely ebben a régi prófétai igében gyökerezik, kö-
zel ér hozzánk, egészen a szívünkig. És érthetõvé, élhetõvé, továbbadhatóvá
válik. Kézzelfoghatóvá a legkisebb dolgokban, legapróbb történésekben is.
Pásztorok evangéliumává lesz, a miénk, hogy életünkkel képviseljük, tette-
inkkel embertársaink szívéhez is közel vihessük. Igazi társaikká, testvéreikké
legyünk, akik azért szeretnek, mert belsõ késztetéssé, küldetéssé vált éle-
tünkben az ajándékba kapott szeretet. 

A pásztor szó egyik régi szinonimája a „számadó”. Olyan valakit jelöl, aki
tudatában van annak, hogy szolgálatában számadás kötelezi. Munkáját fele-
lõsséggel végzi. Isten ma is pásztorlelkû szolgákat keres. Olyan vezetõket,
akik társak is. Számadókat keres, akik számon tartják szeretetét, és ezért ké-
szek számot adni arról, mit adtak tovább mindebbõl. Isten nem „villanypász-
torokat” akar, barátságtalan, rideg „rendõröket”, akik ugyan „szolgálnak és
védenek”, de személytelenül és szeretetlenül teszik ezt. Isten nem tud mit
kezdeni idillikus képzeletvilágba mélyedõ emberekkel sem, akik romantikus
pásztorjátékukban messze kerülnek a hétköznapok realitásától. Nyáját nem
tudja nagyünnepi elérzékenyülõ-vágyakozó-fogadkozó emberekre sem bízni,
mert õk sokszor nem ismerik fel, hogy a boldogság nem dátumhoz és lel-
kiállapothoz kötött élmény, hanem mindig Isten közelében található. Isten
nem egy vallási elitet akar, lutherkabátos, taláros lelkipásztorok közösségét,
akiket „véd” a hivataluk és hierarchiájuk az „akol-közelség” élményétõl. 

Õ pásztorlelkû hétköznapi embereket keres, akik törékeny, sebezhetõ éle-
tükben találkoztak és találkoznak vele. Együtt élnek a Pásztorral, aki megke-
reste, meggyógyította õket, bekötözte sebeiket. Tudják, hogy gondot visel ró-
luk nap mint nap. Megbocsát, új erõt, új lendületet ad jó szándékaikhoz, ter-
veikhez. Egy közösségbe gyûjti õket, amely, bár nagyon emberi és tele van
gyengeségekkel, mégis az õ erejének és szeretetének jele a világban. Az egyet-
len valóságos közösség: Isten pásztorolt népe. A pásztorlelkû emberek ezért
boldogok. Békességük van ebben a hitben, és egyszerû hitvallásukban meg-
csendül a hála: rám bíztak egy kicsiny nyájat, és én ezt gondozom. Minden
tehetségemmel és szeretetemmel, ingatag hûségemmel és gyorsan fogyó ki-
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tartásommal – egész életemben. Kaptam egy munkaterületet, kaptam néhány
embert, akikért felelõs vagyok. Egy családot, rokonokat, barátokat. Kaptam
egy társat, akit olykor nem értek, és akinek néha én is az idegeire megyek,
akivel mégis együtt megyünk végig az életen. Kaptam gyerekeket, unokákat,
akik aranyosak, de gyakran úgy ki tudnak hozni a sodromból. Kaptam egy be-
tegeskedõ, néha kiállhatatlan szomszédot, aki megtanított, hogy észreve-
gyem, ha segítségére lehetek másoknak. Kaptam pletykás munkatársakat.
Maximalista és szeszélyes fõnököt. Õk mind alázatra nevelnek. Kaptam egy
gyülekezetet, ahol számítanak rám. Kaptam egy ígéretet: az Úr házában lak-
hatom egész életemben! Istenem, milyen sok ajándék! Mennyi feladat és
mennyi öröm! Ezért egészen odaadom az életemet. Mert kaptam egy Pász-
tort, aki odaadta értem az életét.

dr. Varga Gyöngyi

Húsvét ünnepe után 3. vasárnap
(Jubilate)

Mert én új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszé-
be. Ezért örvendjetek és vigadjatok mindörökké annak, amit teremtek. Mert Jeruzsále-
met vigasságra teremtem, népét pedig örömre. Vigadozni fogok Jeruzsálemmel, és ör-
vendezni népemmel. Nem hallatszik ott többé sírás és jajgatás hangja. Mielõtt kiálta-
nak, én már válaszolok, még beszélnek, én már meghallgatom. A farkas a báránnyal
együtt legel, az oroszlán szalmát eszik, mint a marha, és a kígyónak por lesz a kenyere.
Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki – mondja az Úr. (Ézs 65,17–19.24–25)

A KIMONDHATATLANT BEFOGADÓ ISTEN

„Mi hát a baja? Arra gondolt, amit az anyja mondott az elsõ látogatásakor,
amikor faggatta õt, és õ nem bírt válaszolni. »Néma gyereknek az anyja sem
érti a szavát.« Ez volt a baja. Ebben a buta közmondásban benne volt minden
baja. Olyan világban szeretett volna élni, ahol mindenki érti még a néma gye-
reket is. Magyarázkodás nélkül… ” Ottlik Géza Iskola a határon címû regénye
fõhõsének, Medvének a megértés, a lélektõl lélekig érõ közösség hiánya fáj.
A közösség, amelyben az emberre nem kényszerítenek egyenruhát vagy sze-
repeket, amelyben az ember nem kényszerül léte titkát álarcok mögé rejteni.
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Még csak „medvebõrbe” sem kell bújnunk azért, hogy a „buta közmondás”
rólunk szóljon. Sõt, Medve fájdalmát meghaladta korunk. Õt még ugyan az
embertelen katonavilágra készítik fel az iskolában, ahol nincs helye a gyengéd-
ségnek, a lélek rezdüléseire való odafigyelésnek, de „életük hatalmasai” leg-
alább még látják izzadságukat, könnyeiket, küzdelmeiket. Szenvedésük ember-
szemek elõtt zajlik, amelyre a még keményebb fenyítés a reakció. A mai kor szen-
vedését a teljes közöny fogadja. Statisztikák mutatóivá lettünk a kor életünket
meghatározó hatalmasai számára. Azonosító kártyáink, bankszámláink beszél-
nek rólunk, adattá válunk a nemzeti össztermékben, a fogyasztási indexekben,
a munkaerõpiacon. A döntõ kérdés életünkkel kapcsolatban az, hogy milyen
mértékben fogyasztunk, milyen mértékben termelünk hasznot életünkkel.

A számok magány-világa ez. Mindegy, hogy a földbõl élünk, és a jövõnk a
nagy gazdasági összefüggések alkujaitól függ, vagy a bevásárlóközpontban
vasárnap is a pénztárgép mögött ülünk, vagy éppen elõtte fizetünk. Életünk
„tervbe illik”, amit nem is tudunk nem teljesíteni. Ugyanúgy keserítõ való-
ság, ahogy Medve számára az volt, hogy a belsõ, szavakkal, sírással vagy akár-
milyen gesztussal ki nem fejezhetõ tartalmunk, a végsõ kérdéseink, végsõ fáj-
dalmunk, emberségünk, az, amik valójában vagyunk hideg elutasításra, értetlen-
ségre talál. És nem is csak azok részérõl, akik „felettünk” állnak, hanem az ér-
tetlenség világa értetlen kis-közösségeket, családokat, gyülekezeteket is szül.

Az örök ellentétek világa ez. Mert tudjuk, belátjuk, hogy az emberi élet fel-
tételeinek megvalósulásához tervezni kell, és korlátok kellenek. De ezen tervek
és korlátok között elsikkad az, ami az emberi életet valóban emberivé teszi.
A könny, az izzadtság, a fájdalom statisztika-rontó tétellé válik, amit csak olyan
mértékben érdemes kozmetikázni, amilyen mértékben rontotta a fõszámokat.

Mi hát a bajunk? Talán már kimondani is felesleges: a meg nem értettség,
a közöny, az, hogy ebben a világban minden szándék egyúttal a saját törekvé-
sének az ellentétét is megszüli. Textusunk képeivel élve: létünk kiáltására
senki sem felel, és a farkasnak bárányt kell ennie, az oroszlánnak patásokra
vadásznia. Minden ellentétének is léteznie kell: a szeretetnek a gyûlölet, a
megértésnek a közöny, az õszinteségnek a hazugság, arcunknak álarcaink.

Jogosnak tûnik a kifogásunk: mi nem így szerettünk volna élni, nem mi
akartuk, hogy ilyen legyen ez a világ, nem mi akartuk az értetlenség és az el-
lentétek világát. És igazunk van. Életünk tragédiája mégis az, hogy az ember-
telen világ törvényeinek felismerése és az ezek megváltoztatására irányuló
közös szándék megvalósulva önmaga ellentétévé lesz. A mindenki által jónak,
elfogadottnak tartott értékek közös akarása – ördögi módon – az érdekellen-
téteket, az alá-fölé rendeltséget, egyesek lecsúszását, kilátástalanságát, má-
sok felemelkedését és önzõ szándékait szüli. És mindeközben mindannyi-
unknak a tényleges létünk iránt oly közönyös világ fáj. Ahogy a bûnbeesés
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történetében az önmagában oly jó törekvés, mint az isteni jó és rossz tudásá-
nak képessége, az ember kezében az Istentõl való elszakadássá válik, ráadá-
sul anélkül, hogy a jó és rossz valóban felismerhetõvé és ez a felismerés az
élet rendezõ elvévé válna.

„Én új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek…” És most
ne az oly sokszor naivitással ábrázolt képek villanjanak fel elõttünk az új te-
remtés hallatán. Hanem Isten teremtõ kijelentésének a tartalma: Isten befo-
gadja, megéli az ember kimondhatatlan fájdalmait. Legyenek azok akár a meg
sem fogalmazható félelmeink, akár az az iránti aggódásunk, hogy mibõl élünk
meg a következõ évben, hogyan tudunk szembesülni az új és új kihívásokkal.
Emberré lett, hogy kijelentését egyértelmûvé tegye: közösséget vállal az em-
berrel, lélektõl lélekig érõ közösséget.

Az új teremtés, amelyben a néma gyerek is érthetõvé válik, amelyben lé-
tünk titkos fájdalmai is befogadásra, megértésre találnak, az Isten országa, az
ember végsõ otthona nem a jövõben megvalósuló, még akár oly' biztos lehe-
tõség, hanem most van jelen. A mi számunkra. Krisztus az ellentétek, a ma-
gány világában lett áldozattá. Ebben a világban lett magává az ellentétté: Isten-
ként szenvedett, Istenként halt meg. Az ellentétek világa benne összponto-
sult, és belõle, általa létezik az új teremtés. Mindenért, ami kizár belõle ben-
nünket, mindenért, ami elválaszt tõle minket, Krisztus szenved a kereszten.
Mindenért, ami már most a miénk lehet belõle, feltámadt Krisztus.

Az új teremtés evangéliuma nem egy belõlünk, tetteik, szavaink minõsé-
gébõl megszületõ következmény, nem az emberi szándékok ellentétekre jutó
valósága, hanem Isten legyõzhetetlen, teremtõ, ítélõ szava a bennünket fogva
tartó világ törényei ellenében. És mert emberek, élõ, létezõ emberek voltunk,
ez a szó, a teremtõ szó, az élõ Ige örökre magába fogadott minket. Mert élõ
szó, ezért élõvé teszi mindazt, amit kimond. És õ kimondja, megnevezi éle-
tünket: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ne félj,
mert értenek téged! Ne félj, mert a magány világában Isten közösséget vállal
veled. Ne félj, mert a világ ellentétei Krisztusban legyõzettek.

Végül Medve is békességre jut az embertelenségben: „A fogható valóság
felszínén élünk, elszakadva. Az érzékelésen túli, idõn kívüli, nagyobb valóság
terében azonban folytonosan összefüggünk egymással valahol. Indáink metszik
a világot, aztán tovább nyúlnak ki, egy ismeretlen dimenzióba, mint elszakítha-
tatlan köldökzsinór, s ott vagyunk egybekapcsolva, egyetlen egészként, abban
a teljes kontinuumban.” A farkas és a bárány... A világ megbékéltetett. Ez az
„ismeretlen dimenzió”, az új teremtés már közöttünk van. És nem is olyan
ismeretlen. Õ az, aki egykor a kereszten szenvedett, õ az, aki legyõzte a halált,
õ az, aki újra és újra megszólít, testét és vérét adja neked.

Kendeh K. Péter
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Húsvét ünnepe után 4. vasárnap
(Cantate)

Énekeljetek új éneket az Úrnak, énekelj az Úrnak, te egész föld! Énekeljetek az Úrnak,
áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap! Beszéljétek el dicsõségét a nem-
zeteknek, csodáit minden népnek! Mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, félelmesebb
minden istennél. Hiszen a népek istenei csak bálványok, az Úr pedig az ég alkotója.
Fenség és méltóság jár elõtte, erõ és ékesség van szentélyében. Népek törzsei! Magasz-
taljátok az Urat! Magasztaljátok az Úr dicsõségét és hatalmát! Magasztaljátok az Úr
dicsõ nevét, ajándékot hozva jöjjetek udvaraiba! Boruljatok le az Úr elõtt szent öltö-
zetben, reszkess tõle, te egész föld! Mondjátok el a népeknek, hogy uralkodik az Úr!
Bizony, szilárdan áll a világ, nem inog. Igazságosan ítéli a népeket. Örüljön az ég, örven-
dezzen a föld, zúgjon a tenger a benne levõkkel! Ujjongjon a mezõ, és minden, ami rajta
van! Ujjongnak majd az erdõ fái mind az Úr elõtt, amikor eljön, mert eljön, hogy ítél-
kezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. (Zsolt 96,1–13)

AZ ÚJ ÉNEKET KELL TANULNUNK

Soha nem fogom elfelejteni azt a délutánt. Látogatóba indultam az egyik haj-
danvolt erõs, mára a kitelepítés és az elvándorlás miatt rendkívül meggyengült
gyülekezetbe. Nagybeteghez hívtak, egyedül maradt, egyedül élõ idõs asszony-
hoz. Mesélt. Arról az idõrõl, amikor a hatalmas templom minden vasárnap
megtelt, minden generációnak, legényeknek, leányoknak, gyerekeknek meg-
volt a helye. És mindenki énekelt. A gyerekeknek a tanító megtanította az isko-
lában az énekeket, a lelkészünk sok idõt fordított az énektanításra – mondta.
Aztán az emlékezés közben elõkerült az énekeskönyv, ami végigkísérte az éle-
tét. Mindig vittem magammal – meséli. Az elsõ lapján a család életrajzi adatai
már megfakultak, a lapok sarkai a sok lapozástól nagyon elvékonyodtak. Még
a régi Tolna-Baranya-Somogyi Egyházmegye patinás kiadása, gyönyörû, mí-
ves, gót betûs kötet, vastag kapcsos bõrkötésben. Belelapoztunk, ujjai már
nehezen engedelmeskedtek, de néztük az énekeket és õ emlékezett…

A zsoltáros üzenete õsidõkbõl szól hozzánk. Abból az idõbõl, amikor fontos
volt az emlékezés. Emlékezés az Úr szabadítására, amivel kivezette a fogság-
ból népét. Abból az idõbõl, amikor a megszabadult nép felépítette az Úr há-
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zát. Hálaadás volt ez és megerõsítés. Hálaadás azért, hogy a Szabadító haza-
vezette a népet, megfogyva, megtörve bár, de ismét az õsök földjén élhettek,
megszabadulva a rabigából. Megerõsítés pedig az Úr mindenek feletti valósá-
gának realitásáról, hiszen a fogság alatt annyira nehéz volt megõrizni a tradí-
ciókat. Beszélni arról, hogy õ vezeti a népet, miközben a rabigát nyögik, nem
könnyû. Nem véletlen, hogy a hosszan tartó, nehéz idõszak alatt annyian el-
távolodtak, annyian asszimilálódtak. Nagy a veszély, hiszen amikor az embe-
rek Isten csendjének árnyékába kerülnek, könnyû odafordulni az éppen kéz-
nél levõ istenpótlékokhoz. Mikor nem hallja az ember Teremtõjének hangját,
akkor inkább el kell csendesedni és figyelni. Persze ez az állapot már abban
az idõben is inkább fordított reakciót váltott ki a népbõl. Egyre hangosabbá
váltak, azt gondolták, semmi gond, ha az Úr eltávolodik, akkor keresnek má-
sikat. A kínálat szinte elképzelhetetlenül nagy volt. 

Az évezredek alatt hányszor elõfordult már ez a helyzet Isten népének törté-
netében! Érdemes megfigyelni: amikor az ember keres magának „testhezálló”
istent, mennyire furcsán alakul a viszonya a transzcendeshez. Az ember saját
igényeinek, érzéseinek, állapotának megfelelõen alakítja istenképét. Felruház-
za olyan tulajdonságokkal, amiket tulajdonképpen õ maga szeretne elérni, amik-
tõl a saját boldogulását várja. Ez a magatartás azonban elszigeteli egymástól
az embereket, egyedül maradnak hitükkel, egyedül maradnak életükkel. 

Ma is kísértik Krisztus népét ezek a gondok. Az iskolákban még ma is azt
tanítják gyermekeinknek, hogy a keresztyénség a fehér ember, Európa vallá-
sa. Egy a világon található számos vallás közül. Melyik a szimpatikus? Válasz-
szatok. Persze nem csodálkozhatunk, hiszen a társadalmi élet minden szint-
jén tapasztalhatjuk ezeket a jeleket. A nevelés, az oktatás minden formájában
háttérbe szorul. Egymás megbecsülésére, az alapvetõ tiszteletadásra kevés
hangsúly esik, ezzel szemben az önmegvalósítás, az egyéniség kiteljesítése
egyre fontosabb. Persze ez sem új dolog, hiszen az antropocentrikus ókori gö-
rög kultúra ma is számos követendõ „példát” állít a mai ember elé.

A zsoltáros magasztos, a Mennyei Királyt a nép elé állító szavai térdre kény-
szerítik az embert. Hiszen az emlékezés csak egyetlen kontextust feltételez:
az Úr és népe közös életét, közös útját. Az isteni hûség pedig hálaadásra,
dicsõítésre, örvendezésre készteti az embereket. Ének fakad az ajkukon. Az
„új éneket” éneklik. Ez az az ének, melyrõl János tudósít minket. (Jel 14,1kk) 

Miért pont az ének a megfelelõ eszköz? Hiszen mindenki hallott már szép
éneket is, de bizonyára szánalmasan zengõt is. Emberi dolog ez is, minden
elõnyével és hátrányával együtt. Azonban gondoljunk csak arra, mi történik
az ének közben! Itt nincs hely az alakoskodásra, az imázs csiszolgatására. Itt
azon a hangon kell részt venni a közös énekben, amivel rendelkezünk. Kötött
a szöveg, kötött a dallam. Csak így lehet összehangoltan, egyszerre énekelni.
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Minden hangra szükség van ugyan, de az összhangzás egységes. Tehát az
egyénit átalakítja közösségivé. Nagy erõ ez, sokszor érezték az ének erejét na-
gyon fontosnak. Kivált azokban az idõkben, amikor a kimondott szó ereje
megfakult, amikor az egyházban kimondott szó az egyén érdekét tartotta
szem elõtt. Nem véletlen, hogy énekeskönyveink megjelenései az elmúlt szá-
zadok alatt mindig valami új, markáns teológiai irányzat „kísérõanyagaként”
lettek ismertek. Fontos volt az ének egyházunk korai, 16–17. századi liturgiá-
jában is, és örvendetesen egyre nagyobb teret hódít magának a mai istentisz-
teleti életünkben is. Persze az éneklést is tanítani kell. Döbbenjünk rá, hogy
bizony a tanítás, nevelés hiánya okozza az esetleges idegenkedést az éneklés-
tõl. És aki maga sem énekel, annak a gyermekei sem fognak. Nézzük meg
énekeskönyvünk régi és új énekeinek szövegeit! Komplett, kis igehirdetések.
Rádöbben az ember, hogy sok régi ének prédikációja évszázadok óta kíséri a
generációkat, az emberi hitet országok felett átnyúlóan is.

Aki pedig nem tanul énekelni a közösségben sem, az elveszíti a személyi-
ségfejlõdés egy fontos eszközét, azt, amely a másik jelenlétének megbecsülé-
sére, az ügyesebb vagy a gyengébb tiszteletére, a közösség fontosságának el-
ismerésére tanít.

Az új ének megtanulásának csak együtt láthatunk neki. Nem bízhatunk
abban, hogy majd mi otthon az utolsó pillanatban elsajátíthatjuk. Nem gon-
dolhatjuk, hogy a többiek nélkül ez valamikor is menni fog. Csodálkozzunk
ismét rá istentiszteleteinken arra az erõre, amely kíséri a közös éneket, a kö-
zösen, hangosan mondott liturgikus szövegeket, imákat, hiszen ez mind túl-
mutat önmagán, az iránya mindig felfelé orientál. Mikor az ember, egy nem-
zedék Isten csendjének árnyékába kerül, el kell csendesednie, figyelnie kell.
Figyelni az Úrra, igéjére és egymásra, hiszen Pál szerint a kegyelmi ajándékok
a gyülekezetben teljesek. (1Kor 1,4–9)

Ne szégyelljük remegõ hangunkat, szükség van erre is, ne váljunk önteltté
stabil hangunkat mindenkit elnyomó erõvel hallatva, hiszen azért kaptuk ezt
az adományt, hogy a gyengébbek mellé tegyük. Hiszen a cél az, hogy már itt
a földön alkalmassá váljunk annak az új éneknek a megtanulására, amelyet
majd ott, a Bárány elõtt örökké együtt éneklünk.

Amikor belelapoztunk a régi énekeskönyvbe és nézegettük az énekeket, ki-
csit csendesebbé váltunk. Õ emlékezett, én megilletõdve hallgattam… Aztán
akkor is és a temetésén is elénekeltük a Jesus, meine Zuversicht (Jézus, én bizodal-
mam) kezdetû éneket, és mindkét alkalommal végig csak arra tudtam
gondolni, hogy földi utunkon ezt az éneket nem sokszor énekelhettük együtt,
de majd ott, fenn, örökre. Az énekeskönyv ma is itt van az asztalomon, hogy
emlékeztessen, hogy emlékezzek…

Johann Gyula
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Húsvét ünnepe után 5. vasárnap
(Rogate)

A mélységbõl kiáltok hozzád, Uram! Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyel-
mes könyörgõ szavamra! Ha a bûnöket számon tartod, Uram, Uram, ki marad meg
akkor? De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és
bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az õrök a reggelt, mint az õrök
a reggelt. Bízzál, Izráel, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag õ, meg
tud váltani. Meg is váltja Izráelt minden bûnébõl. (Zsolt 130,1–8)

ÚJJÁÉPÜLT BELSÕ SZOBA

A húsvéti gyõzelmet ünneplõ egyház a húsvét utáni vasárnapokon feltáma-
dott Urára gondol. Feltámadott Urához zarándokol a hétköznapok terheivel,
földi élete nehézségeivel. Õreá tekintve az emberi szívben öröm, ének és
imádság fakadhat. Zsoltár, amellyel egyre közelebb kerülhetünk a gyõzelmes
Úrhoz! „Grádicsok éneke”, amelyet akkor mondunk el, amikor zarándokutunk,
csodálatos módon, elé visz minket. Alapigénk egy zarándokének. Ezért
mondhatjuk: ahogyan Izráel népének életében egy-egy zarándokének fontos
szerepet töltött be, úgy ezen a vasárnapon a 130. zsoltár a mi életünkben is
különös helyre kerülhet. A zarándokénekek az évenkénti ünnepek alkalmával
Jeruzsálembe vivõ zarándokúton hangoztak el. A „Grádicsok énekeit” a lép-
csõkön énekelték. A jeruzsálemi templomba 15 lépcsõ vezetett fel az asszo-
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A reformáció eredményességének egyik legfontosabb eszköze éppen az éneklés gyüle-
kezeti jellegének visszaállítása volt. A gyülekezeti éneklés már az elõreformátorok
által formált közösségeknek is fontos jellemzõje lett. Luthernek a gyülekezeti éneklés
területén kifejtett munkássága óriási jelentõségû. Kálvin a zsoltárok gyülekezeti
éneklésének hangsúlyozásával is elõbbre vitte a fejlõdést. … Ahol élõ gyülekezeti
élet van, születnek új énekek. Egészséges istentiszteleti életben mind a zsoltárok-
nak, mind a régi, klasszikus énekeknek, mind pedig az új énekeknek van helye.

Pásztor János: Liturgika. A gyakorlati theológiai szeminárium tanulmányi füzetei. Deb-
recen. 1985. 82–83 o.
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nyok számára kijelölt helyrõl a férfiak helyére. Egy-egy lépcsõn énekeltek
egy-egy éneket.

Felmenõ énekeknek is nevezhetnénk ezeket a zsoltárokat, melyekre a „ké-
sõi keresztyén hagyomány szívesen mondja, hogy ezek a zsoltárok az Isten-
hez való felmenetelünket kísérik, és az életút meredek ösvényein adnak biz-
tatást.” (Farkasfalvy Dénes)

Rogate vasárnapján ennek a zarándokútnak végigjárására biztat bennünket
Isten. Egy-egy lépéssel közelebb hozzá: segítsenek az énekek végiggondolni
imádságos életünket! Egy-egy lépcsõfokon való feljutás: késztessen megvizs-
gálni belsõ szobánkat! Egy-egy zsoltárvers: teremtse újjá belsõ szobánkat!

Istenhez közeledve egyre nagyobb a mélység
Érdekes megfigyelni, hogy minél tovább megy a zarándok, minél magasabbra
emelkedik a grádicson, annál inkább kitárul elõtte a mélység, amibõl az Úr-
hoz kell kiáltania. Már-már ott van a célnál, és mégis, éppen a cél közeledté-
vel derül ki a valóság, nyílik fel a láb elõtt a mélység! Az Istenhez közeledõ
lélek érzi át a legmélyebben a szakadékot, ami õt Istentõl elválasztja. A nagy
mélység éppen a magasságból szédít a legjobban. Istenhez közeledve lesz
egyre meredekebb a lejtõ. Emlékezzünk Lukács evangéliumából Péter apos-
tolra, aki a csodálatos halfogás után, látva az Úr hatalmas voltát, leborul Jé-
zus lába elé, és ezt mondja: Menj el tõlem, mert bûnös ember vagyok, Uram! (Lk
5,8) Egyre közelebb lépve a Feltámadotthoz érezzük a bûn fojtogató szorítá-
sát. Egy-egy lépéssel közelebb ébred rá az ember bûnének nyomorúságára.
Ekkor kell szívünk énekével kimondani: Uram, legyen füled figyelmes könyörgõ
szavamra, mert a mélységbõl kiáltok hozzád, Uram! Ha a bûnöket számon tartod,
Uram, Uram, ki maradhat meg akkor? (Zsolt 130,1–3) Istenhez közeledve lehul-
lik minden álarc, és egyre nagyobb a mélység, a bûn mélysége.

Megvizsgáljuk a belsõ szobát
A bûn mélységében, az ember nyomorúságában kíván segíteni ez a zsoltár. A fel-
támadott Úrra szoruló ember szavai ezek. Hiszen az ember Istenre szorultságá-
ról beszél, az idõk minden órájában. Ha pedig mi emberként õreá szorulunk,
vizsgáljuk meg jelenlétében belsõ szobánkat! Az imádság, zsoltár, grádics helyét,
ahonnan indulnia kell minden sóhajnak, minden fohásznak, minden bûnbánat-
nak. Ahogyan Krisztus biztat: amikor imádkozol, menj be a te belsõ szobádba! (Mt 6,6)

Mi van belsõ szobádban? Várva várja-e az Urat? Vagy már régen lerombol-
tad, esetleg más fogadására rendezted át? Lehet, hogy a mai kor igényeinek
akarsz megfelelni, mai módon, mai ízlésnek megfelelõen alakítottad át?
Azért kerülöd el az imádság helyét és alkalmát, mert hajszolt és felgyorsult,
feladatokkal tûzdelt életedben nem jutott rá elég idõ? Esetleg félsz a grádi-
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csokon felmenni, találkozni a nagy mélységgel? Vagy azért kerülöd el a belsõ
szobádat, mert félsz a gyõzedelmes Úr jelenlététõl? Ott bent holtan pihennek
életed legszebb zsoltárai, zarándokénekei, gyermeki imádságaid, egykori bol-
dog hitéleted, és nem akarod õket holtan látni? Mindezek a kérdések indítsa-
nak õszinte válaszadásra az Úr elõtt.

Újjáépült belsõ szoba
Ez a zsoltár arról az emberrõl beszél nekünk, aki eljutott a tizenegyedik gra-
dusra, lépcsõre. Ott átélte a nagy mélységet, ott feltárult elõtte a belsõ szoba,
amelyet Isten jelenlétében kellett megvizsgálnia. Ott, a Feltámadott elõtt
mindenki leborul, mert minden térdnek õelõtte kell meghajolnia, mennyeie-
kének, földiekének és föld alattiakénak. Leborulva, várva várni az Urat, aki
azért jön, hogy minden eddigi elrontott dolgunkat újjáépítse. Minden bûnbá-
nó lelkét megtisztítsa, és elvégezze a lelki restaurálást. Hogy a türelmes
várakozás végül igazi lelki örömre forduljon. Világossá legyen a zarándok szá-
mára, hogy az ember belsõ szobája nem dermesztõ halotti csenddel van teli,
hanem a belsõ szoba a feltámadott Úrral való találkozás helye. Ahogyan ezt
János evangéliumában a félelem és belsõ bizonytalanság miatt zárt ajtók mö-
gött összegyûlt tanítványok átélték. Megjelent nekik Jézus, aki békességet
hirdetett nekik, és megígérte a Szentlélek ajándékát. Jézus ma is sok zárt aj-
tón át akar megjelenni, be akar lépni a belsõ szobába, hogy nekünk is békes-
séget, lelki békességet hirdessen, és adja a Szentlélek ajándékát. Ezzel tudja
újjáteremteni, újjáépíteni kinek-kinek a hitét, bizodalmát és imádságos éle-
tét. Rogate vasárnapján azért könyörögjünk, fohászkodjunk a zarándok éne-
kével, hogy sokak belsõ szobája újjáépüljön.

Szmolár Attila
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Weöres Sándor: TÍZ ERKÉLY

A teljes lét: élet-nélküli.
A teljes öröklét: idõ-nélküli.
A teljes mûködés: változás-nélküli.
A teljes hatalom: erõ-nélküli.
A teljes tudás: adat-nélküli.
A teljes bölcsesség: gondolat-nélküli.
A tejes szeretet: érzés-nélküli.
A teljes jóság: irány-nélküli.
A teljes boldogság: öröm-nélküli.
A teljes zengés: hang-nélküli.
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Mennybemenetel ünnepe

Miért mondod ezt, Jákób, miért beszélsz így, Izráel: Rejtve van sorsom az Úr elõtt,
nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten
az Úr? Õ a földkerekség teremtõje, nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkész-
hetetlen. Erõt ad a megfáradtnak, és az erõtlent nagyon erõssé teszi. Elfáradnak és el-
lankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak,
erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak,
és nem fáradnak el. (Ézs 40,27–31)

MINDEN A MENNYBEN VÉGZÕDIK

„A júliusi napon, amikor elhurcolták a zsidókat, Devorah az iskolaudvarról
tartott hazafelé, ahol a barátnõjével játszott. Rácsodálkozott az utcán parkoló
autókra és teherkocsikra, de nem gondolt veszélyre – négyéves volt. 

A harmadik emeleten laktak. A kapualjban megnyomta a lépcsõházi világí-
tás gombját. A folyosók némák voltak és néptelenek, és õ nem gondolt ve-
szélyre. A lakásuk ajtaja nyitva állt, és a folyosóról látta a két csendõrt meg a
két civil ruhás férfit és a szüleit a nappaliban, akik éppen bõröndökbe gyö-
möszölték a holmikat. Már kiáltani akart, hogy: »Mama!« – amikor anyja ész-
revette õt az ajtónyílásban, és olyan hangon, amitõl akkorát ugrott, mintha
áramütés érte volna, rákiáltott: »Mit csinálsz te itt? Mit akarsz? Itt nincs neked
semmi látnivaló! Ez nem cirkusz, vagy állatkert! Menj haza a szüleidhez!«

Energiafal volt az a hang, annyi akaraterõ szorult belé, amely elõtt meg kel-
lett hajolni. Anyja mérges arccal nézett rá, apja hátat fordított neki, rá sem
nézett. A férfiak rápillantottak, majd összenéztek. A kislány sarkon fordult,
és menekült. A sarki házba menekült, ahol Max unokabátyja lakott. Mivel félt
a lassú lifttõl, gyalog rohant fel a rokonai lakásába, éppen idejében ahhoz,
hogy felnyalábolják és magukkal vigyék, mielõtt megérkeznek a csendõrök.”

Chaim Potok Asher Lev öröksége címû regényében így meséli el a fõhõs,
hogy felesége gyermekkorában hogyan kerülte el a koncentrációs tábor bor-
zalmait, és hogyan maradhatott életben. Olvasva a fenti részletet azonnal ért-
jük a szülõk viselkedését. A saját gyermekét önmagától eltaszító anyát, a kis-
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lányának hátat fordító apát. Nem volt más választásuk. Az egyetlen megol-
dás, ami akkor, ott, abban a helyzetben a kislánynak az életet jelentette. A
magyar irodalomból ehhez hasonló élethelyzetet mutat be Sántha Ferenc
Ötödik pecsétje. Ott Gyuriczának egy véresre vert, magatehetetlen haldoklót
kell a szabadságért – és az elbújtatott gyermekekért – egymás után kétszer ar-
cul ütnie. És elcsattan a két pofon, mert nincs más mód, nincs más választás.
De Gyuriczának mégiscsak egy idegent, egy felnõtt férfit, egy amúgy is halál-
ra ítéltet kellett megütnie, Devorah szüleinek azonban egy négyéves gyerme-
ket, saját kislányukat kellett a kétségbeesésbe taszítaniuk. Amikor ehhez a
részhez értem a regényben, le kellett tennem néhány percre a könyvet. Ez a
néhány sor felismerések és következtetések láncolatát indította el bennem.
Döbbenetes a történet akkor, ha a négyéves kislány szemszögébõl nézzük az
eseményeket. Az egészbõl semmi mást nem ért, csak a hideg, durva elutasí-
tást, ráadásul éppen azoktól, akiket a legjobban szeret, és akik õt eddig min-
den és mindenki másnál jobban szerették. Nem tudom, egy négyéves gyer-
meket érhet-e ennél fájdalmasabb csapás. Még a szülõk halála sem lehet eny-
nyire szörnyû, mert ha nincsenek is többé mellette, legalább szeretetükben
nem kell kételkednie. Rosszabb ez, mint a paradicsomból való kiûzetés.
Rosszabb, mint a fogságba hurcolás és a templom lerombolása. Talán ennek
a mondatnak a keserûsége közelít hozzá: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál
el engemet? Az ember keserûsége, akinek sorsa rejtve van az Úr elõtt, és ügye nem
kerül Isten elé. Akit elzavar az anyja, és akinek hátat fordít az apja. Aki rohan
lefele a lépcsõn, de mintha a mennyországból a pokolra rohanna. És ha mind-
ez egy négyéves kislánnyal történik, akkor túlzás nélkül mondhatjuk: ez nem
egyszerûen pokol, ez a poklok pokla. S lám, még a poklok pokla is történhet
szeretetbõl. A legkegyetlenebbnek látszó viselkedés, a legridegebb elutasítás,
a legdrámaibb esemény hátterében is állhat életet mentõ, életet megtartó
szeretet. Rájöttem, hogy körülbelül annyit értek Isten dolgaiból, Isten a világ-
ban és saját életemben jelenlévõ szeretetébõl, mint amennyit az a négyéves
kislány érthetett ott, abban a harmadik emeleti lakásban szülei viselkedésé-
bõl. Látom a szenvedést, az emberlét ezernyi nyomorúságát szerte a világon,
és bennem is megfogalmazódik a kérdés: hol van az Isten? Hogyan nézheti
Isten ölbe tett kézzel embermilliók fájdalmát, nélkülözését, értelmetlen halá-
lát? Miféle isteni tervszerûségbe illik mindez bele? Ahogy Devorah számára
szülei viselkedése nem volt összeegyeztethetõ korábbi szeretetükkel, úgy
nem összeegyeztethetõ az annyit emlegetett isteni szeretet a világban tapasz-
talható szenvedéssel. A szülõk kegyetlen viselkedésére egyetlen magyarázat,
egyetlen „mentség” van: szeretetbõl történik. Még akkor is, ha a kislány sem-
mit sem ért belõle, még akkor is, ha ezzel a legnagyobb fájdalmat okozzák
gyermeküknek. Úgy gondolom, így kell ez legyen a világban jelenlévõ szen-
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vedéssel és Istennel is. Minden mögött Isten szeretete áll, még a legtragiku-
sabb történések hátterében is. Csak még nem értjük. Nem látjuk az összefüg-
géseket. Képtelenek vagyunk olyan távlatokban gondolkodni, amelyekben Is-
ten gondolkodik. Hát nem tudod, hogy örökkévaló Isten az Úr, akinek értelme kifür-
készhetetlen?

Hajlamosak vagyunk a szenvedést egyszerûen a bûn számlájára írni. Szen-
vedünk, mert bûneink büntetését kapjuk, mert azok következményei érnek
utol bennünket, mert ki vagyunk szolgáltatva saját vágyainknak. Természetesen
ennek a megközelítésnek van igazságtartalma, de a lét, és azon belül egyes
embersorsok nyomorúsága nem intézhetõ el ennyivel. Ez olyan lenne, mint-
ha a szüleitõl rohanva menekülõ Devorah-t valaki megállítaná a lépcsõn, és
kétségbeesettségét tovább fokozva ezt mondaná neki: „Ez azért történt veled,
mert megérdemelted!” Mindig a bûnnel példálózni, a szenvedést csak és ki-
zárólag a bûn következményének tartani: hazug és kegyetlen. Csak arra jó,
hogy az ember lerázza magáról felelõsségét a másik emberért, és a lehetõségét
annak, hogy a másikat az õ rohanásában magához ölelje. Ezért is fontos, hogy
hinni tudjuk azt, ami érthetetlen: a legfájdalmasabb veszteség, a legnagyobb
csapás, a legsötétebb mélység is lehet Isten irántunk való szeretetének meg-
nyilvánulása. Isten létezése számomra a gondviselésen túl azt is jelenti: hinni
abban, hogy egykor minden kérdés választ talál, minden rejtély megoldódik,
az ellentétek és ellentmondások összefonódnak, minden körbeér, és a teljes
kép – amelyre néhány apró darabkáját birtokolva próbáltunk következtetni –
végül összeáll. Vannak ehhez hasonló élményeink életünk során, de nem
szoktunk nekik túlzott jelentõséget tulajdonítani. Mindannyian elhittük egy-
kor, hogy az angyalok hozzák a karácsonyfát, és csalódást éreztünk, talán még
sírtunk is, amikor kiderült az igazság, és haragudtunk a szüleinkre, mert be-
csaptak, félrevezettek minket. Ma pedig mi díszítjük gyermekeinknek, uno-
káinknak a fenyõt, nagy titokban, angyalok gyanánt, közben hálával gondolva
gyermekkori karácsonyainkra. Sírtunk, amikor orvoshoz vittek minket, ami-
kor elvették tõlünk a kést, amikor este ágyba parancsoltak, amikor nem me-
hettünk ki játszani, amíg kész nem volt a leckénk. Ma pedig nem tudjuk, ho-
gyan köszönhetnénk meg szüleinknek a temérdek gondoskodást. Haragud-
tunk az iskolára, a tanárainkra, az osztályfõnökünkre, ma pedig összeszorul
a torkunk, amikor átlépjük a régi tanterem küszöbét, vagy ha viszontlátjuk
egykori tanáraink egyikét. Megadatik nekünk, hogy életünk korábbi, nehezen
megélt, fájdalmakkal, esetenként kínokkal teli idõszakait késõbb másképp
lássuk, másképp értékeljük, és nem is csak egyszerûen másképp, hanem
egyenesen ellentétes módon: örvendezve, hálával, boldogan. Ha töredékes,
mulandó földi életünkben megtörténhet, hogy bizonyos események ennyire
átértékelõdnek számunkra, vajon nem feltételezhetõ, hogy Isten kifürkészhe-
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tetlen értelmét egykor majd megértve, saját sorsunknak és a világ sorsának
történéseit isteni távlatból látva minden egészen másképp látszik majd?
Esetleg mindenrõl kiderül, hogy szeretetbõl történt? 

Az Isten elõtti alázat nemcsak térdre borulást jelent, hanem annak a tudato-
sítását is magunkban, hogy a dolgok, a jelenségek, a történések akár szemé-
lyes életünkben, akár a világban sokkal összetettebbek annál, mint amennyit
mi belõlük meg tudunk érteni, és hogy talán semmi sem ér véget azzal, amit
mi a dolgok megváltoztathatatlan végének szoktunk tartani. Hiszen koporsó
mellett is van bátorságunk feltámadásról és örök életrõl szólni, vagyis ellene
mondani a halál hideg tényszerûségének, és bízni egyetlen valakiben, aki ak-
kor is képes cselekedni, amikor mi már teljességgel tehetetlenek vagyunk. Ha
hinni tudunk a „legnagyobban”, ha hinni tudjuk azt, ami a leghihetetlenebb,
vagyis ha hinni tudjuk a halálban az életet, akkor nem okozhat gondot hinni
az ennél sokkal kisebbet: vagyis azt, hogy Isten szeretetében egykor minden
kín, minden nyomorúság, minden borzalom és minden szörnyûség boldogí-
tó, örvendezõ véget ér. Ahogy az életnek a halállal nincs vége, ugyanúgy nin-
csen vége semminek sem, ami eddig megtörtént. Minden az Istennél ér vé-
get, minden az õ teljességébe érkezik, és hiszem azt, hogy az õ minden elkép-
zelésünket felülmúló teljessége egyszerûen képes a mi töredezett létünknek
minden kínját, bûnét és minden fájdalmát magába olvasztani.

Addig is, amíg kiderül, hogy mindez így van-e, marad nekünk Devorah tör-
ténetén, Sántha Ferenc Ötödik pecsétjén, gyermekkorunk karácsonyain és egy-
kori osztálytermeinken kívül a golgotai kereszt. Minden másnál meggyõzõb-
ben hirdeti, hogy nem minden az, aminek látszik, hogy valaminek nincs vé-
ge azzal, hogy számunkra véget ér, és hogy a leggyötrelmesebb magány és
szenvedés is, a poklok pokla is történhet életet mentõ, megtartó szeretetbõl.
Ez az, ami erõt ad a megfáradtnak, és az erõtlent nagyon erõssé teszi.

Németh Zoltán

Húsvét ünnepe után 6. vasárnap
(Exaudi)

Én most már elmegyek azon az úton, amelyen minden földi ember elmegy. Ismerjétek
el teljes szívetekkel és teljes lelketekkel, hogy nem veszett el egyetlen szó sem azokból
az ígéretekbõl, amelyeket megígért nektek Istenetek, az Úr. Mind beteljesedett rajtatok,
nem veszett el abból egy szó sem. De ahogyan beteljesedett rajtatok mindaz az ígéret,
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amelyet Istenetek, az Úr megígért nektek, úgy fogja beteljesíteni rajtatok az Úr minden
fenyegetését is, amíg ki nem pusztít benneteket errõl a jó földrõl, amelyet nektek adott
Istenetek, az Úr. Ha megszegitek Isteneteknek, az Úrnak a szövetségét, amelyet õ ren-
delt nektek, ha elmentek, és más isteneket tiszteltek, és azok elõtt borultok le, akkor
föllángol majd ellenetek az Úr haragja, és hamarosan kipusztultok errõl a jó földrõl,
amelyet nektek adott. (Józs 23,14–16)

KÉT TESTAMENTUM

Régen talán jobban készültek az emberek a halálra. A családtagoktól való el-
búcsúzás és a függõben maradt ügyek lezárása, így például az örökség igaz-
ságos elosztása érdekében végrendeletet, testamentumot készítettek. Egy
testámentum többnyire hitvallás is, hiszen írója benne megkísérli összefog-
lalni a hitrõl, a világról, más emberekrõl vallott felfogását. Így jut el hozzánk
ezredévek távolából Mózes utódának, Józsuénak a végrendeletszerû vallomá-
sa és övéihez szóló intelme.

Józsué testamentuma 
Én most már elmegyek azon az úton, amelyen minden földi ember elmegy (23,14) –
ezzel az ünnepélyes mondattal kezdõdik Józsué számadása. A veretes egyházi
szókincs mind a mai napig megõrizte azt a szép fordulatot, hogy valaki
„elindult minden halandók útján”. Az életében Istenre tekintõ ember tud
ilyen méltósággal készülni a halálra. Józsué halálra készülõ szavai sajátosan
csengnek össze elhívásának egy-egy momentumával. Annak idején Isten
küldte õt a szolgálatba – most ugyanõ hívja vissza földi feladataival végzett
szolgáját. Talán éppen a kezdet és a vég ilyen összeérése miatt ismétli meg
búcsúbeszédében azokat a szavakat, amelyekkel egykor õt indította el az Is-
ten. Légy erõs és bátor… – ezzel buzdította szolgáját Isten 1,6.7 szerint, mint
ahogy 5Móz 31,7 szerint Mózes is ezt helyezte Józsué szívére. Testámentu-
mában pedig ezúttal Józsué kérleli így híveit: Legyetek azért igen erõsek…
(23,6). Hasonlóképpen ismétlõdik az, amit Isten Józsuének egykor a mózesi
törvénnyel kapcsolatban mondott: ne térj el attól se jobbra, se balra, hiszen ez-
úttal õ hivatkozik így Mózes törvényének könyvére: Ne térjetek el attól se jobb-
ra, se balra! (23,6). Józsué mint valami kincset õrizte meg elhivatásának eze-
ket az igéit, és íme, amikor indulnia kell, átadja övéinek. Továbbadja az álta-
la megannyi viharban megõrzött lángot. Boldog az az ember, aki élete végéig
így megõrizte az elhívás élményét!

Az ilyen ember egyúttal környezetére, a másik emberre is tekint. Búcsúzá-
sa ezért nem keserves önsajnálat vagy önigazolás lesz, hanem az itt maradók
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bátorítása és vigasztalása. Sokan õrzünk agyunkból és szívünkbõl kitörölhe-
tetlenül olyan emlékeket, hogy egy haldokló gondolatai és utolsó szavai nem
önmaga körül forogtak, hanem az itt maradókra irányultak. A költõ, Nagy
László immár legendássá vált utolsó televíziós interjújában üzent így a követ-
kezõ század emberének: „Ha még lesz emberi arcuk, csókolom õket.” Józsué
testámentumának vezérszava nem az „én”, hanem a „ti”. Nem az õ személye
a fontos, hanem az ügy, amelynek szeretetét másokra szeretné most átruház-
ni. Ahogy õ egykor Mózestõl átvette a stafétabotot, úgy szeretné most õ maga
is átadni másoknak a prófétai küldetést. Mert emberek jöhetnek és mehet-
nek, de Isten ugyanaz marad. Egyetlen szó sem veszett el az ígéretekbõl! Jó-
zsué olyan, mint egy megbízható katona. Amikor megkapja az obsitot, min-
den felszerelési tárggyal el tud számolni. Vagy olyan, mint egy hûséges rak-
táros: megõrizte a rábízott javakat, és amikor távozásakor leltárt készítenek,
semmiben nem mutatkozik hiány. A pásztor vigyáz így a juhokra: minden
egyes állat fontos a számára, egytõl egyig el tud számolni velük.

Józsué szavai azonban komoly intelmeket is tartalmaznak. Ahogyan Isten
beteljesítette ígéreteit, indokolt esetben úgy fogja valóra váltani fenyegetéseit
is. A választott nép honfoglalásának története azt bizonyítja, hogy Isten ígé-
retei (a héber szöveg szerint „jó szavai”) megvalósultak – ám éppen ezért kell
hallgatni a fenyegetõ beszédekre („rossz szavakra”), hiszen az Úr azokkal
sem a levegõbe beszélt. Mikor teljesednek be a fenyegetõ próféciák? Ha a nép
a szövetséget megszegve idegen istenek elõtt borul le. Ha teret enged a po-
gány kultusznak és a bálványáldozatnak. A választott nép életében az arany-
borjú óta valóságos kísértésként jelentkezett a hitehagyásnak ez a veszedelme.
Szavaival Józsué mintegy elõkészíti a következõ fejezetben olvasható drámai
hitvallását. Ott ugyanis ellentmondást nem tûrõen állítja a kétfelé sán-
tikálókat választás elé: vagy az Urat szolgálják, vagy válasszanak maguknak
más isteneket. (Még azt is hangsúlyosan hozzáteszi: „még ma!”) Ezt követi a
hitvallás: én és az én házam népe az Urat szolgáljuk! (24,15) Vagy-vagy. 

Józsué testámentuma az egy Isten melletti megmaradásra és a szövetségi
hûségre irányul. Világunk új pogánysága közepette mi is választási kényszer-
ben vagyunk. Egyénileg és közösségi téren egyaránt önvizsgálatot kell tarta-
nunk, nem vagyunk-e sokszor hitehagyók, nem válunk-e hûtlen szövetséges-
sé, nem adunk-e teret istentelen elveknek és praktikáknak. 

Nem véletlenül mondjuk az Ótestamentumot ma Ószövetségnek is. Ennek
központi gondolata ugyanis Isten és az õ népe közti szövetség. Isten az özön-
víz kataklizmája után szövetséget kötött Noéval, amelynek külsõ jele a szi-
várvány. Ábrahámmal ugyancsak szövetséget kötött az Úr, aminek a körül-
metélés volt a kézzelfogható jele. Itt már tehát nem az egész emberiségrõl,
hanem egy Isten számára különösen kedves nemzetrõl, a zsidóságról van szó.
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További fokozást jelent a sínai szövetségkötés, ahol immár igei kinyilatkozta-
tás alapozza meg a szövetséget Isten és népe között. 

A bibliai üzenet arról szól, hogy Isten mindvégig megtartotta a szövetséget
– most ezért az emberen, illetve a választott népen a sor, hogy õk is hûségesek
legyenek. Ha ezt nem teszik, akkor az Úr – igénk szavával – kipusztítja õket ar-
ról a jó földrõl, amelyet éppen tõle kaptak. Ezért Izráel számára a megmaradást
az jelenti, ha ragaszkodik az Úrhoz (23,8). Itt ugyanaz a szó szerepel, mint
amit 1Móz 2,24 a házastársi kapcsolatról mond: a férfi elhagyja apját és anyját,
és ragaszkodik feleségéhez. A Szentírásban számos helyen találkozunk azzal az
elsõ hallásra talán meglepõ metaforával, hogy Isten és az õ népe viszonya
olyan, mint egy szerelmi történet. Az Úr túláradó szeretettel szereti meny-
asszonyát, a választott népet, az azonban újra és újra hûtlenkedik. A próféták
különösen színesen ábrázolják ezt a kapcsolatot, Hóseás odáig megy, hogy
jelképes cselekedetként egy parázna asszonyt vesz feleségül, utalva Izráel kicsa-
pongására. A paráznaságot szó szerint és metaforikusan egyaránt érthetjük,
hiszen más istenek tisztelete és az azok elõtt való leborulás – amirõl igénk
egy mondata is szól (23,16) – sokszor szexuális kicsapongásokkal, vad pogány
orgiákkal is összefüggött. Az aranyborjú történeténél is éppen errõl volt szó.
Amikor a nép megcsalja Urát, akkor teljes mértékben rászolgál arra, hogy az
megszakítsa vele a kapcsolatot. A kipusztultok errõl a jó földrõl (23,16) jól ki-
fejezi ennek következményeit. A prófécia azonban még megszólaltatja a
reménység hangját is: ha figyelnek Isten „jó szavaira”, és meglátják az õ be-
teljesedett ígéreteit, ha „teljes szívvel és teljes lélekkel” vallják, hogy nem
veszett el egyetlen szó sem az ígéretekbõl, akkor megmaradhatnak.

Jézus testamentuma
Igénkben ígéretekrõl van szó. Az egész Ószövetség legnagyobb ígérete a meg-
váltó eljövetele. Sylvester János Újszövetség-fordításának szép elõszavával:
„Próféták által szólt rígen néked az Isten. Azkit igírt, ímé, vígre megadta fiát.” 

A Józsué által megszólaltatott reménység beteljesedését is Jézus Krisztus
jelenti. Ezért az ószövetségi ige alapján is Krisztust hirdetjük. Õneki kellett
megszületnie és értünk meghalnia, hogy „ne pusztuljunk ki errõl a földrõl”. 

Józsué testamentumától így eljutottunk Jézus testamentumához.
Õk ketten nem függetleníthetõk egymástól. Egyikük az ígéret, másikuk a be-

teljesedés embere. Józsué a kérdés, Jézus a válasz. Józsué és Mózes – a tör-
vény adásával és az arra való szüntelen hivatkozással – a betû, Jézus a lélek. 

Józsué mûve Jézusban folytatódott. Közük van egymáshoz. Lényegében
ugyanazt a zsidó nevet hordják, ami azt jelenti: Isten a szabadító. A Septua-
ginta – a görögül beszélõ zsidók Bibliája – és a görög Újszövetség (ApCsel
7,45 és Zsid 4,8) egyaránt Iészúsz-nak, vagyis Jézusnak írja Józsué nevét.
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Én most már elmegyek… – így kezdõdött Józsué testámentuma. Jézusnak is
így kellett szólnia: „én elmegyek”. Õ azonban nem mondhatta, hogy megvé-
nültem, megöregedtem (23,2), hanem fiatal emberként kellett elmennie a föld-
rõl. Ám míg Józsué nem tért vissza, Jézus igen! Õ egyrészt azért ment el,
hogy helyet készítsen nekünk, másrészt hogy az idõk végeztével dicsõségben
visszatérjen. Az õ testamentuma ezért arra vonatkozik, hogy ebben a köztes
idõben szeressük egymást, és maradjunk meg a hûségben mindhalálig. 

Józsué és Jézus sorsa azért is kellett, hogy eltérõen alakuljon, mert már
származásukban is eltérés mutatkozik. Józsué „Mózes szolgája” (1,1), Jézus
viszont „az Úr szolgája” (Ézs 53). 

Tudjuk, hogy Józsuénak a Jordán túloldalára kellett átjutnia, hogy birtokba
vegye az ígéret földjét. A könyv 4. része tudósít a Vörös-tengeri átkelést fel-
idézõ csodáról: a Jordán vize kettévált, száraz lábbal kelhettek át rajta. Akkor
ilyen csodákkal bizonyította nagyságát az Úr. Jézussal azonban más történt.
Õ nem kelt át száraz lábbal a Jordánon, hanem János keresztsége során meg-
merítkezett benne. Isten Jézust más úton vezette, mint Józsuét. Ám Jézus
sem ugyanazt nyújtja, mint Józsué. Õ nem a földi Kánaánt, hanem a mennyei
hazát ígéri. Vele nem Jerikó falai, hanem a hitetlenség sáncai omolhatnak le.
Nem földi hatalmat, hanem mennyei javakat kínál. A Jézus testamentumában
szereplõ honfoglalás is a mennyei hazára irányul: azt kell övéinek megragad-
ni, és annak polgáraiként élhetnek. Kánaánnak még vannak törzsi határai
(13,7) – Isten országában ezek is eltûnnek. Kánaánt valóságos fegyverekkel
kell megvédeni – Isten országában csak lelki fegyverek vannak. 

Isten szeretetének jele volt Józsué mûködése. Amikor az már kevésnek bi-
zonyult, egy nála is nagyobbat küldött el: egyszülött fiát, Jézus Krisztust.

Isten üdvterve fogalmazódik meg az Ótestamentumban. Ám amikor õ úgy
látta jónak, úgy újította azt meg, hogy új testamentumot fogalmazott.

Józsué testámentuma Jézusét készíti elõ. 
Emlékezünk Józsuéra – és Jézusban reménykedünk.
Beszélünk Józsuéról – és Jézusra hallgatunk.
Figyelünk Józsuéra – és Jézusban hiszünk.

dr. Fabiny Tamás
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Pünkösd ünnepe

Én is azt mondom nektek: kérjetek, és adatik, keressetek, és találtok, zörgessetek, és
megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap; aki keres, talál; és aki zörget, annak
megnyittatik. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tõle,
vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyerme-
keiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket
azoknak, akik kérik tõle? (Lk 11,9–13)

A BIZALOM EREJE

Nem biztos, hogy számunkra is annyira szimpatikusak az erõszakos tanítvá-
nyok, mint azt az igénket megelõzõ szakasz, az éjfélkor kopogtató barát pél-
dázata sugallja. Eszünkbe juthat, hogy mennyi nehéz helyzetet teremtett a
kereszténység történetében az, amikor képviselõi nagyon hangosan, határo-
zottan és erõszakosan léptek fel a történelem színpadán. Nem hiszem, hogy
egyedül lennék azzal az élménnyel, ahogyan a szájhagyomány megemlékezõ
szavait hallottam egy-egy lelkész, tanító vagy magát keresztényként meghirde-
tõ közéleti ember erõszakos magatartásáról abból az idõbõl, amikor bizonyos
hatalmi pozícióban élt az egyház. Vannak ma is olyanok, akik egy túlzottan
határozott, kemény kezû és szívû vezetõ miatt hagyták el a gyülekezetüket,
és azóta sem találtak vissza, döntésük pedig nem mindig a túlérzékenység
eredménye. Ám bárhogy is gondolkodunk, Jézus biztatásában most nyugha-
tatlan, energikusan közeledõ tanítványok képe áll elõttünk. Nem a csendes és
alázatos – ma talán azt mondanánk: kiváró – követési magatartásra biztat, ha-
nem a kérõ, keresõ, zörgetõ, erõs akarattal rendelkezõ közeledésre. 

Zavaróan lehet jelen a gondolatainkban, a szemünk elõtt sok szekta és val-
lási csoport kommunikációs technikája is. Hagyományos keresztény egyházi
kötõdéssel nem szeretjük igazán az erõszakosság megnyilvánulásait életünk-
ben. Kínos hallgatni és látni a színpadi technika teljes arzenáljával fellépõ,
szupermodern prédikátorokat, akik az abszolút gyõztes erõ fényességét köz-
vetítik nekünk, evilági csúcsteljesítményekrõl. Az utcán minket megállító és
röplapot osztó vagy utcai mikrofonokba harsogó, magukat legtöbb esetben
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egyedüli útként kínáló, vallásos PR-ügynökök elõl jobb talán mégis kitérni.
Erõszakosság, tolakodás, lerázhatatlan tanítvány – milyen sokféle tapasztala-
tot hívhat elõ emlékezetünkbõl, milyen sokféle érzést válthat ki belõlünk!

Vajon mire biztat ma minket Jézus, amikor ezzel a jól ismert, szép igével
szinte összefoglalja a tolakodó barátról szóló példázat (Lk 11,5–8) mondani-
valóját? Stílusváltásra? Módszerek cseréjére? Gyökeresen átalakított gyüleke-
zeti és egyházi modellre? Kemény és határozott föllépésre? Az evangélium
ügyének harsány képviseletére? A sietõs és nyugtalan tanítvány talán ma sem
hall meg többet ennél. Gyorsan és felületesen szemlélve azt látjuk, hogy egy
külsõ cél érdekében szól hozzánk Jézus. A fél füllel odafigyelõ, sietõs igehall-
gató számára valóban csak ennyit mond ez a biztató ébresztés. Ha keresztény
egyházként nem tudunk elmélyedni és nem merünk saját értékeinkre ráha-
gyatkozni, ha pillanatnyi megoldások után kapkodunk, akkor Jézus szavában
csak módszertani változtatások igényét fogjuk felfedezni. Elhisszük azt, hogy
külsõ keretek és módszerek változása megoldja a mélyben feszülõ nehézsé-
geket. Pedig hiába szervezzük át egy-egy gyülekezet felépítését, mûködési
mechanizmusát, ha a „belsõ szoba” nem mûködik benne, felesleges energia-
pazarlás volt mindez. A kérés, keresés és kopogtatás képeivel Jézus egy mé-
lyebb dimenziót szeretne megmutatni nekünk. Az éjszaka lerázhatatlanul tola-
kodó, kenyeret kérõ barát (Lk 11,8) és a megszokottság szürkeségébõl feléb-
redõ mai tanítvány azért él át nem mindennapos sikereket, mert mozgásával
közel került a lényeghez. A lényeg pedig, a mélyebb dimenzió nem más, mint
egy alapvetõ kötõdés felismerése. Az a meggyõzõdés, hogy ennél fontosabb
nincs, ennél gyógyítóbb nem létezik, és ennél erõsebb szál elképzelhetetlen. 

Ez a kapcsolódás a tanítványság alapja. Ide eljutni különleges tapasztalás,
a keresztény hit és életfolytatás legmeghatározóbb eleme. Hozzá megérkezni
még küzdelmek után és megpróbáló, nehéz napok múltán is ajándék. A ke-
reszténységben minden ezen az alapon nyeri el igazi értelmét. Ott gyógyul és
ott újul meg a gyülekezeti élet is, ahol ez az alapvetõ érték irányítja a közele-
dést mindkét irányból. Ezt gyakorolja a másokat hívogató, és ezt tapasztalja
meg a nyitott ajtón betévedõ, keresõ lélek egyaránt. 

Ez a bizalom kapcsolata! Erre a tanórára mindenkinek folyamatosan szüksé-
ge van ma is. Beszélni, küzdeni és könyörögni ezért érdemes igazán. Van-e
bátorságunk bízni abban, hogy Isten valóban megadja nekünk a legfontosab-
bat? El tudunk-e indulni úgy, hogy a zúgolódás, perlekedés és számonkérés
helyére belép az Isten iránti természetes bizalom? Rá tudunk-e hangolódni a
bizalom hullámhosszára, vagy keserûen legyintünk, elfelejtjük, mert annyira
más lett az életünk, hogy a bizalom nem játszhat fõszerepet benne?

Jézus nagyon magasra szeretné felemelni most a tekintetünket, mert csak
magasra nézve látjuk jól azt, ami itt van a közelünkben. Tanítani akar minket
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úgy, hogy távolra nézõ bátorságunk a közelben is erõsítsen minket. Nyomo-
rúságos helyzet, ha beszûkül vagy egészen eltûnik a cél az életünkbõl. Egy
pillanat alatt borul össze minden korábbi szándék és akarat. A tanítványság
hullámvölgyeit természetesen senki sem kerülheti ki. A bizalom hullámhosz-
száról gyakran el akar téríteni minket egy-egy váratlan esemény. De akkor is
letérünk róla, ha csak közvetlen közelre, önmagunkra figyelünk, és elfelejtünk
magasra nézni vagy körbetekinteni, és észrevenni feladatokat, szükséges lé-
péseket. Úgysincs ránk szüksége senkinek, mondjuk túl könnyen, pedig talán
csak pár méternyi út kellene, hogy a nálunk nehezebben járót segítsük az
életútján. A magasra és távolra nézéshez ad erõt Rainer Maria Rilke verse,
amelyben olyan sétának tekinti az életet, amely egy lobogó jel vezetése alatt
történik:

Alig vágtam a napsütötte hegynek
tekintetem már ott járt fönn, elõl
Mit meg nem foghatunk, ekkép ragad meg,
jelenségekkel telve, messzirõl
ekkép tesz, még ha el sem érjük, azzá,
amik vagyunk, ha sejtenünk lehet;
egy jel lobog, jelünket viszonozná…
Mi nem érzünk mást, csak ellenszelet.

Az örökösnek érzett ellenszélben mégis átélhetjük, hogy a bizalom az erõ-
sebb. Távolba tekintõ szemeink így látnak igazán közelre. A közelben pedig
fel kell tennünk azt a kérdést, mekkora megelõlegezett bizalomra vagyunk
képesek egymás iránt. 
– Ismerõs helyzet: még meg sem szólalt valaki, talán még egyszer sem hallot-
tuk beszélni, de már kész az ítéletünk róla. 
– Sok tekintélyes vagy magát fontosnak tartó ember gyermekeket, fiatalabba-
kat nem is enged kibontakozni, mert jobban tudja, mire képesek és mit
tudnak, mint õk saját maguk. 
– Inkább ne is adjunk lehetõséget a találkozásra, tisztázásra, úgyis felesleges,
nem érdekel, amit a másik mondana. 
– Felteszünk egy kérdést, de csak a kérdésig jutunk, a választ nem is igényel-
jük, mert mi, és csak mi tudjuk a jó megoldást. Más erre úgyis képtelen. 

Számtalan ehhez hasonló módon éljük át a bizalmatlanságot mindennapi éle-
tünkben. Vagy elkövetjük, vagy szenvedünk tõle. Ebbe a nagyon is elõítéletes
emberek közötti kapcsolatba szól bele Jézus vallomása éppen az ember esélyé-
rõl. Szavai szerint nincs olyan ember, aki, ha a gyermeke halat kér, kígyót adna
neki, vagy ha tojást kér, skorpiót adna… Nem sóhajtunk-e fel ezen a ponton ma?
Nem fájdalmas-e a bizalmatlanság, ami egyre erõsebben körülveszi az emberi
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életet? Nem fájdalmas-e, hogy amit Jézus természetes emberi viszonyulásként,
bizalomként, jóakaratként és gondoskodásként említ, az ma már nem teljesen
természetes? Eszünkbe jut-e az az erõszakhullám, ami ma körülvesz minket a
világban? Ki tudja akár csak elképzelni is azt a fájdalmat, amit anyák és gyerme-
kek érezhetnek Irakban, a Közel-Keleten vagy Afrikában napjainkban! Bele me-
rünk-e nézni a családon belül megtörténõ és növekvõ kegyetlenségek borzalmá-
ba? Tudunk-e még keresztény körökben õszintén és felelõsen gondolkodni sze-
gények és gazdagok között egyre mélyebben tátongó szakadékról? Hogyan szü-
lethetne ott bizalom, ahol erõszak uralkodik? Tolsztoj két mondata megszívle-
lendõ üzenetet adhat nekünk az emberi élet értékét keresõ küzdelmünkben. 

„Az az ember, aki csak a maga boldogságára törekszik, rossz. Az is rossz,
akinek végsõ célja az emberek jó véleménye. Az az ember erényes, aki mások
boldogságára törekszik. Az az ember nagy, aki Isten felé törekszik.” 

Jézus szavai az Isten iránti bizalmat az emberek közötti alapvetõ bizalom
– a szülõ és gyerek közötti kapcsolat – tükrében mutatják és szemléltetik. Így
tehetjük fel a másik döntõ kérdést mi is: mekkora a bizalmunk Isten iránt ne-
künk, akik a „belsõ szobában” könyörgünk? Fel tudjuk-e mérni a jézusi báto-
rítás nagyságát, hiszen õ arra mutat rá, mekkora a különbség a mi „jó ajándé-
kaink” és az Isten nekünk átnyújtott ajándéka között? Hatalmas bátorítás ez
a különbség! A teljes ajándék Lukács evangéliumának megfogalmazásában így
hangzik: …ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tõle. (Lk 11,13b)

Felszabadító és bátorító ez. Megszabadít a félelemtõl és a kishitûségtõl.
Biztonságot ad. Mi, akik a magunk környezetében Jézusról tanúskodunk, ezzel
a biztonsággal szólhatunk. A Szentlélek, az igazi és teljes ajándék jelen van az
életünkben, ezért szólhatunk és járhatunk Krisztus nevében. Az imádságunk
sem öncélú, az Istennel való beszélgetésünk sem pusztán önmagunkért és saját
céljainkért történik. Furcsa az a rossz beidegzõdés, amellyel imádságainkban
„beszámolunk, elszámolunk és követelünk” Istentõl. Jézus ettõl óv minket,
bátorításával ettõl szabadít meg. Kérni, keresni és zörgetni nemcsak önma-
gunkért lehet, hanem másokért is. Minél tágabb téren mozognak imádságaink,
annál inkább észrevesszük a megnyílt ajtót, fület, szemet, kezet és szívet. 

Akkor imádkozunk az egyház születésnapján valóban Krisztustól tanult mó-
don, ha tág ölelésû a szívünk, és minél több emberért és ügyért szólnak a szava-
ink. Minél magasabbra tekintünk és minél szélesebbre látunk, annál inkább
válunk a Szentlélek eszközeivé mint tanítványok. Jézus bátorító szava alapján
higgyük el, hogy a legnagyobb ajándékot adó rajtunk keresztül ma is képes jó
ajándékot adni az embereknek. Ezért küldték egykor Samáriába Pétert és Já-
nost (ApCsel 8,14kk), hogy imádságuk és kézrátételük által részesüljenek a
hívõk a Lélek ajándékában. A „nem egyenes szívû” gazdagnak pedig megtanít-
sák, hogy a Szentlélek ereje, hatalma semmilyen evilági gazdagsággal el nem
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érhetõ. Ma is figyelmeztetõ számunkra ez. Isten Szentlelke kérhetõ és megkap-
ható, de semmiképpen sem vehetjük birtokunkba, és nem rendelkezhetünk
fölötte, vagyis a Lélek ajándéka nem nélkülözi a bizalom valóságát. Ez a bi-
zalom „a szeretet mélye, és hitelesítõje a szeretetet kifejezõ és megvalósító
bizalom. Aki szeret, az feltétel nélkül a másikra bízza magát.” (Nyíri Tamás)

Így lehet igaz a mi számunkra is, hogy eljutunk egykor oda, ahol nem kell
kopogni, kérni és zörgetni, és nem kell erõltetni az elõrejutást, mert az „íme,
minden kész” mondat hangzik számunkra a nem változó liturgiában. Anthony
de Mello talányosan fogalmazza meg ezt: „Aki jót akar tenni, annak kell az
ajtón kopogni, mert aki szeret, annak számára az ajtó állandóan nyitva áll!”

Tudunk-e erre a szeretetre pünkösdi, megújult bizalommal ráhangolódni
úgy, hogy nyitott ajtajú otthonok és templomok vezessenek tovább minket?
Ne csupán kõépítményként vagy nagyságot és stabilitást tükrözõ erõdként
álljanak Krisztus tanítványainak gyülekezõhelyei a világban, hanem az újra-
éledõ bizalom otthonai legyenek. Így lehet a településeink közepén álló
templom is barátságos és közeli, mert „a világnak, államnak és társadalom-
nak is döntõ kérdése, hogy ott áll a közepén egy templom, amelyben éppen
érette imádkoznak.” (Wilhelm Niesel) Ebben az értelemben szimpatikusak
lehetnek az erõszakos, el nem fáradó és hûséges tanítványok a harmadik év-
ezred elején, világvárosban vagy a legkisebb faluban egyaránt. 

dr. Szabó Lajos

Pünkösd 2. napja
Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az orszá-
got! Adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául, szerezzetek magatoknak el nem
avuló erszényeket, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol a tolvaj nem férkõzhet
hozzá, a moly sem emészti meg. Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is.
(Lk 12,32–34)

A KICSINYSÉG DICSÉRETE

Az egyház születésének másnapján,1 a látványos, hangos eseményeken és a
nagy számokon ámulva, nyomon követve a Szentlélek útját és hódító vonu-
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lását1 nem ünneprontás észrevenni, hogy Jézusnak a kicsi, a csekély is fontos.
Az elsõ pünkösd tudósítója, Lukács evangélista nem csak az apostolok csele-
kedeteirõl írott könyvének elején feljegyzetteket tartja említésre méltónak.2

Mátéval és Márkkal együtt tud arról is, miként sokszorozódik meg a kevés, és
lesz elég öt kenyér és két hal ötezer embernek.3 Velük együtt emlékezik a
mustármag és a kovász hasonlatára,4 valamint a tanítványok versengésére,
hogy ki a legnagyobb közülük.5 A kisgyermek példája kapcsán viszont egye-
dül õ idézi így Jézust: …aki a legkisebb mindnyájatok között, az a nagy.6 Egyedül
õ tesz említést az elveszett és megtalált juh7 mellett az elgurult, de meglelt
pénzdarabról és az idegenbe ment, majd mégis hazatért fiúról8. Egyedül õ
kezdi evangéliumát Mária énekével, mely szerint Isten hatalmasokat döntött le
trónjukról, és megalázottakat emelt fel. Éhezõket látott el javakkal, és bõvelkedõket
küldött el üres kézzel.9 Amit az evangéliumok írói felismertek, nekünk is be kell
látnunk: „…a 21. század elején újra meg kell tanulnunk, hogy nem a nagy
számok vagy a többség ereje, amire szükségünk van, hanem mindenekelõtt
Isten Lelkére, hogy felverje lelkünkben a Lelket, hitre bátorítson, és erejével
a szeretet cselekedeteit vigyük végbe.”10

Voltak idõk, amikor látványosan gyarapodott a kereszténység: nemzetek
vagy nemzetrészek tértek az új vallásra. A millennium évében, fejet hajtva ál-
lamalapító királyunk emléke elõtt, hálával gondoltunk mi is a kereszténység
felvételére, mely – még ha könnyek és vér árán is – Európához kapcsolta a fia-
tal magyarságot. Ezeréves történelmünk beszédesen bizonyítja azonban: a
kereszténység küldetés, nem tömegmozgalom. Krisztus követõihez, a kere-
sõkhöz, zörgetõkhöz, a Szentlelket kérõkhöz11 leginkább ez a cím illik: kicsiny
nyáj. Mi más lehetett volna a neve a félhold, kétfejû sas vagy a vörös csillag
árnyékában élõ, nádasokban bujkáló, rabszolgapiacon eladott, gulágokra hur-
colt híveknek? Hogyan tudnánk másként megszólítani mai szórványok ma-
roknyi népét, azokat, akikhez lelkész csupán havonta jut el? Hogyan közeled-
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1 ApCsel 2,1–13; ApCsel 2,41; ApCsel 10,34.42–48; Jánossy, i. m. 31. o.
2 ApCsel 1–2: A Szentlélek ígérete, Jézus mennybemenetele, a Szentlélek kitöltése, Péter
apostol pünkösdi beszéde 
3 Mt 14,13–21; Mk 6,34–44; Lk 9,12–17
4 Mt 13,31–33; Mk 4,30–32; Lk 13,18–21
5 Mt 20,25–28; 19,28; Mk 10,42–45; Lk 22,24–27
6 Lk 9,48
7 Mt 18,11–14; Lk 15,4–7
8 Lk 15,8–32
9 Lk 1,52–53
10 Dr. Hafenscher Károly: Újra felfedezhetjük a pünkösdi Lelket! In: Pünkösdi mozaik. Ösz-
szeállította: Madocsai Miklós. Budapest. 2003. 3. o.
11 Lk 11,9–13, az elõzõ ünnep, Pünkösd vasárnap igehirdetési alapigéje
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hetnénk másként betegszobák foglyaihoz, Bibliát, imakönyvet, igehirdetés-
gyûjteményt kínálva erõforrásul? Miként lehetne másként tekinteni óriásvá-
rosok szorongó lakóira, akik mindig sietnek, és mindig dugóba kerülnek,
akik körül hullámzik a tömeg, és mégis magányosak maradnak, akiknek a
többiektõl való távolságát így érzékelteti a költõ: „Barátaim verseit olvasom
idegenben. / Beárnyékolja szavaikat az utcán sietõ nõk haja / s a felhõkarco-
lókat mosdató esõké. / Most értem meg, hogy egyszer õk is elidegenednek
tõlem. / Sírjuk fölött a nyár, mint üres hinta leng majd.”1

Régi emlék: Az egykor pompás templom tornya magányosan meredt az égre
az apró faluban. Elidegenedtek tõle a települést a jobb megélhetés reményé-
ben otthagyók. Az elfeledett épület teteje megroggyant, vakolata kívül-belül
leomlott. A harang is néma maradt – kiesett a nyelve. Látványosság, emlé-
kezetes esemény évek óta nem történt a környéken. Ez a nyári vasárnap pe-
dig végképp nem a nagy számok ünnepe volt: egyetlen idõs asszony jött az is-
tentiszteletre. Ugyanazon a kapun zörgetett, amely egykor keresztelõjén nyílt
meg elõtte. Oda lépett be, ahova konfirmációjára érkezett. Ott kért áldást, ahol
házasságot kötött, ahonnan késõbb szeretteit kísérte az utolsó útra. Kinccsel,
vagyonnal nem dicsekedhetett. Szerényen élt, de mégsem szegényen. Töré-
keny életének gazdagsága üdvbizonyossága volt. Tudta, ha Isten házából el is
fogynak a hívek, Isten országa az övé marad. Nem véletlenül emlékeznek a
2003. év aranydiplomás lelkészei ezzel az igével: Ne félj, te kicsiny nyáj…2 „Õk
voltak azok, akikkel aláírattak egy nyilatkozatot, hogy tudomásul veszik, sen-
ki sem garantálja egyházi szolgálatukat, mégis maradtak.”3 Miért? Mert a
diákévek, az elvállalt szolgálat, a baráti levélváltások és a hétköznapi hûség
megannyi pünkösdjén a Szentlélek jelenlétében, áldásában, továbbsegítõ ere-
jében részesültek. Az ítélkezõ, szeretetlen címkézések ellenére, sokak „ta-
pasztalata volt az, hogy Krisztus velünk volt …a nehéz idõkben. Segített,
megoldotta kérdéseinket, …ahol ketten-hárman összejöttünk, jelen volt õ is.
…Akkor is volt egyház az evangélikus egyházon belül is. Nemcsak… rendõri
besúgás, hanem Istennel való csendes találkozások és testvéri megbékélések
a gyülekezetekben…”4 Ha az állami naptárakból hiányzott is egy idõben pün-
kösd, nem úgy az egyházi esztendõbõl! Lehet, hogy nem a nagy számok ün-
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1 Csoóri Sándor: Idegenben. In: Kezemben zöld ág. Magvetõ Kiadó. Budapest. 1985. 94. o.
2 Dr. Fabiny Tibor: Krónika és vallomás (Lk 12,32). In: Krisztus meghalt és feltámadott értünk
– Aranydiplomás evangélikus lelkészek vallomásai. Összeállította: Madocsai Miklós.
Budapest. 2003. (Az elõszó írója maga is az aranydiplomás évfolyam tagja.) 
3 Szabóné Mátrai Marianna: Krisztus meghalt és feltámadt értünk – Aranydiplomás
evangélikus lelkészek vallomásai (recenzió). In: Lelkipásztor. 2003/8–9. 337. o.
4 Missura Tibor: A Magyarországi Evangélikus Egyház, a sztálini idõk utolsó bástyája. In:
Lelkipásztor. 2003/8–9. 341. o.
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nepe volt, de a Szentléleké mindenképpen. Hangzott az ének, szólt az ige, az
imádság templomainkban és a családi otthonokban, visszhangozva az õsi
Veni Sancte-t, Veni Creator Spiritus-t.1 S ha mára az élmények nem is lettek
látványosabbakká, ha a világnak ezen a felén veszít is arányából a Krisztus
követõihez való csatlakozás, és ritka az olyan ívû igehirdetés, mint egykor a
Péteré, – mégis van pünkösd! Meg lehet szabadulni félelmektõl, bûnöktõl, le-
het élni hitben, szeretetben, gyülekezeti közösségben.2

Egy külföldi közgazdász, E. F. Schumacher sikerkönyvet jelentetett meg ez-
zel a címmel: A kicsi szép – Tanulmányok egy emberközpontú közgazdaságtanról.3

A profitéhes pénzügyi területen forradalminak számító tétele: „Új gondolko-
dásrendszerre van szükség. Olyan rendszerre, amely nem elsõsorban a javak-
ra, hanem az emberekre figyel.”4 Nemcsak a közgazdaságtanra, de az egyhá-
zakra is igaz: olyan felépítmény és mondanivaló kell, amely nem a javakra,
politikai áramlatokra, hanem – Isten után – az emberekre is odafigyel. Em-
berléptékû struktúrában (intézményekben) és istenközpontú, de emberlép-
tékû teológiával (tanítással, igehirdetéssel) szolgálni – ez a jövõ egyháza.
Ezért üdvözlendõ a szeretetotthonok bõvítése, egészségügyi központ léte-
sítése, óvodák, iskolák fenntartása. Hiszen a nyugdíjas, a fogyatékos, a beteg,
a haldokló, a kisgyermek, a tanuló is ember! Annyira az, hogy egy vezetõvál-
tás kapcsán így fakad ki az országos hírû idegsebész: „Szerencsétlen, hála-
pénzzel tönkretett egészségügyünket az tartja életben, hogy vannak benne vi-
lágító fáklyák és mutatják az utat nekünk orvosoknak, nõvéreknek. Nevez-
hetnénk õket igazodási pontoknak, szegletköveknek ebben a korrupt, sáros
világban. Az egészségügyben különösen fontos a szerepük, hiszen itt nem az
a tét, hogy az anyagi haszon mennyi lesz, hanem a betegek életben maradá-
sa.”5 Elszomorító, miként uralja el mindennapjainkat a mennyiségi szemlé-
let. Csillagászati összegû nyeremény csábít a lottón. Vetélkedõmûsorokban
érettségiszintû kérdésekért százezreket ígérnek. Divat a testépítés, pótolni
akarva azt, ami valahonnan hiányzik, izomkötegekkel, testékszerekkel, teto-
válással. Magát népszerûnek ismerõ tévériporter a haját pótoltatja szálankén-
ti beültetéssel, hogy vonzó maradjon a nézõk számára. „Most az állampolgár
a következõ mintákat kénytelen követni…: Mindenféle erkölcsi megfontolás
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1 Jánossy, i. m. 30–31. o.
2 Hafenscher, i. m. 3. o.
3 Farkas József: A kicsi szép. In: Menet közben – számadás a megtett útról. A szerzõ kiadása.
88–89. o.
4 Farkas, i. m. 88. o.
5 Dr. Csókay András: Egy mentõsleváltás margójára. In: Magyar Nemzet. 2003. augusztus
12. kedd. 6. o.
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nélkül vállalj el bármilyen megbízatást, a fõ, hogy sok pénzt kapjál érte…”1

Minél többet gyûjteni, halmozni, megszerezni és elkölteni – ez a mérték,
vagy inkább mértéktelenség… Kiket vonz ma Assisi Ferenc mennyre figyelõ
egyszerûsége? Ha teheti, a korszerû keresztény drága autón érkezik egy
sportcsarnok elé, hogy sokszázad magával ott éljen lelki életet. Pedig nem a
tömeg-élmény volt a döntõ az elsõ pünkösdön sem, hanem az, hogy akik
együtt voltak ugyanazon a helyen (ApCsel 2,1) egyenként más emberekké lettek.
Nem a külsejük lett vonzóbb és ékesebb, hanem a megváltozott, megújult
életük fényesedett ki. Nem az izomerejük, de a lelki erejük gyarapodott. A
számszerû növekedés nem feltétlenül azonos az életszerû kereszténységgel.
Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?2

(Mt 16,26) Ha arra válaszolsz, hogyan gondolkodsz a ma bankbetétnek hívott
erszényekrõl, mi a véleményed nyereségrõl és veszteségrõl, milyen a viszo-
nyod a másik emberhez, nem közgazdaságtanból vagy társadalomtudomány-
ból, de Krisztus-követésbõl felelsz. Pünkösd távlatos következménye a felis-
merés: ki vagyok, és milyen jövõje lehet az életemnek. Péter beszédének
eredményét így rögzíti Lukács: Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna
õket, ezt kérdezték…: Mit tegyünk? (ApCsel 2,37) 

Ha valamit tervezel, szervezel, el akarsz érni, az angol azt mondja: Set prio-
rities! Állíts fel fontossági sorrendet! A kicsiny, a kevés Jézusnál az elsõ helyre ke-
rül ebben a rendben, melynek „törzsszámai: ketten-hárman összejönnek, ti-
zenkét tanítvány elindul a világ misszionálására, és a »házadnál levõ gyüleke-
zet« a Szentlélek munkálkodásának a bázis-közössége.”3 Jézus maga sem te-
kintette zsákmánynak, hogy egyenlõ Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai
formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, … megalázta magát, és engedelmeskedett
mindhalálig. (Fil 2,6–8) Így lehetett naggyá, mindenek fölöttivé,4 így értheti az
õ születését, életét, tanítását, halálát és feltámadását az, aki „fölismeri a ki-
csiben a szépet, a nagyot, az emberiben az istenit.”5 Abban, hogy Isten önma-
gát emberléptékûvé, az ember számára közelivé, megismerhetõvé tette, pün-
kösd – karácsonyon túl – a Szentháromság ünnepével is találkozik: Isten ré-
szérõl a teremtés a visszahúzódás, a lemondás cselekedete volt,6 Jézusban
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1 Bencsik András: Mikor szabad alkotmányozni? In: Magyar Demokrata. VII. évf. 33. szám.
2003. augusztus 14. 3. o.
2 Lukácsnál: Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti
vagy romlásba viszi? (Lk 9,25)
3 Farkas, i. m. 89. o.
4 Fil 2,9–11
5 Farkas, i. m. 89. o.
6 Weil, Simone: Ahol elrejlik az Isten. Töredékek az Amerikai Füzetekbõl. In: Ami szemé-
lyes és ami szent. Válogatott írások. Vigilia. 1983. 129. és 269. o.
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még kisebbé lett, és a pünkösdi zúgás is ezt visszhangozza: Ne félj, te kicsiny
nyáj… Adjátok el vagyonotokat… Lukács így követi tovább a Lélek munkáját:
Mindazok…, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javai-
kat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá. (ApCsel
2,44–45) Tanév, munkaév végén, tavaszi, nyár eleji munkák, dolgozatok, vizs-
gák fontosságán túl már a szünidõre, szabadságra – vagy a még több munkára
– készülve, tartsuk a sorrendet: Inkább keressétek az õ országát (Lk 12,31)1,
nem aggódva a holnapért.2 Ha pedig mégis maradna kétség, bátorítson az
énekvers: „Hogy gyönge vagy, se nagy, se hõs? Homályban mit kell tenned?
Az Úr erõtlenben erõs, Ne feledd, õ él benned! Az odafennvalókra nézz. A
hitnek semmi nem nehéz, Nincs néki lehetetlen.” (EÉ 225,3) A Szentlélek
által.

Bácskai Károly
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1 Máténál: Keressétek elõször az õ országát… (Mt 6,33)
2 Mt 6,34: Ne aggódjatok a holnapért…, a lukácsi Ne félj, te kicsiny nyáj megfelelõje.

Istenünk: küldd el nekünk Szentlelkedet, akit Fiad, Jézus megígért nekünk. Add,
hogy a Lélek vezetésével föltáruljon elõttünk mindannak értelme, amit Jézus taní-
tott. Legyen segítségünkre a Lélek, amikor gyöngék vagyunk, mert szükségünk van
erõsségre, bátorságra, bölcsességre, józanságra. Add, Urunk, hogy szívünket sose
zárjuk be. Add, hogy mindig készségesen fogadjuk a lélek indításait. Ne engedd,
Istenünk, hogy szívünk megkeményedjék. Add nekünk mindig az éltetõ, az eleve-
nítõ Lelket, akinek kiáradása szívünkbe újjá tud teremteni mindent. Áraszd ránk,
Urunk, Szentlelkedet, és újítsd meg általa a föld színét!

Korzenszky Richárd: „Uram, hogy lássak.” Szemimpex Kiadó. Budapest. 2000. 65. o.

Az elsõ pünkösdkor a Lélek eljövetele látványos esemény volt. De szükséges-e min-
dig összekapcsolni a Lelket szokatlan és rendkívüli jelenségekkel? …A Lélek gyak-
ran beszél velünk csöndben, a hétköznapi élet csöndjében. Nem a jelek és a csodák
jelentik a normát. A Lélek velünk van, jelen van, amikor naprólnapra megszokott
életünket éljük, és nem csupán válságok idején és a történelmet formáló, vagy an-
nak látszó idõkben.

C. Combet-Galland: Csöndes Pünkösd, In: Pünkösdi Mozaik. 69. old.

Azok a leggazdagabbak, akik a legtöbbrõl tudnak lemondani. 

Rabindranath Tagore – In: Farkas. i. m. 49. old.
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Szentháromság ünnepe

Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt: „Atyám, eljött az óra:
dicsõítsd meg a te Fiadat, hogy a Fiú is megdicsõítsen téged, mivel hatalmat adtál neki
minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az pe-
dig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus
Krisztust. Én megdicsõítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát,
amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem: és most te dicsõíts meg, Atyám, önmagadnál az-
zal a dicsõséggel, amely már akkor az enyém volt tenálad, mielõtt még a világ lett. Ki-
jelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak,
és nekem adtad õket, és õk megtartották a te igédet. Most tudják, hogy mindaz, amit
nekem adtál, tetõled van; mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam
nekik, õk pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy tetõled jöttem, és el-
hitték, hogy te küldtél el engem. Én õértük könyörgök: nem a világért könyörgök, ha-
nem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid, és ami az enyém, az mind a tied, és ami
a tied, az az enyém, és megdicsõíttetem õbennük. (Jn 17,1–10)

SZENTHÁROMSÁG – AHOL RÓLUNK VAN SZÓ…

A pünkösddel induló kommunikációs forradalom betetõzése ez az ünnep.
Nem elvont dogmatikai fejtörõ, hanem a tökéletes mennyei kommunikáció
fényének beragyogása világunk, információs káoszába. Szentháromság ünne-
pe, éppúgy, mint az egyházi esztendõ minden ünnepe, döntõen Krisztus-ün-
nep. Õbenne tárul fel számunkra a Szentháromság titkának gazdagsága. Õ a
felelet minden korok tanítványának õszinte kérésére: Uram, mutasd meg ne-
künk az Atyát, és az elég nekünk! Az egykor Fülöpnek adott válasz minket is el-
igazít: Aki engem lát, az látja az Atyát. (Jn 14,8–9) Benne ismerhetjük fel az
Atya igazi arcát. Ugyanakkor a Léleknek is az a küldetése, hogy eszetekbe juttat
mindent, amit én mondtam nektek… (Jn 14,26)

Jézus fõpapi imádsága, melynek nyitánya alapigénk, a Lélek kommunikáci-
ós csodájának non plus ultrája. János evangélista segítségével „kihallgathat-
juk” a Szentháromságon belüli dialógust, ha úgy tetszik, „trialógust”. 

Egyházmûvészeti alkotások, szimbólumok sokasága igyekezett már kife-
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jezni a Szentháromság titkát. Számomra mindmáig Andrej Rubljov Szenthá-
romság-ikonja segített a legtöbbet mélyen megragadni a felfoghatatlan titkot.
A három egymással beszélgetõ mennyei alak asztalközössége remekül fejezi
ki a „mûködésben” lévõ Szentháromság lényegét. A Szentháromság maga a
tökéletes kommunió, ahol ebbõl következõen tökéletes a kommunikáció. Er-
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re utal alapigénk elsõ mondatának oly fontos intonációja: Jézus feltekintett az
égre, és így szólt… (Jn 17,1)

Ez a mozzanat végigkíséri Jézus egész életét. Már keresztelése pillanatában
megnyílik az ég, együtt a háromságos közösség, mûködik a kommunikáció,
hangzik az atyai szó: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm. (Mt 3,17)
Döntõ pillanatokban, például a kenyércsodánál is, ezt olvassuk: vette az öt
kenyeret és a két halat, feltekintett az égre… (Lk 9,16) 

Neki nincs szüksége külön közvetítõ eszközre. Nem kell bekapcsolnia va-
lamiféle készüléket, nem kell tárcsáznia, vagy gombokat nyomogatva kapcso-
lásra várnia. Amint feltekint az égre, „él a vonal”, tökéletes a kapcsolat, a
kommunikáció, a közösség az Atyával. 

Ez a közvetlen kapcsolat, ez a „forró drót” szakadt meg az emberiség törté-
nelmében az õsbûnnel, ami – kissé leegyszerûsítve – úgy is definiálható, mint
egyfajta tragikus kommunikációs zavar, „vonalszakadás” a Teremtõ és teremt-
ménye között. Korunk emberének is éppen az a tragikuma, hogy miközben
információs és kommunikációs forradalmat hirdet, miközben zsebében egy-
két mobiltelefon csörög, miközben a világhálón fuldoklik az információözön-
ben, eközben elfelejt feltekinteni az égre! Emiatt az elveszített dimenzió mi-
att érzi magát oly sokszor árvának és kiszolgáltatottnak. Egyre pokolibb tem-
póban ûzi, kergeti a gonosz ereje, ahelyett, hogy rákapcsolná életét a mennyei
irányítótorony vezetésére. 

Ennek az õsi, egészséges kapcsolatnak, életet közvetítõ, tápláló köldökzsi-
nórnak torz, fonák emlékét õrzi az a közismert tény, hogy váratlan élethely-
zetekben, krízisekben spontán szakad fel ajkunkról a „jaj, Istenem” vagy a
„Jézus, Mária” fohász. De mindez sajnos anélkül, hogy feltekintenénk az ég-
re, és választ is várnánk kiáltásunkra… 

Ha még tovább megyünk ezen a lejtõn, a tönkrement kapcsolat perverz
megnyilvánulását fedezhetjük föl nap mint nap abban a szomorúan nyilván-
való tényben, hogy a káromkodások „megszólítottja” is, az elsõ helyen, több-
nyire az az Isten, akivel különben már régen megszakadt minden kommuni-
káció és kommunió…

De van gyógyulás ebbõl a végzetes kommunikációs zavarból! Az ebbõl a
szempontból is kifejezetten terápikus igeszakaszok közé tartozik alapigénk. A
fõpapi imádságra figyelve hasonló élményünk lehet, mint egykor a kiválasz-
tott három tanítványnak a megdicsõülés hegyén. Megcsap minket is a menny
illata, kiemelkedhetünk tér és idõ fogságából, a felülrõl áradó fényben örökké-
való távlatok nyílnak meg elõttünk. S legnagyobb meglepetésünkre, végsõ so-
ron, rólunk folyik a mennyei kommunikáció. A trialógus fõtémája az ember! 

A Szentháromság ugyanis nem öncélú közösség, tagjai nem önmagukért
vannak. A Szentháromság missziói közösség, melynek világos küldetése van.
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Az Atya küldi a Fiút, a Fiú küldi a Szentlelket, s mindenek végsõ célja az em-
ber megmentése és visszahelyezése eredeti küldetésébe. Erre utal a Megváltó
drámai „jelentése”: …elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál… (Jn 17,4)
Ennek pecsétje és koronája, alig pár órával késõbb, a Golgotán felhangzó gyõ-
zelmi kiáltás: Elvégeztetett… (Jn 19,30) Azaz célba ért, beteljesedett a megvál-
tói mû. De ugyanakkor ez a célba érkezés új kezdetre, startra szabadít föl és
mozgósít minket. Akárcsak a váltófutásban, át kell vennünk a „stafétabotot”
attól, aki sikeresen teljesítette a távot. Erre utal alapigénk csattanója, mely-
ben Urunk így vall: Én õértük könyörgök… és megdicsõíttetem õbennük. (Jn
17,9–10) Ezzel kétségtelenné teszi, hogy küldetése stafétabotját tanítványai-
nak kívánja átadni, amint ez az imádság folytatásából egyértelmûen kiderül:
Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem õket a világba. (Jn 17,18)

Mindez még világosabban a János szerinti pünkösdi történetben és a János
szerinti missziói parancsban realizálódik az evangélium 20. fejezetében. Itt
plasztikus képet kapunk a Szentháromság missziói lényegérõl, hiszen a Fel-
támadott félreérthetetlen igénnyel fordul elõször megrettent, majd örvende-
zõ tanítványaihoz: Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket… Ezt
mondván rájuk lehelt, és így folytatta: Vegyetek Szentlelket! (Jn 20,21–22)

Íme, az újjáteremtés csodája! A bezárt ajtók mögé rejtõzõ, önmagukat get-
tósító tanítványokat az Élet leheletével, a kommunikáció, a misszió Lelkével
tölti fel a gyõztes Úr. Erre a mozgósító csodára szomjazunk mi is, egy héttel
pünkösd után, Szentháromság ünnepén. 

Valljuk meg: minket is kísért, hogy a kényszerû gettósítás évtizedei után a
ránk szakadt szabadság felelõsségének súlya elõl önként vonuljunk vissza
templomaink és imaházaink biztonságot és rejtettséget adó hûvös falai mö-
gé. Gyülekezeteink többsége még ma is fedezékek mögé húzódva szabotálja
a missziói parancsot. Ne térjünk ki Scholz László énekének ébresztõ kérdése
elõl: „Arcát mért takarja, ki ma Jézusé?” (EÉ 473,3)

Ez az összefoglaló ünnep olyan csúcsra vezet minket, ahol röviden megpi-
henve visszatekinthetünk: mit tett értünk és velünk Urunk az egyházi év, a
Krisztus-év elsõ felében, ádventtõl pünkösdig?

Uram, jó nekünk itt lennünk (Mt 17,4) – valljuk Péterrel együtt, aki szívesen
berendezkedett volna tartósan a megdicsõülés hegyén. Mi is szeretünk ünne-
pelni, sütkérezni a mennyei fényben. De errõl a hegyrõl nemcsak azt lehet
meglátni, hogy miként vezetett és táplált Urunk, mennyi mindennel ajándé-
kozott meg az úgynevezett „ünnepi” félévben, hanem azt is észre kell ven-
nünk, hogy mennyien várnak ránk a völgyben. Ahogy a Szentháromság csa-
ládja nem önmagába forduló, önzõ közösség, hanem értünk van, ugyanúgy az
egyháznak, a keresztény közösségeknek is fel kell ismerniük velünk együtt,
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hogy vagy másokért kezdünk el élni, vagy pedig elkerülhetetlenül letûnõ val-
lástörténeti kövületté merevedünk.

A csúcsról, a Szentháromság szédítõ magaslatáról el lehet, el kell indul-
nunk lefelé. Ne féljünk ettõl a „leereszkedéstõl”! Nem igaz, hogy a szürke
hétköznapok világába érkezünk vissza, hanem sokkal inkább oda, ahol végre
aprópénzre válthatjuk felülrõl kapott kincseinket. A gazdag magvetés hónap-
jai után beköszönthet a gyümölcstermés, az aratás ideje. Gyakran csak „fo-
gyasztó”, önmagunkat „hizlaló” tanítványokból végre másoknak is hasznára
lévõ sóvá, kovásszá, világossággá válhatunk. Nem az egyházi esztendõ ün-
neptelennek bélyegzett féléve szakad ránk, hanem a felkészítés tartalmas hó-
napjai után végre pályára küld a Mesteredzõ, a csapattal együtt játékba len-
dülhetünk, és másokat is játékba hozhatunk…

Ezt a fantasztikus távlatot nyitja meg elõttünk a fõpapi imádság, illetve Já-
nos evangéliumának idézett késõbbi szakaszai. Mindez szemben áll azzal a
félelmetes vízióval, amit Jörg Zink A teremtés utolsó hét napja címû meditáció-
jában vetít elénk. 

Ez a hátborzongató látomás az emberiség öngyilkos pusztulásának reális
esélyére figyelmeztet. A vízió szerint a végén, az elképzelt világkatasztrófa
utolsó napján a föld ismét kietlen pusztaság lesz, és az ember szelleme mint
halotti kísértet, mint lidércfény lebeg a káosz felett, az ördögök a pokolban
lebilincselõ történetet mesélnek az emberrõl, aki kezébe vette sorsát. A
gúnyos hahota pedig fölhangzik majd az angyalok kórusáig… 

Mindezzel szemben Szentháromság ünnepén a tökéletes mennyei közös-
ségnek, Isten családjának, a Szentháromságnak belsõ trialógusát „hallgathatjuk
ki” János evangélista segítségével. Itt is az emberrõl van szó, de ez a történet
nem lebilincselõ, hanem feloldozó, mozgósító. Életünket újra a Teremtõ,
Megváltó és Megszentelõ Isten kezébe helyezhetjük. Így tölthetjük be ember-
hez méltó küldetésünket. Így tehetünk valamit azért, hogy világunk ne a
pusztulásba, a káoszba rohanjon, s benne minél többen találjanak vissza az
élet forrásához, a Szentháromság egy igaz Istenhez.

Ezért könyörögjünk végül Bodrog Miklós éneksoraival: „Színed elé tart
mind e földi lét – Próbás viharban-éjjelen ki véd? Szép új világod hozd el,
Istenünk, Szentháromság, erõddel légy velünk!” (EÉ 253,4)

Gáncs Péter
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Szentháromság ünnepe után
1. vasárnap

Ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni benneteket az Atyánál. Van, aki vádol benne-
teket: Mózes, akiben ti reménykedtek. Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem:
mert énrólam írt õ. Ha pedig az õ írásainak nem hisztek, akkor az én beszédeimnek
hogyan hinnétek? (Jn 5,45–47)

TÁJÉKOZÓDJ A KÖZÉPPONTON!

Vannak írások, melyeket nagy becsben tartunk, féltve õrzünk életünk útján.
Egy-egy levél, képeslap, jegyzetek, vázlatok. Talán csak néhány, már-már sza-
kadozott, megfakult papírra vetett mondat. De lehet egy dokumentum is, ami
számunkra fontos eseményt rögzít. A stílus, a megrajzolt betûk, vagy néha
alig olvasható ákombákomok lehet, hogy másoknak semmit nem mondanak,
de nekünk azonnal emlékek sokaságát indítják el képzeletünkben. Arcok,
tekintetek, jellegzetes mozdulatok elevenednek meg elõttünk. A holt betû
megtelik élettel, mert szinte halljuk annak a hangját, aki a sorokat egykor ne-
künk címezte. Igen, vannak írások, melyek nem önmagukért, vagy éveket, év-
tizedeket is átívelõ létükért fontosak és meghatározóak számunkra, hanem
azokért az emberekért, akik azokat megfogalmazták. Azokért, akiknek lényé-
bõl, egyéniségébõl, hozzánk való személyes kötõdésébõl, élettapasztalatából
a régi sorokon át is továbbsugárzik egyfajta szellemiség, mely megérint, újra
és újra megmozdít.

Elõfordul, hogy annak írása kerül kezünkbe, akit nem is ismerhettünk, hi-
szen idõben tõlünk jóval távolabb járta földi vándorútját. Mégis, a rögzített
gondolatok, az írás tartalma, stílusa által egyre inkább felsejlik elõttünk egy
egyéniség, akirõl aztán egyre többet szeretnénk tudni, egyre jobban szeret-
nénk megismerni. Az írás letûnt korok távlatából is egyre közelebb hozza
hozzánk szerzõjét.

Nagykanizsai gyülekezetünkben így õrizzük azt az 1861. szeptember 16-án
megnyitott „oskolai” jegyzõkönyvet, melyet Péterfy Sándor evangélikus taní-
tó kezdett el az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A gyönyörûen megformált be-
tûk, a 142 év elmúltával is tisztán olvasható sorok minden tekintetben elhí-
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vott és felkészült pályakezdõ pedagógusról tanúskodnak. Az akkor megnyílt
evangélikus iskolánkban négy gyermekkel kezdte a szolgálatot. A tanév végén
azonban már huszonöt gyermek zárta sikeresen tanulmányait. Személyiségé-
rõl azután megannyi tankönyv, pedagógiai szakkönyv és elõadás tanúskodik.
Egy gazdag életpálya, mely a „magyar tanítók atyja” megjelölésben csúcsoso-
dik ki mind a mai napig. A mi birtokunkban csak néhány általa megfogalma-
zott jegyzõkönyv maradhatott, hiszen látva tehetségét, felettesei a gyõri isko-
lába küldték az itt eltöltött egy év után. Írása mégis nem csupán a betûket,
hanem a teljes ember épüléséért, gyarapodásáért fáradozó pedagógust rajzol-
ja meg elõttünk, akitõl ma is érdemes tanulni.

Kezünkbe vehetjük az Írást! S ha így csupa nagybetûvel jelölöm, sokan ért-
jük, mely írásra gondolok. Arra, melyet Szentírásnak is nevezünk. Tudjuk, ez
az a könyv, melyet mi, keresztyének minden más írástól megkülönböztetünk.
Tanultunk keletkezésérõl, szerzõirõl, könyveit is fel tudjuk talán sorolni. A
„könyvek könyve” lehet a kezünkben. Bele-belelapozgathatunk és olvasha-
tunk úgy, mint páratlan kultúrkincsünkbe, mûveltségünkhöz nélkülözhetet-
len irodalmi alkotásba. Gyönyörködhetünk az ízes, régies magyar nyelv szép-
ségében, ha a Károli-fordítást nyitjuk föl. Kibonthatjuk, kutathatjuk az eredeti
bibliai nyelv egyes szavainak színgazdagságát. Ámulva csodálhatjuk, kimerít-
hetetlen kincsesbányára leltünk. Minél jobban beleássuk magunkat tanulmá-
nyozásába, úgy tárulnak elõttünk egyre szélesebbre a mûvészek, mûvészetek
világának titkait rejtõ ablakok, ajtók. Események, sokszor emberi ésszel fel-
foghatatlan történések követik egymást, máskor lebilincselõ énekekre, költe-
ményekre, imádságokra találunk. Kezdjük megismerni azokat a személyeket,
akiket a Biblia Isten választottaiként nevez meg, s azokat az ígéreteket, me-
lyek az emberiség s a teremtettség jövõjérõl, benne a mi életünk jövendõjérõl
is szólnak. S közben egyre több kérdés kezd megfogalmazódni bennünk. Va-
lójában kirõl is szól ez az Írás? A több ezer éves sorok vajon a ma élõket, így
köztük minket is keresnek üzenetükkel?

Minden bizonnyal többen vannak a testvérek közül olyanok, akik ezt az
igehirdetést gyakorló bibliaolvasókként úgy vették kezükbe, hogy elõbb nem-
csak a megjelölt igehelyet keresték meg talán több megjelöléssel is tarkított,
kopott Bibliájukból, hanem az egész fejezetet elolvasták. Szerették volna újra
átgondolni azokat az összefüggéseket, melyekbe a kijelölt textus néhány sora
beleágyazódik. Mások talán éppen a még konfirmációra kapott Szentírásról
törölték le a port. Aztán megkeresve a tartalomjegyzéket, rátaláltak János
evangéliumának erre a kijelölt szakaszára. S most lehet, hogy éppen egy kór-
házi ágyon fekve történik meg ez valakivel, vagy otthon a négy fal között, az
esti csendben, amikor már nagyon nehézzé vált a magányosság, az öregség
terhe. S miközben kezébe veszi a Szentírást, arra gondol, de jó lenne, ha szól-
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na hozzá valaki, mondana valami biztatót, bátorítót. Jó lenne tanácsot kapni:
hogyan tovább? S aztán, hogyan is lehetne még pótolni, ami elmaradt, rendbe
tenni, ami elromlott? Jó lenne új, tiszta lapot nyitni az életben, de ki tudna
ebben segíteni? Lehet, hogy éppen most telt meg a szív aggodalommal és fé-
lelemmel, nyugtalan, békétlen a lélek, szomjas a reménységre, a vigasztalás-
ra. De hol a forrás, mely újra felüdít? 

S íme, váratlanul, vagy már nagyon is ismerõsen egy személyre vetítõdik a
fény. Jézus Krisztus áll a középen. S vall arról, hogy az Írások már Mózes köny-
vétõl kezdve róla szólnak, õt hirdetik. Õ mint Isten testté lett igéje jelenti ezt
ki. Bibliaolvasásaink során hányszor vártuk talán, hogy odalép hozzánk valaki
és megkérdezi, mint az etióp fõembert Fülöp: Érted is, amit olvasol? (ApCsel
8,30b) Legalább õszintén bevallhattuk volna: hogyan érthetném, míg valaki meg
nem magyarázza? (ApCsel 8,31) Mint az emmausi vándorok mellé, most hoz-
zánk lép a Feltámadott. Õ maga jön segítségünkre, hogy értsük, sõt hinni is
tudjuk: az Írás róla tesz tanúságot. 

Kiderül, hogy azok sem voltak könnyebb helyzetben ezen a téren, akik an-
nak idején kortársai voltak. Pedig mint Isten választott népének tagjai, külö-
nösen is jártasak voltak Mózes könyvei, Isten törvényei ismeretében. Meg
voltak gyõzõdve arról, hogy világosan látják, mit kíván tõlük az Úr! Sõt bizo-
nyosak voltak afelõl is, hogy a törvény megtartásában sincs fogyatkozásuk. Meg
is botránkoznak Jézuson, amikor szombatnapon – a szigorú munkavégzési tila-
lom napján – meggyógyítja a harmincnyolc éve béna embert a Betesda tavánál.
Már nem is csupán a törvénytiprót, de az istenkáromlót látják benne, mert az
Atyával, a teremtõ Istennel tette egyenlõvé önmagát. Izrael számára a törvény
volt a mérce. Ehhez igazították életüket, s meg voltak elégedve önmagukkal. 

Azóta is keresztyének egész sorát kísérti, hogy a „törvényvallás” útjára lép-
jenek. Minket is kísért, ha az Újszövetség evangéliumát – örömhírét – is csu-
pán egyfajta elõírásként kezeljük. Mi maradt meg akkor szívünkben Jézus
születésének, kereszthalálának és feltámadásának életet mentõ, szabadító jó
hírébõl? Mi maradt meg a keresztség, az úrvacsora értünk rendelt szentségé-
bõl? Mi maradt meg a konfirmációi áldásból, életünkben minket szólító ige-
hirdetésekbõl, bibliaolvasásokból? Az, hogy illendõ olykor elmenni a temp-
lomba, olykor gyónni, úrvacsorát venni? Az, hogy a gyermek ne maradjon ke-
reszteletlen, s az egyházat is egy bizonyos összeggel támogatni kell, hátha
nem fognak egyházi szertartással eltemetni? 

„Mózes énrólam írt” – mondja Urunk. Törvénye egyenesen az õ keresztje
alá akar hajtani bennünket, hogy felfedezzük, Krisztusunk vére árán bûnbo-
csánatunk van. Így a törvény béklyói alól felszabadulva Istengyermekségre ju-
tunk, és a szeretetet, az irgalmasságot gyakorolva a másik, a rászoruló „em-
berévé” leszünk. 
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Isten tett alkalmassá minket arra, hogy az Újszövetség szolgái legyünk, nem betûé,
hanem Léleké, mert a betû megöl, a Lélek pedig megelevenít – vallhatjuk Pál apos-
tollal. (2Kor 3,6) Az Írás megannyi betûbõl áll. S ez a betû önmagában való-
ban megöl. A golgotai kereszten láthatjuk, hogy ez így igaz. Jézust a törvény
betûi nevében és szellemében ítélték halálra. S õ odaadta magát a törvény
prédájául. Így töltötte be egyszer s mindenkorra helyettünk és érettünk a tör-
vényt. Ezután már köztünk és a törvény között Krisztus áll. Õ a mi igazsá-
gunk. Igaz, a Szentírás pólya – ahogyan Luther Márton fogalmaz –, mely rejti,
de el nem takarhatja Krisztust. A Szentlélek segít, hogy ezt a pólyát kibont-
suk, s meglássuk már nemcsak a betlehemi gyermeket, de a benne testet öl-
tött Szabadítót. Az én beszédeim lélek és élet – mondja másutt Jézus. (Jn 6,63) S
valóban megtörténhet a csoda, amikor az Írás fölé hajolva a szomjat oltó for-
rást keressük, mintha Jézusunk szólítana, lépne hozzánk, s mintha az õ hívá-
sát hallanánk.

Kezünkben lehet az Írás! Jézus Krisztus a Szentlélek által szabaddá tehet
arra is, hogy igéjének ne csak olvasói, hallgatói, de cselekvõi is lehessünk. Ha
nem tesszük meg az utat a megírt törvénytõl, a hallott evangéliumtól a fele-
barát szeretetéig, értelmét veszíti a gyülekezeti, az istentiszteleti közösség,
de egyéni keresztyén életünk is. Megragadó prédikációk, szárnyaló imádsá-
gok, együtt mondott hitvallások éppen úgy vádolnak minket, mint ahogyan
Mózes is vádolja népét, mely elutasította Krisztust, és vele együtt az irgal-
masságot. 

Kegyelem, hogy az Írás kezünkben lehet, olvashatjuk. De nehogy Izrael ke-
gyesei sorsára jussunk, akik életüket adták volna az Írásokért, a templomért,
a kultusz szent tárgyaiért, a testté lett igét, Krisztust és evangéliumát azon-
ban elutasították. Nem elég az Írást kezünkben tartani, mint egy kincset õriz-
ni. Nem elég gyakran kézbe venni. Abban való hitre kell eljutni, akirõl az
szól. Akiben életünk gyógyulást, bûnbocsánatot, örök életet nyer. Annak a
hívó szavát kellene meghallanunk, aki nem vádolni, ellenkezõleg: védeni,
megtartani, megmenteni akar mindnyájunkat.

A Szentlélek által eljuthatunk az Írásoktól, a törvénytõl, a holt betûtõl Jé-
zus Krisztus megismerésére, a benne való élõ hitre. Az Írásokból így erõt me-
ríthetünk a szeretet és irgalmasság cselekvésére. Az „élõ víz” nem csak min-
ket üdít fel, hanem árad tovább, s Jézus Krisztus jelenléte, hatalma megta-
pasztalhatóvá lesz azok életében is, akiket õ reánk bízott.

Deme Dávid 
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Szentháromság ünnepe után
2. vasárnap

Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád
küldettek, hányszor akartam összegyûjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá
gyûjti a csibéit, de ti nem akartátok! Íme, elhagyottá lesz a ti házatok. Mert mondom
nektek: nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok: Ál-
dott, aki az Úr nevében jön! (Mt 23,37–39)

MEG NE VESSÉTEK AZT, AKI SZÓL!

Ritkán, de azért sajnos elõfordul, hogy lelkész és gyülekezete között annyira
megromlik a viszony, hogy a lelkésznek el kell hagynia szolgálati helyét. Lel-
kész és gyülekezete között legtöbbször személyi feszültségek, gyülekezetépí-
tési ellentétek, anyagi problémák vezetnek kenyértöréshez. Arról ritkán hal-
lani, hogy azért következik be egy lelkész eltávolítása gyülekezetébõl, mert
rosszul prédikál. Az egyházi krónika, de talán úgy is mondhatnám, hogy az
egyházi anekdotagyûjtemény feljegyez egy ilyen esetet.

„Történt egyszer, hogy valamelyik egyházközség presbitériuma küldöttsé-
get menesztett a püspökhöz, ugyan távolítaná el a lelkészüket. – Miért kér-
nek ilyet tõlem? – kérdezte a püspök a küldöttség tagjait. – Azért, mert a
papunk mindig ugyanarról prédikál – hangzott a felelet. A püspök, elõvéve
egy papírost és egy tollat, így szólt a küldöttekhez: – No, akkor írják le ezt a
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Egy fogalom vezettetik be a Jn 5,45–47 versekben, a vádlóé. Jézusnak joga lenne
a zsidók magatartásából levonni a konzekvenciákat, bevádolhatná õket az õ Aty-
jánál, de nincs szükség az õ vádjára, a vádló már ott van. Mózes, akiben minden
reményüket vetik, és akitõl elvárják, hogy az ítéletben szószólójuk lesz, ellenük lép
föl, nem a végítéletnél, hanem már most, mert Mózes az õ írásaiban Krisztusról
beszélt. Jézus így a zsidó írástudóknak szemére veti hiányos írásértelmezésüket.
Õneki kell tanítania õket… Jézus szavaiból mély rezignáció csendül ki, a prológus
tragikus belátását erõsíti meg: „Az övéi nem fogadták be õt”! Jn 1,11

Johannes Schneider: Das Evangelium nach Johannes. Theol. Handkommentar zum Neuen
Testament. Evangelische Verlagsanstalt. Berlin. 1976. 135–136. o.
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mindig hallott prédikációt! Bizonyára kívülrõl tudják már! Nekiveselkedtek a
presbiterek az igehirdetés leírásának – de bizony vért izzadva sem tudták
leírni papjuk beszédét. Kudarcukat látva a püspök így bocsátotta el õket: –
Amíg meg nem tanulják lelkészük igehirdetését, és amíg nem aszerint élnek,
addig ne jöjjenek hozzám panaszra!”

Az ige hallgatásáról, az ige hirdetõjének megbecsülésérõl a teológus Ignaz
Klug a következõket írta le: „Isten szavát nem azért kell hallgatnunk, hogy a
szónok mûvészetét csodáljuk, hanem hogy életünket jobbító igazságát ma-
gunkévá tegyük. Aki kritikusként áll a szószék elé, rossz céllal érkezett. Csak
aki alázatos lélekkel áll a szószék elé, az számíthat arra, hogy a legegyszerûbb
szavak is közvetítik számára az Isten kegyelmét. A közepes igehirdetõ szava
is olyan nyíl lehet, amely Isten igazságát viszi az alázatos szívekbe.”

A mai nap evangéliuma, amelyben Jézus panasza hangzik el Jeruzsálem el-
len, azt a gondolatot emeli ki és erõsíti meg, amit a Zsidókhoz írt levél szer-
zõje ekképpen fogalmazott meg: Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól!
(Zsid 12,25) Az igehirdetésben ugyanis nem a próféták és az apostolok, nem
az esetleg mindig ugyanazt prédikáló lelkész, még csak nem is a nagy tudású
teológus szólal meg, hanem az Isten. Ezért tudta Pál apostol mondani:
...Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk... (2Kor 5,20) – mert
Isten hív, Isten kér és Isten szól hozzánk az igehirdetésen keresztül, az ige-
hirdetõk által. Ezért hangzik el – a Szentháromság ünnepe után 2. vasárna-
pon – egyházunkban igehallgatók és igehirdetõk, valamint igeolvasók felé is
a figyelmeztetés: meg ne vessétek azt, aki szól! Meg ne vessétek azt, aki szól!
– különben elhagyottá lesz a ti házatok. 

Ez az elhagyottá lesz házatok mondat Jeremiás próféciájára utal, és a temp-
lomra vonatkozik. Elhagytam házamat, magára hagytam örökségemet, ellenség ke-
zébe adtam azt... (Jer 12,7) Tudjuk jól, hogy a bibliai próféciák beteljesülése-
ként kétszer pusztult el Jeruzsálem és benne az Úr háza.

Kr. u. 70-ben, amikor Jézus jövendölése, mostani igénk szavai teljesedtek
be. Kr. e. 587-ben, amikor több próféta, köztük Jeremiás szavai váltak valóra.
Miért pusztult el kétszer is Jeruzsálem temploma? Mert lakói megvetették
azokat, akik Isten igéjét szólták: a prófétákat, az apostolokat, sõt magát az Is-
ten Fiát is. Ezért hagyta el Isten az õ házát. 

Egy zsidó legenda szerint amikor az elsõ szentély pusztulása beteljesedett,
Cidkijjá király kezébe vette a templom kulcsait, és így imádkozott: „Világ Ura!
Egykoron megbíztál bennünk és kulcsaidat átadtad nekünk, de most, hogy
bizalmadat elvesztve elhagytál minket, ismét visszaadjuk a kulcsokat!” Ezzel
az utolsó júdai király az ég felé hajította az elhagyatottá lett templom kulcsa-
it. És láss csodát: a kulcsok nem estek vissza. Egyesek látni vélték, hogy meg-
nyílt az ég, lenyúlt egy kéz – az Isten keze –, és magához vette a kulcsokat.

190

Jav Hull.qxd  2003. 12. 04.  17:20  Page 190



A mi templomaink kulcsa nálunk van! Evangélikus egyházunk reménysége
ez. Isten nem hagyott el minket, bár megpróbált a történelem viharaiban. A
megpróbáltatás, a szétszóratás és a megfogyatkozás idõszaka után most újból
épülnek házai az Istennek ebben az országban, így egyházunkban is. De épül-
nek-e a lelki házak?! Ma még lehetõséget ad Isten nekünk arra, hogy meg-
vizsgáljuk lelki házunkat, önmagunk életét, mennyi helye van abban Jézus-
nak. Jézus be kíván lépni lelki házunkba, be akar lépni életünkbe, nálunk sze-
retne lakozni. Õ mondja: Íme, az ajtó elõtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja
a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz... (Jel 3,20)

Ne vessük meg szavát, hanem hívjuk be õt, hogy ne legyen elhagyottá lelki
házunk sem, hanem töltse be azt Jézus jelenléte. Meg ne vessétek azt, aki
szól! – mert õ nem szétszórni, hanem összegyûjteni akar bennünket. 

Miként a kotlós oltalmazó szárnyai alá gyûjti csibéit, úgy akar Jézus is össze-
gyûjteni, megtartani és megmenteni minket. Ezért ment Jeruzsálembe is,
hogy kiterjessze védõ karját – keresztre feszített, áldó két karját – Jeruzsálemre,
a világra, minden emberre. Mireánk. Ne vessük hát meg szavát, ne vessük meg
összegyûjtõ, megtartani és megmenteni akaró szándékát, hanem halljuk meg
hívását: „Tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe, Hogy megtartassál, Mosódj hó-
fehérre, Karmazsin színû Bûneidbõl tisztulj, Hogy ki ne pusztulj!” (EÉ 460,1)

Meg ne vessétek azt, aki szól! – mert közel az a nap, mikor ezt mondjuk:
Áldott, aki az Úr nevében jön!

A második ezredforduló várása világvége-hangulatban telt el. Az egész
világ figyelte az idõk jeleit. Azután elmúlt az ezredforduló. Ki is fulladt a nagy
világvége-várás. Pedig az utolsó idõk jelei azóta is nyilvánvalóak: háborúk,
terrorcselekmények, természeti katasztrófák hírét halljuk. Terjed az istente-
lenség és vele a hitetlenség. Terjed az embertelenség és vele az erkölcstelen-
ség. Mindez azért, mert emberek elfordulnak Istentõl, megvetik szavát. Mert
az Úr napját megelõzi a hittõl való elszakadás... (2Thessz 2,3) és ...a szeretet so-
kakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. (Mt 24,12–13) Mik ezek,
ha nem a végsõ napok jelei? De ha nem lennének ezek a jelek, és minden a
legnagyobb rendben volna is, hát nem úgy kell-e élnünk nekünk keresztyé-
neknek, hogy Isten szavát megtartva, az igehirdetést megbecsülve, hittel vár-
juk a mi korunkban és a mi nemzedékünkben az Úr viszszajövetelét? Azt a
napot, mikor ezt mondjuk: Áldott, aki az Úr nevében jön!

Éppen ezért, kedves Testvéreim, meg nem vetve azt, aki igéjében szól hoz-
zánk, emeljük fel tekintetünket. Fel, az új, a mennyei Jeruzsálem felé. 

Isten igéjét hallgatva és megtartva, várjuk boldogan azt a pillanatot, amikor
az utolsó ítéletre visszatérõ Jézussal együtt vonulunk be az új, a mennyei Jeru-
zsálem gyöngykapuján, énekelve: Áldott, aki az Úr nevében jön!

Németh Mihály
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Szentháromság ünnepe után
3. vasárnap

Egy farizeus arra kérte õt, hogy egyék vele. Be is ment a farizeus házába, és asztalhoz
telepedett. Egy bûnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztal-
hoz telepedett a farizeus házában, kenetet hozott egy alabástromtartóban. Megállt mö-
götte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg; csó-
kolgatta a lábát, és megkente kenettel. Amikor pedig látta ezt az a farizeus, aki meg-
hívta õt, ezt mondta magában: „Ha õ volna ama próféta, tudná, ki ez, és tudná, hogy
ez az asszony, aki hozzáér: bûnös.” Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki: „Si-
mon, van valami mondanivalóm neked.” Õ pedig így szólt: „Mester, mondd!” Erre ezt
mondta Jézus: „Egy hitelezõnek volt két adósa: az egyik ötszáz dénárral tartozott neki,
a másik ötvennel. Mivel nem volt mibõl megadniuk, mind a kettõnek elengedte. Közü-
lük vajon melyikük szereti õt jobban?” Simon így válaszolt: „Úgy gondolom, hogy az,
akinek többet engedett el.” Õ pedig ezt mondta neki: „Helyesen ítéltél” – és az asszony
felé fordulva beszélt tovább Simonhoz: „Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba:
vizet lábamra nem adtál, õ pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg.
Te nem csókoltál meg, õ pedig mióta bejöttem, nem szûnt meg csókolni a lábamat. Te
nem kented meg olajjal a fejemet, õ pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom
neked: neki sok bûne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bo-
csáttatik meg, kevésbé szeret.” Az asszonynak pedig ezt mondta: „Megbocsáttattak a
te bûneid.” Az asztalnál ülõk erre kezdték kérdezgetni egymás között: „Kicsoda ez, aki
a bûnöket is megbocsátja?” Õ pedig így szólt az asszonyhoz: „A te hited megtartott
téged, menj el békességgel!” (Lk 7,36–50)

TÉGED IS SZERET

Jézus gyakran volt vendég barátok, farizeusok, vagy akár a közvélemény sze-
rint bûnösök házában is. Egy asztalhoz ült azokkal is, akiket nem szíveltek az
emberek. Íme, a bûnösök barátja… Jézus naponta vendégünk lehet ma is.
Azoknak is, akik egyedül ülnek asztalhoz, vagy talán asztaluk sincs, ahova le-
üljenek. Vendége lehet a nagy családnak s a mások által nem kedvelt embe-
reknek egyaránt. Hívjuk meg õt hozzánk! ”Jövel Jézus, légy vendégünk, áldd
meg, amit adtál nékünk!” Megtesszük ezt minden étkezéskor? Vagy elmond-
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juk néha az emmausi tanítványok kérését? Maradj velünk, mert esteledik, a nap
is lehanyatlott már! (Lk 24,29)

Lukács evangéliuma alapján most lélekben elmehetünk egy farizeus házába,
akit Simonnak hívnak. Ez az ember meghívta Jézust, s most asztalhoz teleped-
tek. A hely szelleme, légköre érezhetõ a vendégek számára. Ebben a házban
tisztelik az Isten törvényét! Az itt lakók Isten rendje szerint élnek. Ismerik az
Istent. A ház gazdája példát mutat kegyességbõl, áldozatkészségbõl és talán
vendégszeretetbõl is. Vagy mégsem ilyen szép minden, ahogy a látszat mutatja? 

Egy furcsa látogató érkezik a házba
Talán sietve igyekezett az utcákon, sikátorokon át, keresve a házat, ahol Jézus
vendég volt. Gyorsan terjedt a hír, a farizeus Simon meghívta Jézust! A láto-
gató tudta, hogy a szokások szerint szabad bemenni, érdeklõdni, hallgatni a
beszélgetést ott, ahol magas rangú vendég van a házban. Tele szorongással,
mégis a találkozás boldog reménységében vette a bátorságot, hogy megve-
tettségében is oda menjen. Hiszen az õ élete sem értéktelen már. Szívét be-
töltötték Jézus vigasztaló szavai, amikor korábban hallotta õt beszélni Isten
országáról, az Isten bûnbocsátó kegyelmérõl.

Eljött a pillanat, hogy újra láthatja õt. De látta a jelenlévõk rosszalló pillan-
tásait is, érezte a ki nem mondott gondolatok terhelõ súlyát, hallotta pusmo-
gásuk, suttogásuk neszét. Amit akart, nagyon akart, attól már nem tántorít-
hatták el emberi vélekedések. Odament hozzá… Megállt mögötte a lábánál sír-
va, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát… és megkente kenettel. (38. v.) Ajándékot
hozott, értékes, drága kenetet s szívének, lelkének háláját, szeretetét. Hozta
a bûnbánat s az öröm könnyeinek drágagyöngyeit. Mindezeket szótlanul,
mégis egész lényével adta át Szabadítójának, aki elfogadta õt, aki megértette
cselekedetét. Magatartása mély benyomást tett a jelenlévõkre. De nem min-
denki értette meg…

Jézus és a házigazda
Simon, a farizeus gondol magában valamit… Ha õ volna ama próféta, tudná, ki
ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér: bûnös. (39. v.) Kritikus észrevétel…
Ezek szerint Jézus rossz emberismerõ? De aki elõtt nincs titok, megszólal
prófétai módon: Simon, van valami mondanivalóm neked. Õ pedig így szólt: „Mes-
ter, mondd!” (40. v.) Kész hallgatni Jézus szavait. Az, aki a vallásos ismeret
gazdagságával bír, tanításra szorul. Az, aki szereti a világos döntéseket, ítéle-
teket, akinek egyértelmû véleménye van az Isten és ember dolgairól, íme,
meg kell, hogy értse: valami hiányzik az életébõl… Valami nagyon hiányzik,
amire neki és a körülötte lévõ embereknek, családjának, barátainak, népének,
Isten ügyének is nagy szüksége lenne, s talán a legjobban neki magának…
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Jézus elmondja a példázatot a két adósról, akiknek különbözõ mértékû adós-
ságát a hitelezõ elengedte. A példázat nekünk is üzeni: Isten adósai vagyunk,
akiket az Atya megajándékoz bûnbocsátó kegyelmével. Nincs mibõl rendezni az
adósságot: életünk terheit, mulasztásait, az elszalasztott pillanatokat, a ki nem
mondott jó szavakat, a meg nem tett lépéseket, a téves utakat, bûnöket…

Jézus hozza az örömhírt, az egyetlen megoldást, az adósság elengedését! A jó
hír nekem is szól, reám is vonatkozik. Elrontott, töredékes, gyarló életemmel
odamehetek hozzá, aki szeret, aki életét áldozta értem a Golgota keresztjén,
de Isten feltámasztotta a halálból húsvét hajnalán! Élõ Uram van, halleluja! 

Ki szeret jobban?
A tanító példázat után Jézus megkérdezi Simont, hogy melyik adós szereti
jobban a hitelezõt? Simon így válaszolt: „Úgy gondolom, hogy az, akinek többet en-
gedett el.” Õ pedig ezt mondta neki: „Helyesen ítéltél” – és az asszonyhoz fordulva be-
szélt tovább Simonhoz. (43–44. v.) Jézus tekintetével és szavaival átfogja a két sze-
mélyt, a farizeust, a házigazdát és a furcsa látogatót, akinek Simon végül is
sokat köszönhetett. Mert amit ez az asszony megtett, õ elmulasztotta. Helyet-
te is tette, mert a szívélyes, melegszívû házigazda így tiszteli meg vendégét. 

A farizeus Jézusnak adott válaszával önmaga felett ítélkezett. Õ az a másik,
aki kevésbé szeret! Nem könnyû felismerés ez. Ha más mondja rólunk azt,
hogy nincs bennünk elég szeretet, akkor is nehéz ezt elfogadni, de ha ma-
gunkban ismerjük fel azt, hogy kevésbé szeretünk, mint a társunk, felebará-
tunk, nagyon nagy alázatra van szükségünk a „gyógyuláshoz”. Egy házasság-
ban, családban, gyülekezetben felismerjük önmagunkban a kevesebb szerete-
tet s a másikban a többet? El tudjuk fogadni õszinte bûnbánattal, hogy több
kellene ahhoz, több szeretet, hogy rendezõdjenek dolgaink? 

Nézzünk fel Jézusra, figyeljünk az õ szavára! A farizeus életútja, vallásos
gondolkodása, magatartása azért hagy kívánnivalót maga után, mert hideg,
mert kevés benne a szeretet.

Jézus bûnbocsátó hatalma
A mélyen átélt bûnbocsánat forró szeretetet, hálát ébreszt. Az asszony Jézus
iránti túláradó szeretete válasz volt a mindent fehérre mosó, bõven áradó
kegyelemre. Jézus gyakorolja ezt az isteni hatalmat. Odamehetett hozzá,
megérinthette, könnyeivel megmoshatta a lábát, kibontott hajával megtöröl-
hette, drága olajjal megkenhette. Jézusban megtalálta új életét, az Isten sze-
rinti jövendõjét. Nem volt többé vesztes az emberek között sem!

Kicsoda ez?
Simon tévedése Jézus személyével kapcsolatban saját példáján keresztül lett
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nyilvánvaló. Jézus az asszonynak ezt mondta: Megbocsáttattak a te bûneid. A fa-
rizeus vendégei csodálkoztak. Kicsoda ez, aki a bûnöket is megbocsátja? (49. v.)
A választ sokan megadták személyes bizonyságtételekben is. Péter mondja:
Te vagy a Krisztus, az élõ Isten Fia. (Mt 16,16) A pogány százados: Bizony, Isten
Fia volt ez! (Mt 27,54) A kinyilatkoztató Isten szava így hangzik: Ez az én sze-
retett Fiam, akiben gyönyörködöm. (Mt 3,17) Keresztelõ János így tesz bizonysá-
got: Íme, az Isten Báránya, aki hordozza a világ bûnét! (Jn 1,29) A választ nekünk
is meg kellene adnunk Tamással együtt: Én Uram, és én Istenem! (Jn 20,28)

Útra indítás
Jézus elbocsátja a háláját kifejezõ asszonyt. A te hited megtartott téged, menj el
békességgel!(50. v.) Az asszony bízott, hitt Jézusban, s elfogadta a kegyelmet.
Megmentett, megszabadított, boldog ember lett, mert új élet kezdõdött el a
számára. Megtapasztalta, mit jelent Isten szerint szeretni és szeretve lenni. 

Megajándékozottak vagyunk a legnagyobb szeretettel, az Isten szeretetével
Jézus Krisztusban. Az õ békességével járhatjuk utunkat ezen a földön. Ez a
békesség harmónia, rend az életünkben. Ez a békesség igazi közösséget jelent
Istennel és emberekkel. Ez a békesség a hitnek, a reménységnek és a szere-
tetnek áldott békessége.

Lukács evangéliuma egy vendégség résztvevõjévé tett minket ezzel a törté-
nettel. Isten Szentlelke az igén keresztül hív minket az örök ország boldog
vendégseregébe.

Szabó Vilmos Béla
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Túrmezei Erzsébet: MILYEN LENNE?

Milyen lenne világunk, 
ha minden szótárból kitörölnék
a megbocsátás szavát?
Ha jelentését nem lehetne többé, senkinek átélnie? 
Ha a vétkezõnek vétke alatt 
kellene holtig roskadoznia? 
Ha botlásaival 
magára maradna mindenki? 
Ha nem ismernénk a megbocsátást, 
csak a megtorlást? 
Milyen lenne akkor a mi világunk?! 

Eleonore Beck után németbõl
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Szentháromság ünnepe után
4. vasárnap

Aki hû a kevesen, a sokon is hû az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha
tehát a hamis mammonon nem voltatok hûek, ki bízza rátok az igazit? És ha másén
nem voltatok hûek, ki adja oda nektek azt, ami a tietek? (Lk 16,10–12)

„VEZESS MINKET, HÛ URUNK!”

Éveink számának gyarapodásával vannak események és helyek, melyek egyre
nagyobb jelentõségûek lesznek számunkra. A szülõfalu, ahol gyermekéveink
teltek, mely a világra való rácsodálkozásunk színtere volt. A város, amihez
diákéveink, ifjúságunk vidám vagy némely fájó emléke köt. Ahol a nagybetûs
Életre készültünk, ahol barátságok szövõdtek, ahol emberséget és tudást
gyûjthettünk szívünkbe, agyunkba, mint szorgos méhek a mézet a kaptárba.
S ki ne emlékezne hálaadással a településre, ahol a hivatása, a házassága in-
dult, vagy amely gyermekei születésének helye volt? Családi körben ezért
emlegetjük sokszor Ostffyasszonyfát és Csöngét. Ez utóbbihoz mindig hoz-
záteszem: vasi faluk igazgyöngye, muzsikál a neved, Csönge. Máskor talán
emlékezetünk filmkockáin megjelenik egy árnyas fa, egy napsütötte dombol-
dal, egy mosolygó arc. Szinte érezzük egy virágcsokor illatát, s újra a fülünk-
be cseng egy-egy dallam, amit hallottunk egyszer vagy énekeltünk magunk is.
Az idõ múlásával mindez nem elhalványul, eltûnik, hanem még értékesebbé
lesz. Kitörölhetetlenül bennünk marad. Diákéveink városa sem csak érettsé-
gi találkozókon áll közel szívünkhöz, hanem mindig. Számomra ilyen ajándék
az az idõ, amit a hûség városában tölthettem. Sopron a „Civitas fidelissima”
megtisztelõ címet azért kapta, mert vérzivataros magyar történelmünk dön-
tõ pontján polgárai, a környék falvaival együtt, 1921. december 14-én egy
népszavazáson úgy döntöttek: anyanyelvüket megõrzik, de Magyarországhoz
tartozónak vallják magukat. Nagyobb lehetõséget, több jövõ ígéretét jelent-
hette volna az Ausztriához tartozás, de Sopron, amint erre a Hûség kapu fel-
irata emlékeztet, hûséges maradt. Ehhez a városhoz kötõdött édesapánk éle-
tének egy döntõ élménye. Záró szigorlata után a soproni utcán sétált idõs
professzorával. A Szentírás és élete tapasztalatát summázó Prõhle professzor
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a szolgálatba indulónak ezt mondta: „bárhova kerülsz, fiam, akár káplán le-
szel egy esperes mellett, akár egy falu papja, egy a fontos: a hûség!”

Lehet-e, merünk-e napjainkban a hûségrõl beszélni, gondolkodni s ily módon
élni? Hiszen globalizálódó világunkban, amikor határok elmosódásáról esik szó,
nem egyszer kultúravesztés fenyeget nemzeteket egészséges önértékelésük és
önbecsülésük hiányában, nem korszerû a hûség. Vannak, akik fennen hirdetik,
nem lokálpatriótákra, hanem kozmopolitákra van ma szükség. Sajnos újra meg
újra fölbukkan az „én mindenhol otthon vagyok” tetszetõs jelszava, vagy ami
még kétségbeejtõbb, kísért „a haza ott van, ahol legtöbbet kapok, legjobban bol-
dogulok” gondolkodásmód. Valóban ósdi és idejétmúlt nemes hagyományaink
ápolása, szülõföldünkhöz, anyanyelvünkhöz, hitvallásunkhoz való ragaszko-
dásunk? Merre tartson az Isten igéjén tájékozódó ember? Hû hazafi legyen
vagy világpolgár is lehet? Az Úr áldásával kísért házaséletben járjon, holtáig
el nem hagyva párját, vagy „nyitott” házasságban törheti össze mások és saját
szívét? Jézus szavai segítenek a válaszadásban, az eligazodásban életünk min-
den területén. Járja át szívünket a kevésen való hûségrõl megszólaló Úr üze-
nete, mikor ilyen s ehhez hasonló kérdések fölvetõdnek bennünk!

Figyeljünk elõször is a megszólalóra, Jézus Krisztusra! Aki szólít és biztat
bennünket, az nem más, mint annak a küldötte, egyszülöttje, akirõl így ta-
núskodik az Írás: hû az Isten, nem hitszegõ, igaz és egyenes õ. (5Móz 32,4b) S er-
rõl énekel Dávid is, amikor Isten vezetését kéri: az Úr minden ösvénye szeretet
és hûség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. (Zsolt 25,10) Fenyege-
tett, veszélyekkel teli helyzetben is vallja a zsoltáros: pajzs és páncél a hûsége
(Zsolt 91,4). Istennek a teremtett világhoz és teremtményeihez való hûsége
– hogy minket gyermekeiként szeret – kiábrázolódott, megmutatkozott Fiá-
ban, Krisztusunkban. Halálig Atyjának engedelmes Jézusunk biztat bennün-
ket, s figyelmeztet minket arra, hogy hûségesek legyünk.

Hol és miben vár tõlünk hûséget Urunk? Jézus rövid mondata a hamis sáfár
példázata után, mintegy annak csattanójaként hangzik el. Komolyan kell ven-
nünk, hogy földi és mennyei dolgaink összefüggnek egymással. Mindegyikre
érvényes, hogy nem a mienk, csak ránk van bízva. Valójában Istené minden
földi és örökkévaló jó. Az Úr hallatlan bizalma, hogy annyi mindennel körül-
vesz, és várja, de igényli is, hogy mindennel úgy sáfárkodjunk, ahogy az Isten
gyermekeihez méltó. Szép énekünk a 439-es ének. Gyönyörû a dallama (Mint
a szép hûvös patakra), s a szöveg szinte lépésrõl lépesre vezet minket az Isten-
nek tetszõ úton, egészen a színe elõtt való megállásig. S milyen az õ útján járó
ember? Hû a hitben, hû a szeretetben, hû a reménységben! Hogyan lehetünk
ilyen emberré? Ha az Istennel való szövetségben megmaradunk, ha Jézusra
nézünk, ha Jézus megajándékoz hû szívvel. Ha kitartóan nyomában járunk,
akkor áldássá lesz földi hivatásunk mások és önmagunk számára is. 
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Nem törvényszerû, hogy elfogyjon az Úrhoz való hûség, mint ahogy igaz
barátság, õszinte szerelem az évek múlásával nem kihûl és elfogy, hanem kitel-
jesedik, elmélyül. A kicsin való hûségrõl gondolkozva eszünkbe juthat, hány
nagyobb és kevesebb hányattatást megélt nemzet él a földön, s van, amelyik-
nek a fájdalmas szétszaggatottságtól sem kellett szenvednie. Nem világgá men-
nünk kell, hanem hûnek maradni itt és most is. Jézus a csekély alatt a földi
javakat érti. Míg a mennyeit, az üdvösség javait a sokkal jellemzi. A csekély, a
kevés, sõt még az örökkévalósághoz képest mit sem érõ anyagi javak is meg-
szenteltté lesznek, de nem annak foglyai, rabjai vagyunk, hanem hû sáfárok. 

Milyen is a hû sáfár? Megrendítõen tárja ezt elénk a Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem rektorának végrendelete: „Szolgálni fogok továbbra
is, ameddig tudok. Nem törekszem világi dicsõségre. Életkoromban már el-
mondhatom, számomra nem a világi hívságok a fontosak. Szeretnék úgy élni,
hogy a magam lelkiismerete és az Úristen legyen életem, mindennapjaim
egyetlen mércéje. Kérlek és intelek benneteket, gyermekeimet és fiatal mun-
katársaimat: vigyázzatok magatokra, vigyázzatok a reátok bízottakra. Az em-
ber élete csak úgy lehet teljes, ha mindennap érzi, valamit tett másokért. Az
önzés az élet beszûkülését jelenti. A gazdagság, az anyagi jólét kellemes, de
nem jelenti az élet teljességét. Anyagi javaknak nem voltam birtokosa, de
ahol lehetett, szívesen, szívembõl adtam. Vallom: a magunk, az erdélyi ma-
gyar közösség, Anyaszentegyházunk ügye, mindannyiunknak szívügye kell
legyen a szívbõl fakadó és önzetlen adakozás. Az édesapámék által hittel és
hûséggel felvállalt sáfársági tized kikopott világunkból. Kikopott, mert mi ta-
nárok, ti lelkipásztorok, hívõ emberek hagytuk ezt a feledésbe merülni. Pedig
életünk, sorsunk, keresztény, magyar, emberi mivoltunk fönnmaradásának
záloga: vállaljuk az áldozatot. Egyébként az egymást követõ világi hatalmak
és azok szivárványkörébe tartozó mihaszna senkik kiszolgáltatottjai, vagy
ami rosszabb, kiszolgálói leszünk.”1

Hû a kevesen… Havonta egyszer egy zalai falucskában, zalaszentjakabi
szórványunkban házi istentiszteletet tartunk. Kevesen, és mégis sokan va-
gyunk. Számban kevés, de lélekben gazdag testvérek nyitják meg otthonukat
azért, hogy együtt lehessünk. S lehetetlen nem gondolnunk arra, hogy Jézus
az egymással vitatkozó tanítványok elé egy kisgyermeket állít. 

Milyen sokszor kevésre értékeljük a legkisebbek, a gyermekek közti szolgá-
latot! Való igaz, hogy nem is mindig könnyû, hiszen nem látszik rögtön az
eredmény. Talán meg sem éri az ember, hogy akit nevelt, tanított, az értékes,
másokért odaszánt életû felnõtt lesz. Mégsem hiábavaló a hûség a kevesen, a
számban, az életkorban, vagy akár képességekben kicsinyek között. Nem sza-
bad parlagon hagyni, felelõtlenül elherdálni a csekély adottságot sem, a kis
számú közösségeket sem. Építeni, gazdagítani, gondozni kell Isten dicsõsé-

198

Jav Hull.qxd  2003. 12. 04.  17:20  Page 198



gére, emberek javára. Nem feledve az egykor a szmirnai, ma pedig a mi gyü-
lekezeteinknek szóló drága biztatást és ígéretet: Légy hû mindhalálig, és neked
adom az élet koronáját. (Jel 2,10b)

Deméné Smidéliusz Katalin 
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Csak egy parányi mécsessé lenni,
mely bevilágít egy szobát –

csak egy szál deszkahíddá lenni,
mely szakadékot ível át –

csak egy kanálka mézzé lenni,
legyen az élet édesebb –

csak egy segítõ kézzé lenni,
mely teszi azt, amit tehet –

Szent-Gály Kata: SZERETNÉK

(In: Útitárs folyóirat. 2003. IV. szám)

Csitul s kopárul
ajkunkon már a szó,
csendjükben roppan
a ki nem mondható.

A hûség is ránk
talál, újra mellénk ül,
s csak kitakart arcunk
marad fedezékül.

Tamás Menyhért: FÉRFIKOR (részlet)

(Szövetségben a fákkal kötet)

Jézus az elé a kérdés elé állít bennünket, hogy tekintettünk-e már úgy tulajdonunk-
ra, hogy mindent, amit birtokolunk, készek vagyunk úgy felhasználni, hogy az
bennünket másoktól ne elszakítson, hanem másokat hozzánk hívjon, úgy, hogy tu-
lajdonunk által ne elszigetelõdés jöjjön létre, hanem általa az elszigetelõdés éppen
áthidaltassék és közösség alapíttassék. Krisztus nem azt gondolja, hogy a jótette-
inkkel a mennyet elnyerhetjük, nem is azt, hogy a szegény emberek, akiknek vala-
mit adunk, rendelkezési jogot kapnak, és meghatározhatják, hogy mi bejutunk-e,
vagy sem. De sokkal inkább úgy véli, hogy a földi tulajdon, ez a legkisebb, legide-
genebb és legmulandóbb, egy ember kezében, aki Krisztus tulajdonává lett, eszköz
lehet arra, hogy közösséget találjon, ami egész az örökkévalóságig tart.

Helmuth Gollwitzer: Hephata, Predigtgedanken aus Vergangenheit und Gegenwart. Reihe A.
Alte Evangelien
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Szentháromság ünnepe után
5. vasárnap

Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóra
teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. Mert nincs olyan rejtett dolog, amely
napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódna, és ismertté ne válna.
Vigyázzatok tehát, hogy hogyan hallgatjátok! Mert akinek van, annak adatik, de aki-
nek nincs, attól az is elvétetik, amirõl azt gondolja, hogy az övé. (Lk 8,16–18)

ÖTVENKÉT LÉPCSÕ

Ötvenkét lépcsõ. Nem kell megszámolnom, tudom kisgyerekkorom óta. Öt-
venkét lépcsõ. Kezem a korlát gombján, ahogy a fordulóban kettesével ve-
szem a fokokat. Életemben több százszor mentem már fel és le itt. Volt, hogy
boldogan rohanva, tudva, hogy nemsokára hazaérek. Volt, hogy lassan von-
szolva magam, tudva, hogy nemsokára hazaérek. Hány rossz iskolai érdem-
jegy magyarázatát gondoltam ki itt, ezekben a fordulókban! Hány boldog sza-
badulás részese volt ez az ötvenkét lépcsõfok, ahogy nem rohanva, hanem
szállva vettem a lefelé a fordulókat!

Most felfelé rohanok. Nem a hazaérés boldog érzésével, nem az apai szigor
elöli húzódozással. Most egészen más teherrel futok fölfelé. Nem nézek oda,
mégis tudom, hogy a korlát szépen mívelt kovácsoltvas. Tudom, hogy az,
amit mostanra szürke olajfestékkel kentek le, régen sötétbarna, pácolt fa fo-
gódzó volt. 

Emlékeimben lépcsõrõl lépcsõre találkozom önmagammal. Ahogy viszem
Eta néni cekkerét. Aztán egy hihetetlenül nehéz vaskályhát szenvedünk lefe-
lé. Még most is ott az ügyetlen, betonból készült javítás, ahol végül az egyik
lépcsõ sarka letört. Egy másik fordulóban labda puffog, ahogy az Almássy tér
felé indul a focizó csapat. Rántott hús illata mindenütt. Pisszegés hallatszik:
Cssss, itt mások is laknak! 

Rohanok fölfelé az ötvenkét lépcsõn. Magam mögött hagyom gyermekko-
rom, ifjúságom minden vonzását és taszítását. Már nem akarok ismerni em-
bereket, akik itt laknak, a küldetésem fontosabb. A mondanivalóm túlnõ a
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rántotthús-szagú lépcsõházon, a megszokott zörejeken, a fiatalságon és a
múló éveken, a szabadság érzésén és a gyerekes szorongásokon. 

Ötvenegy, ötvenkettõ... Fent vagyok. A második emeleten nem a megszo-
kott irányba fordulok. Nem szüleim felé kell ma mennem, õk a folyosó végén
balra laknak. Ma nem lehetek az õ gyermekük. Egyedül vagyok. A küldeté-
sem magányossá tett. Mintha egy lámpást tartanék a kezemben. A mondani-
való, ami itt van a számon, a gondolataimban, több annál, mint ami náluk, az
otthonos mély szobákban, a szeretetteljes kávézások között helyet kaphatna. 

Végigmegyek a függõfolyosón, egészen a hátsó lépcsõházig. Még néhány
lépcsõ, nagy vasajtó. Nem is gondoltam arra, mi történik, ha zárva van. Sze-
rencsére a kilincs könnyen jár, az ajtó nyikorogva nyílik. Galambok szárny-
csattogását hallom, port vernek a szûrõdõ napfénybe. Kinyitok egy tetõabla-
kot, és kilépek a tetõre. Egy pillanatra jobban tartozom az éghez, mint a föld-
höz. Lenézek a mélységbe, amennyire a tetõ széles pereme engedi. Odalent
kicsiny autók, éppen fordul a troli, az emberek sietnek dolgaik után. Ez az
igazi szószék! Lehet, hogy életemben most elõször állok azon a szószéken,
ahol állnom kell?

Elkezdem. Elõször bizonytalan a hangom, de érzem, hogy ezt most nem
szabad. A lámpás nem azért van, hogy az ágy alá tegyék, hanem, hogy a lám-
patartóba. Ahhoz, hogy meghallják, hogy rám figyeljenek, hogy elérje õket is
a mondanivaló, ahhoz kiáltanom kell. Tehát kiáltok. Hangom bátran száll a
tetõk fölött, a kémények visszaverik a szavakat. Elsõnek az emeleti ablakok
nyílnak ki, az emberek kíváncsian dugják ki a fejüket a fehér függönyök mö-
gül. Aztán valaki észrevesz az utcáról is, mutogatni kezd, mások is felnéznek.
Elsõ ijedtségükben azt hiszik talán, hogy le akarok ugrani, de aztán végre elé-
ri õket a hangom, az üzenet. Most úgy érzem magam, mintha én magam len-
nék a magvetõ, õk pedig lent a talaj. Érzem, hogy sikerülni fog. Érzem, hogy
végre ki tudom ragadni az embereket abból a földhözragadtságból, amely
tönkreteszi õket. Érzem, hogy a mondanivaló elég erõs ehhez. Az emberek
állnak, hallgatnak és néznek, aztán az egyikük, öltönyös, nyakkendõs férfi,
aktatáskával a kezében az órájára néz –  a számlap megvillan a napsütésben
–, majd sietõsen elindul. Mintha ez lenne a vezényszó. A többiek is
elfordulnak tõlem. Egy idõs asszony még felinteget barátságosan. Egy fiú
futni kezd a 74-es troli után. Az emberek már nem hallgatnak rám. Még
mondok néhány mondatot, egyre erõtlenebb a hangom, a varázs odalett. Meg
kell kapaszkodnom a kéménybe, aztán lerogyok mellé. Nem sikerült. Az
embereket nem érdekelte a mondanivaló, amit pedig végre megértettem,
amit a fülemben, a szívemben, az agyamban hoztam föl, ide, a tetõre, hogy
elmondjam mindenkinek. Ülök a tetõn, ég és föld határán, mindkettõbõl
kirekesztetten, végképp magányosan.
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Akkor az egyik kémény mögül elõlép a Bölcs. Se hosszú szakáll, se nagy
palást. Egyszerû, hétköznapi, középkorú ember. Furcsán nézhetek rá, nem
tudom, honnan került elõ, hogy jött fel ide. De ez láthatólag cseppet sem za-
varja. Leül mellém. 

– Csalódott vagy, igaz? Pedig a csoda nem ott lent, hanem itt fent valósult
meg. Itt a tetõn. A Titok ugyanis, amit megtaláltál, szóval a Titok maga a cso-
da – mondja. – Az élet tele van ugyan rejtéllyel, amit az ember kutat és
megfejt. De a Titok egészen más. Valódi lámpás ez.

A Titok mindig is itt volt. Tudom, hogy te csak most találtál rá, de nem
most jött létre. Nem te értél el a Titokhoz, hanem õ közeledett hozzád. 

A Titok beszélni tud. Csendes pillanatokban hallottad, ahogy megszólított.
De közlése által is megmaradt Titoknak.

A rejtéllyel nem tudsz együtt élni, mindenáron meg akarod fejteni. A Ti-
tokkal azonban lehet élni. Lehet, hogy állandóan foglalkoztat, lehet az is,
hogy összezavar, mégis – ha nem térsz ki elõle – gazdagabbá teszi az életedet.
Olyan a Titok, mint a sötét felhõ, amibõl egyszer csak esni kezdhet az esõ.

A leglényegesebb mégis az, hogy a rejtély hozzáférhetõ, a Titok azonban
mindig hozzáférhetetlen marad.1

– Én mégis hozzáfértem – merem megszólítani végre. Mint egy lámpa,
ragyogott fel a kezemben. Azt mondta, világítson a fény annak, aki belép az
ajtón a házba. Fülembe súgta az üzenetet, a mondanivalót. Azért jöttem fel
ide, a tetõre, hogy ezt elmondjam mindenkinek.

– Ettõl szép az egész – válaszolja mosolyogva. Hozzáfértél, de nem tudsz
róla semmit mégsem. Közel engedett magához, de ugyanúgy Titok maradt
számodra is. 

– Ugye a világban csak egyetlen igazi Titok van? 
Már nem válaszol. Indul a vasajtó felé, úgy int, hogy nem néz hátra. Még

szeretném elmondani neki, milyen szomorú az, hogy senkit nem érdekel,
hogy feljöttem ide a tetõ szószékére, hogy az embereknek nem kell a lámpa
fénye, hogy csak legyintenek, hogy nem tudok semmit tenni azért, hogy éle-
tük részéve legyen a Titok, de aztán megállok. Mert hirtelen megértem azt,
amit mondott, hogy miközben másoknak szerettem volna világítani, elmon-
dani azt, amit fülbe súgva hallottam, a csoda igazán itt bennem történt meg.
Az ötvenkét lépcsõt saját életemben tettem meg. Lehet, hogy számomra nem
is az a kérdés, hányan hallják, és hogy fogadják, hanem az, hogy az én szá-
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1 A Bölcs Heinz Zahrnt, aki ugyan nem volt a tetõn, de a gondolatai a Mire jó a keresztény-
ség? címû mûvébõl viszonylag pontosan szólalnak meg. (Teológiai Gondolkodók 3. Luther
Kiadó Budapest. 2002. 160–162. o.)
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momra kinyílik-e? Nem az, a lelkek engedelmeskednek-e, hanem, hogy a ne-
vem fel van írva…?

– Igen, a világban csak egyetlen igazi Titok van.

Sokszor beszélünk Jézus Krisztusról. Néha úgy, mintha a miénk lenne. Törté-
netei, tanításai, személye – sokat jelentenek nekünk. Mindezek azonban csak
akkor válnak beszédessé, ha most meglátjuk õt úgy, mint az egyetlen Titok
számunkra felsejlõ fényét. Ha meghalljuk õt úgy, mint az egyetlen Titok min-
ket megszólító szavát. Ha felfedezzük õt, mint az egyetlen Titok fellibbenését. 

Mindegyikünk életében ott van az ötvenkét lépcsõ. Gyakran azért me-
gyünk fel rajtuk, hogy másoknak elmondjuk életünk igazságait. Ez jó. Gyak-
ran azért megyünk végig rajtuk, hogy visszaidézzük emlékeinket. Ez is jó.
Gyakran azért megyünk fel rajtuk, hogy máshonnan lássuk a világot. Ez is jó.
Ma azonban azért menjünk fel életünk ötvenkét lépcsõjén, hogy megértsük,
az egyetlen Titok átölel minket, értelmet ad törekvéseinknek, megérteni se-
gíti tragédiáinkat, bátorít félelmeinkben, teljessé teszi boldogságunkat, és
megment a semmibe való lehullástól.

Koczor Tamás

203

A KÉTELY ÓRÁJÁBAN – haszid történet

Mesélik, hogy volt egy tudós férfi Satanow városában, aki töprengése során egyre
mélyebben ásta bele magát abba a kérdésbe, hogy miért van, ami van, és miért van
egyáltalán valami. Egy pénteki napon ima után bent maradt a tanházban, hogy
kicsit továbbgondolja a dolgokat, annyira belegabalyodott saját gondolataiba.
Megpróbálta kibogozni a kérdést, de nem járt sikerrel. Észlelte ezt a szent Baal
Sém Tóv a távolból, kocsiba ült, és csodálatos hatalmánál fogva, amellyel szinte
elnyelte az utat, egy szempillantás alatt a satanowi tanházban termett. Ott találta
a tudós férfiút gyötrõdve. A Baal Sém így szólt hozzá:

– Azon tépelõdsz, hogy van-e Isten. Én bolond vagyok és hiszek. 
Annyira felkavarta a kételkedõ férfi szívét az, hogy egy ember ismerte a titkát,

hogy szíve befogadta a titkot.

Martin Buber: Haszid történetek. Atlantisz Kiadó. Budapest. 1995. 140. o.
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Nem mondhatom el senkinek,
Elmondom hát mindenkinek.

Próbáltam súgni, szájon és fülön,
Mindnyájatoknak, egyenként, külön.

A titkot, ami úgyis egyremegy
S amit nem tudhat más, csak egy meg egy.

A titkot, amiért egykor titokban 
Világrajöttem vérben és mocsokban,

A szót, a titkot, a piciny csodát,
Hogy megkeressem azt a másikat
S fülébe súgjam: add tovább.

Nem mondhatom el senkinek, 
Elmondom hát mindenkinek.

Mert félig már ki is bukott, tudom
De mindig megrekedt a féluton.

Az egyik forró és piros lett tõle,
õ is súgni akart: csók lett belõle.

A másik jéggé dermedt, megfagyott,
Elment a sírba, itthagyott.

Nem mondhatom el senkinek,
Elmondom hát mindenkinek.

A harmadik csak rámnézett hitetlen, 
Nevetni kezdett és én is nevettem.

Gyermekkoromban elszántam magam,
Hogy szólok istennek, ha van.

De nékem õ égõ csipkefenyérben 
Meg nem jelent, se borban és kenyérben,

Hiába vártam sóvár-irigyen,
Nem méltatott reá, hogy õt higgyem.

Nem mondhatom el senkinek,
Elmondom hát mindenkinek.

Hogy fájt, mikor csúfoltak és kínoztak
És sokszor jobb lett volna lenni rossznak,

Mert álom a bûn és álom a jóság,
De minden álomnál több a valóság,

Hogy itt vagyok már és még itt vagyok
S tanuskodom a napról, hogy ragyog.

Én isten nem vagyok s nem egy világ,
Se északfény, se áloévirág.

Nem voltam jobb, se rosszabb senkinél,
Mégis a legtöbb: ember, aki él,

Mindenkinek rokona, ismerõse,
Mindenkinek utódja, õse,

Nem mondhatom el senkinek,
Elmondom hát mindenkinek.

Elmondom én, elmondanám,
De béna a kezem s dadog a szám.

Elmondanám, az út hová vezet,
Segítsetek hát, nyujtsatok kezet.

Emeljetek fel, szólni, látni, élni,
Itt lent a porban nem tudok beszélni.

A csörgõt eldobtam és nincs harangom,
Itt lent a porban rossz a hangom.

Egy láb mellemre lépett, eltaposta,
Emeljetek hát fel a magosba.

Egy szószéket a sok közül kibérlek,
Engedjetek fel lépcsõjére, kérlek.

Még nem tudom, mit mondok majd,
nem én,

De úgy sejtem, örömhírt hoztam én.

Örömhírt, jó hírt, titkot és szivárványt

Nektek, kiket szerettem,
Állván tátott szemmel, csodára várván.

Amit nem mondhatok el senkinek,
Amit majd elmondok mindenkinek.

Karinthy Frigyes: ELÕSZÓ
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Szentháromság ünnepe után
6. vasárnap

A keresztségben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az
Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta õt a halottak közül. És titeket is, akik
halottak voltatok vétkeitekben és bûnös valótok körülmetéletlenségében, õvele együtt
életre keltett megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követelésével minket
terhelõ adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a ke-
resztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszé-
gyenítette õket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. (Kol 2,12–15)

ELENGEDETT ADÓSSÁGOM

Adósság… van, aki irtózik még az eshetõségétõl is, más meg mindennapi
szükségletként éli meg. Van, aki büszke rá: egész életemben nem vettem föl
hitelt, soha, semmiféle adósságom nem volt. Van, aki néha-néha megenge-
dett magának egy-egy áruvásárlási hitelt, de azt is igyekezett minél gyorsab-
ban kifizetni. Mert nem jó dolog tartozni – vallják sokan.

A vállalkozók vagy a mezõgazdasági termelõk viszont idõnként nagyobb
hiteleket is fölvesznek. Mert egyébként nem tudnának egy új gépet vagy egy
új traktort megvásárolni. Õk sem örülnek a hitelnek, az adósságnak, de enél-
kül bizonyos helyzetekben nem tudnának továbblépni. És tudják, hogy a hi-
telt meghatározott módon, kamatokkal együtt törleszteni kell. Amíg azt ki
nem fizették, addig a hitelezõ különbözõ jogokkal rendelkezik, és ezért nem
jó tartozni senkinek sem.

Herzogsägmühlében, Bajorország egyik legnagyobb diakóniai intézetében,
ahol 900 hajléktalant, alkoholbeteget, szellemi és testi fogyatékost és még
mindenféle halmozottan hátrányos helyzetben lévõ embert gondoznak, talál-
koztam egy öregemberrel. Befogadták, mert az összes létezõ társadalmi vé-
dõháló „lyukas” volt a számára. Alkoholos életmódja miatt tönkretette pa-
rasztgazdaságát, emiatt családja szakított vele, még a börtönt is megjárta.
Herzogsägmühlében viszont befogadták, mert nem volt más esélye a felszí-
nen maradásra. Kapott pár négyszögölt, ahol megvalósíthatta „álmait”, ker-
tészkedik, birkát, kecskét, nyulakat és háziszárnyasokat tart. Ennek az öreg-
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nek volt egy álma, egy kismotor. Egy nap beállított az intézmény vezetõjéhez:
adjon neki kölcsön 300 eurót, mert ennyi hiányzik a mopedhez, s majd ha-
vonta 25 eurónként fizeti a kölcsönt vissza. A vezetõ beleegyezett, s az öreg-
ember boldogan megvásárolta a mopedet. Hónapok múltán Dürr úrnak, az
intézet vezetõjének feltûnt: nem látja az öreget motorozni… Vajon mi történ-
hetett? Meglátogatta a kuckójában, s nagy meglepetésére ott találta takaróval
letakarva a motort. Miért nem használja? – szegezte neki a kérdést az öreg-
nek. Mert amíg nem fizettem ki a teljes kölcsönt, addig nem az enyém, tehát
nem használhatom – válaszolta az öregember.

A többség nem szívesen lesz adóssá, valamiféle szükséges rossznak tartja,
és igyekszik menekülni ebbõl az állapotból. Pál apostol viszont gyarapítja ez-
irányú terheinket, mert azt állítja: Istennek is adósai vagyunk. Aki ezt elõször
hallja életében, biztosan rendesen elcsodálkozik. Miért? Mivel tartozom én
Istennek? Miféle adósság ez? Nem kértem tõle soha kölcsönt… Pál csak Isten
véleményét közvetíti. Ugyanis Isten szerint s a Biblia szerint a mi adósságunk
bûneinkben testesül meg. Mert Isten azt kérte: szeressük õt és egymást, mint
önmagunkat. Ezt fogalmazza meg igen érthetõen és röviden a Tízparancso-
latban is. Ez törvény. Ha nem tartjuk be parancsolatait, ez bûn, és napról nap-
ra adósságunkat növeli. Kiegyenlítetlen adósság, mert Isten kért valami, amit
mi nem tartunk be, így egyre hosszabb lesz az adósságlevelünk. Erre a listára
az van fölírva: nem szeretted a szüleidet, hisz ma is tiszteletlen voltál velük,
nem tisztelted az életet, hisz az imént is megsértettél szavaiddal valakit, nem
tartottad tiszteletben a házassági tisztaságot, a másik tulajdonát nem védted,
pletykálkodtál, ártottál más jóhírének, nem tisztelted Uradat és Istenedet...
Igen, végtelen hosszú ez a lista, s csak egyre hosszabb lesz, ahogy múlnak
éveink. Adósság ez a javából, mert Isten fogantatásunk pillanatától kezdve
szeretetével vett körül minket, tehát adott valami igen nagyot. S nem kér
mást, mint viszonzást iránta és embertársaink iránt. Ezt pedig mi nem tudjuk
teljesíteni. Vagy igen? Ha végiggondoljuk mindezt, senki sem mondhatja ko-
molyan magáról: én nem vagyok adós, mert minden parancsolatnak eleget
tettem. Aki ilyet mond, téved, vagy nem ismeri önmagát.

Azért ez megdöbbentõ: azt tudtam, hogy egy-két embernek vagy az OTP
Banknak adósa vagyok, de hogy Istennek is tartozom? Ennyit jelentenek a bû-
neim?… Elsõ hallásra tiltakozunk. Már csak azért is, mert általában jobbnak
tartjuk önmagunkat másoknál, a jobb emberek táborába soroljuk be magun-
kat. S nem jó szembenézni az igazsággal, a Biblia és Isten igazságával. Ezért
is fordítanak sokan hátat Istennek, mert nem értenek egyet vele. De ha nincs
más út, akkor elõbb vagy utóbb szembe kell néznünk ezzel, és a mi érdekünk,
hogy elismerjük Isten igazát. Ez egy nagyon fontos pillanat az ember életé-
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ben! Amikor igazat ad Istennek, és nem vitatkozik többé vele. Ez a pillanat
megállít és Isten felé fordít.

Ha viszont ez igaz, tehát adósa vagyok Istennek, akkor hogyan törleszthetem
az adósságomat, ha már a parancsolatoknak eleget tenni képtelen vagyok? A közép-
korban az emberek megpróbálkoztak az önsanyargatással. Kenyéren és vízen
éltek, szöges övet viseltek a ruhájuk alatt, lemondtak minden örömrõl, hátha
így ellen tudnak állni a kísértõnek, és eleget tudnak tenni Isten elvárásainak.
Még Luther Márton is megpróbálta ezt az utat az erfurti ágostonrendi szer-
zetesek között. S õ is rájött: ez képtelenség, így nem megy, így csak tönkre-
teszi magát az ember. Van Máté evangéliumában egy példázat (Mt 18,21–35).
Egy emberrõl szól, aki tízezer tálentummal tartozott urának. Ez olyan mér-
hetetlen nagy adósság volt, hogy ez az ember azt soha visszafizetni nem tudta
volna, még ha háromszáz évig élt is volna. Egy napon magához hívatta õt ura,
és megszólította: Fizesd meg, amivel tartozol! Ez az ember azt mondta, nem
tud ekkora mérhetetlen nagy adósságot visszafizetni. Erre az ura utasította
szolgáit, hogy adják el õt, feleségét és gyermekeit meg mindenét, hátha az így
kapott összeg fedezi az adósság egy részét. Emberünk rimánkodni kezdett:
„légy türelemmel!”

Ekkor a nagy meglepetés: az úr megsajnálja a szolgát, és a teljes, tízezer ta-
lentumnyi adósságát elengedi. A történet még folytatódik, de mi most csak
erre figyeljünk.

Mert az egyetlen létezõ megoldás: Isten elengedi az adósságunkat! Ez a kegye-
lem, a bûnbocsánat. Jézus Krisztus magára vállalva minden istentelenségünk,
szeretetlenségünk következményét, meghal önként a keresztfán, feláldozva
magát. Ez a legnagyobb csoda, ami létezik a földön. Akinek tartozunk, s aki-
nek joga lenne mint teremtõ Istennek számonkérni adósságunkat, vagyis kí-
méletlenül behajthatna rajtunk mindent, nem ezt teszi. Hanem mindent el-
enged. Megbocsát. Széttépi az adóslevelet. Keresztre szögezi Jézus Krisztus-
sal. Jézus maga a keresztre szögezett, megsemmisített adóslevél. Ez Isten
szeretete, ez a kegyelem. Erdõ Péter bíboros érseki jelmondata hangzik így:
Kezdetben nem volt más, csak a kegyelem. Igen, így van. A világon a legfontosabb
dolog, amely volt és most is érvényes, a kegyelem.

Errõl szól keresztségünk is, a megelõlegezett kegyelemrõl. Hogy is mondjuk a ke-
resztelési liturgiában, miután megtörtént a keresztelés? „A mindenható Is-
ten, Jézus Krisztus Urunk Atyja, aki téged vízzel és Szentlélekkel újonnan
szült, és bûnödet megbocsátotta, erõsítsen meg téged kegyelmével az örök élet-
re. Ámen.” (Agenda 325. oldal) Mondjuk ezt akkor, amikor megkeresztel-
tünk egy kisgyermeket. Akinek Isten minden bûnét megbocsátotta. Így,
nyelvtani múlt idõben. Hogyan is mondja Pál apostol? A keresztségben vele
együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit
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által… (Kol 2,12) Azt tudjuk, hogy a gyermekkeresztség Isten megelõlegezett
szeretete. De ez most lesz igazán valósággá, amikor azt is hallhatjuk és meg-
érthetjük, hogy a keresztségünkben Jézussal együtt mi is meghaltunk a bûn-
nek. Kegyelembõl lehetõségünk van tehát egy más életre. Tudjuk, hogy ez
nem minden ember életében alakul így, de mégis, ott a lehetõség… S egyszer
majd a rügy kifakadhat, s amit Isten elvetett, kihajthat, szárba szökkenhet és
élhet Isten nagyobb dicsõségére.

Hátravan még egy kérdés: hogyan lesz mindez valósággá számunkra? Egy tör-
ténet segít megérteni. Egy ír földbirtokos, aki hitét buzgón gyakorló katolikus
ember volt, egyszer kihirdette a parasztjainak, hogy ha a következõ pénteken,
déli 12 óra és 13 óra között felkeresik õt az irodájában, elengedi minden
adósságukat, ha hozzák az ezt igazoló papírjaikat is. Megindult a szóbeszéd
a faluban. Az egyik azt mondta: be akar minket csapni, valami trükk van a do-
logban. A másik is úgy vélekedett, nem lesz az egészbõl semmi, mert akkor
az úr maga is tönkre megy. Szóval volt mirõl beszélni, de a kételkedõk voltak
többségben. A jelzett napon, már délelõtt tíz óra tájban nagy tömeg tolongott
az iroda elõtt az udvaron. Mindenki ott szorongatta markában az adósságát
igazoló papírokat. És persze, mint korábban is, össze-vissza beszéltek a do-
logról. Az óra tizenkettõt ütött. A földbirtokos percre pontosan megérkezett
a titkárával. Az emberek némán utat engedtek nekik. Õk kinyitották az ajtót,
és semmit sem szólva beléptek az irodába. Az emberek kint várakoztak… Az
idõ lassan múlt. Már negyed egy lett, és még mindig senki sem ment be az
irodába. Az emberek egymást nógatták, kezdd te, neked több adósságod van.
Nem én, inkább õ – így a másik. Aztán szinte észre sem vették, már három-
negyed egy lett közben. Erre megrémültek, most mi lesz. Ekkor egy idõs há-
zaspár érkezett, kezükben az adóspapírokkal. Na, menjetek ti elsõnek, buzdí-
tották õket az emberek, de tudjátok jól, hogy még senki sem volt benn. Nem
baj – mondta az öreg, mi megpróbáljuk, ne maradjon utánunk adósság, ha
meghalnánk. És beléptek az ajtón. Odabenn a földesúr nagy tisztelettel fo-
gadta, s hellyel kínálta az idõs házaspárt. A titkár elkérte a papírokat, ellenõ-
rizte õket, és sorban mindet megsemmisítette. Az öregek boldogan álltak fel,
hogy dolguk végeztével távozzanak. De az úr marasztalta õket. Az öregek vi-
szont azt mondták, kinn sok ember várja õket, mind kíváncsiak, az úr való-
ban elengedte-e az adósságukat. A földesúr erre így szólt: maradjatok, meg-
várjuk az egy órát. Mert én világosan kiírattam a plakátokra, hogy aki bejön
ekkor és ekkor, annak kitörlöm az adósságát. Azt szeretném, ha az én sza-
vamnak hinnének, és nem a tapasztalatuknak, mármint annak, hogy ti el-
mondjátok nekik.

S az idõ letelt. Az úr kiment, és elmondta mindezt a kívül állóknak. Ha hit-
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tetek volna nekem, most elengedtem volna minden adósságotokat, de ti nem
hittetek. Vigyázzatok, Isten ígéretét ne így fogadjátok!

Hogy lesz mindez valósággá számunkra? Ha hittel fogadjuk mindazt, amit
Isten mondott. Most éppen szolgáján, Pál apostolon keresztül. Azon a nagy-
pénteken az én adóslevelemet is keresztre szegezte, mert szeret, és azt akarja,
hogy kegyelemben éljek és neki szolgáljak. Én ebben bízom, a keresztségem-
ben kapott kegyelemben.

Lupták György
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Egy falusi ember elment a közeli városban lévõ vásárba. Ott ebédelt õ is, ahol a
többiek. A zsúfolt vendéglõben csak nehezen talált egy üres helyet. Megrendelte az
ebédet, és amint otthon is szokta, röviden imádkozott. Az asztaltársaságból egy
fiatal legény megkérdezte: – Bácsi, kérem, otthon is így szokott imádkozni min-
denki maguknál?

A földmûves lassan nekilátott az étkezésnek és így válaszolt:
– Na, ha tudni akarja, nem mindenki. Így sem a teheneim, sem a disznaim, de

még az egyetlen szamaram sem imádkozik.

Bruno Ferrero: A tücsök dala. Don Bosco Kiadó. Budapest. 1998. 26. o.

Milyen értelemben található meg Krisztusban Isten teljes istensége? Megmagyaráz-
hatjuk-e ezt olyan módon, ahogy például egy tábla csokoládé felirata teszi, misze-
rint ebben a tábla csokoládéban egy egész deciliter tej van? Vagy használható-e egy
olyasfajta értelmezés, hogy például egy zenemûben „az egész XIX. század zenéje
bennefoglaltatik”? Az elsõ ugyanis tisztán objektív, mégis intellektuálisan átvett
tényt jelöl, míg a másik egy tisztán szubjektív érzékelés körülírása… Magyaráz-
hatjuk-e tehát Isten jelenvalóságát Krisztusban, vagy mindez megfordítva attól
függ, hogy mi mit vetítünk bele? A 9. vers (mert benne lakik az istenség egész tel-
jessége testileg) kijelentése csakis objektív valóságként értelmezhetõ, mégha csak a
következõ, a 10. vers valóságában kel is életre…. És éppen ezért döntõ kérdés, mi
is az alapja Krisztus istenségének és alávetettségének.

Eduard Schweizer: Der Brief an die Kolosser. Evangelische Verlagsanstalt. Berlin. 1979.
118. o.
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Szentháromság ünnepe után
7. vasárnap

Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi õt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben,
amellyel Isten bizonyságot tesz Fiáról. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök
életet adott nekünk, és ez az élet az õ Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs
meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia
nevében, hogy tudjátok: örök életetek van. (1Jn 5,10b–13)

ELÕTTEM AZ ÉLET

A legkisebb településnek is van temetõje, amelybe a közösség a halottait te-
meti, ugyan mostanában már hite és meggyõzõdése szerint nem annyira az
örök életbe vetett hit bizonyosságával, de azért többnyire még egyházi szer-
tartással. Sok temetõ bejárata fölött olvasható a keresztyének kétezer éve hir-
detett reménysége: Feltámadunk! Bizonyosak lehetünk azonban abban, hogy
az emberek többségének ez a felirat nem más, mint hagyományt õrzõ deko-
ráció, amely napjainkban már nem a gyászolók hitvallását tükrözi. Vajon
ilyen körülmények között nem volna-e helyesebb és õszintébb, ha a sírkertek
bejáratát ezzel a felirattal ékesítenénk: Uram, ha itt lettél volna...

Milyen szomorú bizonyítvány is egy-egy keresztyén ember halála és teme-
tése! Jézus tanúságtétele szerint ugyanis aki él és hisz õbenne, az nem halhat
meg soha. (Jn 11,26) Ezek szerint eleddig csak hitetlen keresztyének éltek
volna a földön? Ebben a világban már nemcsak igaz ember, de hívõ lélek sin-
csen? Jöhet az Emberfia bármikor, nem fog hitet találni a földön? „Lásd, mi-
lyen szegények vagyunk, És hitben milyen gyengék...?” (EÉ 278,2)

Vajon nem értjük-e félre ebben a kérdésben Urunk tanítását, amikor a Jé-
zus által hirdetett örök életrõl nem lelki értelemben gondolkodunk? Vagy ta-
lán eljött már az ideje annak, hogy a mulandóvá tett és lett életünk könyör-
telen realitásához igazítsuk a Szentírásnak ezt a bizonyságtételét? Hiszen
ahogyan egykor Jézus „ellenfelei” teljes határozottsággal jelenthették ki,
hogy Ábrahám meghalt, a próféták is meghaltak (Jn 8,52), úgy kétezer évvel hús-
vét után nekünk is fejünkre olvashatná a világ, hogy a keresztyének közül is
eddig kivétel nélkül mindenki meghalt. Luther már életében megkapta „jó-
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akaróitól” a halottas inget, amikor vitapartnerei földi életének mulandóságá-
ra emlékeztették: Jó, jó, kimondtad az igazságot, elindítottad a reformációt, de azért
egyszer te is meg fogsz halni! És bár nagyon szép és találó a zsoltár szavával adott
reformátori felelet (Non moriar, sed vivam, et narrabo opera Domini), a dátum
letagadhatatlan és igaz: 1546. február 18-án Luther Márton meghalt, és mind
a mai napig ott nyugszik a sírjában! A hit egyik legnagyobb teológusa porrá
lett és elenyészett. Hát még õ sem tudott élve hinni és soha meg nem halni?

Akié a Fiú, azé az élet – olvassuk az igében. A keresztyén ember halála tehát
nem egy magától értõdõ, természetes történés, hanem a „fiútlanság” nyilván-
való következménye, mivel azt is olvashatjuk ebben az igében, hogy akiben
nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. Ezek szerint az Isten Fia akkora „élet-
erõ”, hogy nélküle még az élõk is halottak, ugyanakkor pedig halottak egy
szavára megmozdulhatnak! (Jn 11,43)

Szinte önkéntelenül tör elõ a szívünkbõl a kérdés: hol van most az Isten Fia?
Viszonylag könnyen meg lehetett találni, amíg testben itt járt közöttünk, még
ha egy-egy esetben, mint például 12 éves korában három napig kellett is keres-
ni. Hol van õ? (Jn 7,11),  tették fel a kérdést vele kapcsolatban barátok és el-
lenfelek. Olyanok, akik szerettek volna a közelében lenni, de olyanok is, akik
bármikor és bármilyen áron nagyon szívesen „levadászták” volna! E világ ha nem
talál, hol vagy hát, ó, nagy király? – kérdezi egyik énekben a karácsonyt ünneplõ
gyülekezet is. Legalább nekünk, akik benned hiszünk, mutasd meg magadat,
hiszen látod, hogy nélküled elveszünk. Jézust szeretnénk látni! (Jn 12,21)

Nem kétséges: a keresett személy az ötezer megelégítésénél még megvolt.
Nemcsak történeti valóságában, hanem a van itt egy gyermek kijelentésben. A
mi olvasatunkban ugyanis a kenyérrel csodát mûvelõ és a gyermek egy és
ugyanaz a személy! Nekem úgy tûnik, hogy napjainkban nem is annyira a tör-
téneti Jézus, mint az a bizonyos egy gyermek hiányzik a világ életébõl, de egyre
jobban az egyház gyülekezeteinek az életébõl is!

A gyermektelenség a teológiában nem magtalanságot, hanem istentelensé-
get és hitetlenséget jelent. Míg a magtalanság valójában a test nyomorúsága,
addig a lelki értelemben vett gyermektelenség olyan istentelenség, amelynek
az utolsó napon beláthatatlan következményei lehetnek. Jézus tanítása sze-
rint aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. (Mt
18,5) Tehát az örök életet adó Isten Fia az ige szerint valahol a legkisebbek-
ben, a gyermekekben keresendõ. Az ötezer megelégítésekor a Jézus által za-
varba hozott tanítványok számolni kezdenek, és az öt árpakenyeres és két ha-
las gyermeket egyszerûen lenézik és megvetik. Szerintük ugyanis ennek a
gyermeknek a személye, de az „élelmiszerkészlete” sem jelentõs. Ennyivel
biztosan nem lehet megoldani ötezer ember élelmezési problémáját, tehát nem
érdemes komolyan számolni vele. Ezért hagyják (felnõttként viselkedve!) fi-
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gyelmen kívül a „kicsit”, éppen úgy, mint a Mt 11,16–17-ben a piaci kofák és
vásárlók: De kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonlók azokhoz a gyermekek-
hez, akik a piacon ülnek, és ezt kiáltják a többieknek: Furulyáztunk nektek, és nem
táncoltatok; siratót énekeltünk, és nem gyászoltatok. Pedig az ítélet napján Urunk
éppen azt fogja megkérdezni tõlünk, hogy táncoltunk-e, és gyászoltunk-e, meg-
tettük-e, amit lehetett és kellett, akár csak eggyel is a legkisebbek közül!

A modern, magát nagykorúnak tartó keresztyénségnek (a jelek szerint)
nem nagyon hiányzik ez a gyermek. Tudomásul veszi, ha nincs, ha pedig van,
akkor sem veszi figyelembe. Tanulhatnának az egyház teológusai és papjai a
20. századi íróktól, akik mûveikben szinte fõszereplõvé avatták a gyermeket,
éspedig a kisgyermeket, Nemecsek Ernõtõl Nyilas Misiig, Móricz Zsigmond
Árvácskájától Émile Ajar kis Momojáig, hogy a sivatagban kényszerleszállást
végrehajtó, halálos veszedelembe kerülõ, a kis herceggel találkozó pilótáról
már ne is szóljunk. A nagy hallal küzdõ öreg halász igazi gondja és szomorú-
sága nem a legyõzhetetlennek tûnõ hal hatalmas ereje, hanem a fiú hiánya és
távolléte, aki (milyen idõszerû és elgondolkoztató a regénynek ez a részlete
is!) az öreg iránt bizalmukat vesztõ szülei parancsának engedve szegõdött
más hajóra. A harcot az öreg becsületes és szabályszerû eszközökkel a fiú nél-
kül is meg tudta vívni, még gyõzni is tudott a nagy hallal szemben, de vajon
elszenvedte volna-e végleges vereségét, ha azon a bizonyos nyolcvanötödik
napon vele van a fiú? Uram, ha itt lettél volna...

Akié a Fiú, azé az élet, hangzik az evangélium üzenete. Mit kezdjünk vele
ebben a hazuggá tett és lett világban, szûkebb és tágabb környezetünkben? A
kérdés tehát valójában így hangzik: kié a Fiú? Hányan tettek kísérletet arra,
hogy õt csak maguknak kisajátítsák? Hányan csapták be magukat (és máso-
kat is) azzal, hogy azt hirdették magukról, hogy az övék? (Õ fejünk, mi néki tes-
te...) És hányan szálltak (akár megkeresztelten is) a sírba úgy, hogy nem üre-
sen és szegényen mentek el ebbõl a világból, ahogy illõ, hanem a „fiútlanság”
nincstelenségével. Mondd csak: mennyit ér az ilyen földi élet?!

Kié a Fiú? A felelet nagyon egyszerû, és a keresztyének által kezdettõl fog-
va jól tudott. A Fiú mindenkié, aki hisz. Valljuk meg: kétezer év alatt nem so-
kan jelenthették ki bátran és teljes bizonyossággal magukról, hogy az övék!
Igaza volt Luthernek, amikor azt tanította, hogy a hívõ ember ritka, mint a
fehér holló. Fájdalom, de a Szentírás által ránk hagyományozott tablón is
csak néhány kép található. A legtöbbjüknek még a neve sem ismert. A tanít-
ványi körön kívül csak egy samáriai asszony, egy kapernaumi százados, egy
kánaáni asszony és egy pogány római katona hitt benne az Írások szerint. Az
utóbbi állt ott Jézus keresztjénél, amikor meghalt. Õ mondta: Bizony, Isten Fia
volt ez! (Mt 27,54). 

Akik hisznek, azoknak örök életük van õbenne. Kérdéseinkre, amelyeket a
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prédikáció elején tettünk fel maga az ige ad feleletet, amikor éppen azt nem
engedi kimondani, amit mi itt és most a legszívesebben hangoztatnánk. Azt
ugyanis, hogy a samáriai asszony, a kapernaumi százados, a kánaáni asszony
és a római katona is immár kétezer éve halott. Ámde éppen ez az ige az,
amely mást állít róluk! Azt mondja, hogy akik hisznek az Isten Fia nevében, örök
életük van. Ha tehát valaki a szemünk láttára meghal, még nem feltétlenül azt
jelenti, hogy az illetõ azért halt meg, mert nem volt hívõ, mint ahogyan a sze-
münk láttára élõ elevenségébõl sem feltétlenül az következik, hogy az illetõ
azért él még, mert hisz! 

Ezt azért írtam nektek, akik hisztek az Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök éle-
tetek van. Hinni képtelen szívünknek ez az ige az Isten Fia hitét ajándékozza.
Tudjuk, hogy a törvény cselekedeteit egyikünk sem tudta soha megtartani. A
törvénynek õ tett eleget. Kõkemény szívünkrõl az evangélium szavai is lepe-
regtek, vagyis az evangéliumnak sem tudtunk megfelelni. Tehát az evangé-
liumnak is csak õ tesz eleget! Törvény? Csak az õ cselekedetével tudok cse-
lekedni! Evangélium? Csak az õ hitével tudok hinni! Nem a saját erõmmel,
hanem az övével, és nem a magam hitével, hanem azzal a hittel, amellyel az
Isten Fia hitt!

A Feltámadunk! vagy az Uram, ha itt lettél volna... helyett én János apostol so-
rát tenném a temetõk bejárata fölé: Akié a Fiú, azé az élet.

Weltler Sándor
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Elúsztál, kisfiú. ...Most már csak egyet mondhatok: azt lökted el magadtól, amivel
nem békélhetett meg gyermeki szíved. És ez az én vigasztalásom. Olyan volt az éle-
ted, mint a villámé: egyet cikkan, és kialszik. De a villámot az égbolt csiholja. Az
égbolt pedig örökkévaló. És ez az én vigasztalásom. S még az, hogy a gyermeki lel-
kiismeret olyan az emberben, mint a csíra a magban:  csíra nélkül nem kel ki a
mag. És bármi legyen is a sorsunk a világon, az igazság örökké jelenvaló, amíg
csak ember él és hal ezen a földön. Búcsúzom tõled, a te szavaidat ismétlem, fiú:
Szervusz, fehér hajó, itt vagyok!

Csingiz Ajtmatov: Fehér hajó. Európa Kiadó. Budapest. 1986.
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Szentháromság ünnepe után
8. vasárnap

Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentõl született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is
szereti, aki attól született. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha sze-
retjük Istent, és megtartjuk az õ parancsolatait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy
parancsolatait megtartjuk, az õ parancsolatai pedig nem nehezek. (1Jn 5,1–3)

ISTEN SZERETETE

…Vágy villáma egy szivbe ha belecsap, 
Biztos, hogy egy másik szív is lángra kap. 
Ha szívedben nõ az istenszeretet,
Téged Isten semmi kétség, hogy szeret. 
Nem lehet, hogy tapsolásnak hangja kél
Egy tenyérbõl, hogyha nincs még egy tenyér. 
Végzetünket bölcsen akként szabta meg 
Isten, egymást hogy szeressék mindenek...1

(Rúmi)

Rúmi muzulmán költõ és misztikus létére is megismert valamit az Isten sze-
retetébõl, az isteni szeretetbõl, pedig õ nem viselte a „vallástévõ, szent ne-
vet”: evangélikus. Ha olvasta, vagy hallotta is, nem hitte az evangélium rövid
összefoglalását: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki
hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16)

Ez a levélbeli üzenet arra ösztönöz minket, hogy a „tapsolásunknak hangja
keljen”, azaz: fogadjuk el, fogadjuk be az Isten szeretetét, és tanuljunk meg sze-
retni. Minden szeretésben, így az Isten irántiban is, vannak pillanatok, amikor
ki kell mondanunk és meg kell vallanunk, hogy szeretjük õt, de ezek csak szavak.
Az igazán szép és hiteles vallomás, az eleven felelet a nagy kérdésre: szeretsz-
e engem? – az életünk. Amint telnek is és nemcsak múlnak napjaink, éveink.

Régi nyelvórák emléke elevenedhet meg és tanítása nyerhet értelmet, ha
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1 Erich Fromm: A szeretet mûvészete. Helikon Kiadó. 1984. 47. o.
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felidézzük az akkor hallottakat: valakinek a szeretete kétféle módon is fordít-
ható a szövegkörnyezettõl függõen: 1. amivel õ szeret (=genitivus subiecti-
vus) és 2. amivel õt szeretik (=genitivus obiectivus).

Van azonban egy nagy különbség az égi és a földi szeretet között, amire
még a nyelvtani boncolgatások során is nehéz feleletet kapni. Csak megta-
pasztalni lehet. Az emberek egymás iránti, egymást boldogító, bátorító és él-
tetõ szeretetére igaz, hogy egyik a másikból következik, táplálkozik.

Georges Bernanos francia író szavait egy szép, két sárga tulipánt ábrázoló
képeslapon olvastam: „Az élet arra tanít, hogy senki se talál vigaszra, ha mást
nem vigasztal. Semmit sem kapunk, ha nem adunk. Csak az Isten ajándékoz
igazán, emberek között csupán csere történik.” A mi ajándékaink, szerete-
tünk jelei a viszonzáson alapszanak. Még ha olykor tagadjuk is, szeretnénk is,
hogy ne így legyen.

Adamis Anna igényes slágerszövegeirõl ismert. Mint mûvész érzékenyeb-
ben reagált erre a vitathatatlan tényre, és szebben meg is fogalmazta Valamit
valamiért címû versében:

Mosolyt egy jó szóért, 
Választ egy levélért, 
Szíved az enyémért, 
Valamit mindig valamiért.

Rohanás idõért, 
Sóhajtás erõért, 
Látomás reményért, 
Valamit mindig valamiért.

Tegnapot holnapért, 
Éjszakát nappalért, 
Ébredést álmokért, 
Valamit mindig valamiért.

Barátot magányért, 
Hallgatást barátért, 
Életet halálért,
Valamit mindig valamiért.

Valaki kell, mint a kenyér, 
Aki ha ad, akkor se kér 
Valamit mindig valamiért.
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Mi ugye ismerünk valakit, aki kenyérnek nevezi önmagát, az élet kenyeré-
nek? Jézus Krisztus valóban úgy tud adni, hogy közben nem kér és nem is vár
el valamit mindig valamiért. Ez az égi, ez az isteni szeretet mindig megelõz
minket nagyságban és idõben.

Ahhoz, hogy ez a levélbeli három mondat gyökeret eresszen a szívünkben,
gondolkozzunk el a címnek adott szavakon: Isten szeretete. Színérõl és fo-
nákjáról...

Isten szeretete I. – Hogyan és mennyire szeret minket az Isten?
Az evangélium rövid összefoglalásában olvashatjuk, hogyan szeret az Isten:
egyszülött Fiát adta... – Miért? Mint minden szenvedésnél, minden keresztnél
gyötör minket a kérdés. Nem lehetett volna másként már ott, Jeruzsálemben
is és azóta is?

Ismerhetünk olyan véleményt is, hogy miért úgy szerette Isten ezt a világot,
hogy Fiát a kereszthalálra adta, miért nem szenvedett õ? Míg itt e földön, ezen
az Isten által érdemtelenül és érthetetlenül megajándékozott világon élünk,
nem foghatjuk fel a történteket. Ám amit eszünk föl nem ér, azt még szívünk
megteheti hittel. Csak egy kis idõ, amit ki kell várnunk, hogy azután majd az
ígéret és a reménység szerint látássá és értéssé legyen számunkra a hit.

Az áldott emlékû Gyökössy Endre említ egy sokatmondó festményt és egy
ehhez szorosan kapcsolódó történetet. A kép Jézust úgy ábrázolja a kereszten,
hogy az égbõl lenyúlik egy kéz, és az át van verve Jézus keze mögött.
Jézusban maga Isten szenved értünk. Ne kételkedjünk! Ha mi szenvedünk,
velünk is együtt szenved a szeretet Istene.

A történet pedig mélységesen megrendítõ, és a sorok mögött nagy tanítást
rejt: egy iskolában, ahol megalakult a diákönkormányzat, a diákok szabályza-
tot hoztak, hogy aki meglopja a másikat, azt szíjjal megverik. Egyszer egy pú-
pos fiú ellopta a másik vacsoráját. Amikor kiderült, hogy ki volt a tolvaj, kö-
rülvették és felszólították, hogy vesse le a kabátját, mert a törvénynek eleget
kell tenni. Az szinte vinnyogva könyörgött, hogy csak azt ne tegyék vele, mert
rettegve félt, hogy csúnya nyomorúsága akkor teljes egészében láthatóvá
válik. Ekkor elõlépett az, akit meglopott, és megkérdezte:

– Van-e arra szabály, hogy más nem veheti magára a büntetést? 
– Arra nincs – mondták kissé tétován a fiúk.
– Nos, akkor verjetek meg engem – mondotta, és levetette kabátját. S míg

verték, a kis púpos átélte élete legnagyobb megrázkódtatását – és megértett
valamit: nem attól törik össze a szív, hogy engem vernek, korbácsolnak,
hanem attól, ha miattam mást büntetnek, aki ezt önként vállalja.1
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Nem minden ok nélkül hasonlítják az isteni szeretetet az anyai szeretethez,
ami leginkább képes megközelíteni mindazt a jót, ami Istentõl felénk árad.

„»Ilyen nagyon szeretlek« – mondta mamájának a kisfiú, és ökölbe szorí-
totta a kezét.  – »Én meg ilyen nagyon« – mondta a mama, és gyöngéden kisi-
mította a görcsös kis ujjakat.”1 Az Istenéhez viszonyítva a mi szeretetünk is
csak ilyen gyerekes, görcsösen ragaszkodó, és híján van a lemondani tudásnak,
odaadásnak. Ezért tanuljuk meg értékelni Isten szeretetét, amellyel értünk
adta, nekünk adta a szívének legdrágábbat, az õ szent Fiát, Jézus Krisztust!

Isten szeretete II. – Hogyan és mennyire szerethetjük mi az Istent?
Jézusban körvonalazódik a válasz arra, hogy mi mi módon szerethetünk. Ho-
gyan szerethetjük Istent és az embereket? Ami lejátszódott az említett törté-
netben a fiúk között, az ment végbe nagyban és véresen komolyan a Golgo-
tán. Ugyanis meglopni valakit nemcsak egyféleképpen lehet, hogy elvesszük
valamijét, hanem úgy is, hogy nem adjuk meg neki, amit megadhatnánk. Tud-
nánk jót szólni, jót tenni, de nem tesszük. Vagy úgy is, hogy megtesszük, de
szeretetlenül, számításból, álnokságból, így megcsalva a másikat, és persze
magunkat is. Jézus szeretetbõl, értünk és helyettünk vállalja a büntetést. Õ a
kapocs Isten és közöttünk. Benne válik egyértelmûvé, hogy az Isten mégis
szeret minket, lelki púpjainkkal és szépséghibáinkkal együtt is. Hogy miért?
Azt ez esetben ne kérdezzük! Az a szeretet, amelynek oka van, az különben
is sántít. Isten szeretetéhez nem fér ok, feltétel vagy más hasonló. Szeret,
mert szeret... Mi pedig teljesíthetjük az õ parancsolatait. Izráel népe már kez-
dett érteni valamit, amikor igyekezett megtartani a törvényeket. Megfelelni a
megannyi tiltásnak. Óvakodtak a rossztól. Ez nem lekicsinyelendõ, és mégis
kevés. Miért? – kérdezhetjük sokadszor. „Ha rosszat nem tettél, még nem
tanúskodtál Isten jóságáról; még csak papírlap vagy, amelyrõl hiányzik az
írás.” (Szent-Gály Kata) Mi lenne velünk, ha Isten is csak oly mértékben sze-
retne, hogy nem tesz nekünk rosszat? Õ azonban elhalmoz minket szeretete
bizonyítékaival. Ez még akkor is igaz, ha hajlamosak vagyunk azért sírni,
amink nincs, ahelyett, hogy meglátnánk azt, amink van, és hálát adnánk érte.
Tanúskodjunk inkább Isten jóságáról!

Megkaptuk a szeretet kettõs parancsolatát, hogy szeressük Istent és az õ
gyermekeit, akik a mi testvéreink, barátaink, felebarátaink, ellenségeink... A
parancs szó ugyan sérti a mi fülünket, pedig nem kellene, hogy ez így legyen,
mert parancs és parancs között is nagy különbözõségek vannak. Natasa ezt
mondja Pierre-nek a Háború és béke címû filmben: „Megparancsolom, hogy
legyen végtelenül boldog!” Isten minden egyes parancsolata, mellyel – mint
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meder a folyót – irányít minket, a boldogságunkért van, hogy legyünk végte-
lenül boldogok. Ezért örüljünk, hogy kapjuk ezeket a parancsolatokat!
Töltsön el minket jó érzéssel, hogy ha másnak nem is, de Istennek minden-
kor fontos a mi boldogságunk, lelki békességünk! Hittel és szeretettel vegyük
életünk akadályait! Fedezzük fel, hogy e két csodálatos lelki ajándék által
könnyûvé válik mindaz, ami addig nehéz volt! 

Miért? Miért szeressek? – tegyük fel utoljára ezt az egyszerû és kíváncsis-
kodó, vissza-visszatérõ kérdést lelkünk megnyugtatására! Mert az biztos,
hogy az életévek szaporodásával mindenki jobban félti sokat megért szívét.
Fél a csalódástól, visszautasítástól, viszonzatlanságtól.

Egy kislány eldobta szép, új babáját, és sírva ezt panaszolta: folyton mond-
tam neki, hogy szeretem, de egy szót sem válaszolt. A játékbabák nem vála-
szolnak, de az Isten és az emberek igen. Sõt! Még a jégcsap is megolvad, ha
a szeretet melege árad felé. A legnagyobb csodája mégsem ez, hanem hogy
miközben szeretünk, mi magunk is változunk, formálódunk: jobbak és erõ-
sebbek, bölcsebbek és türelmesebbek, megértõbbek és elnézõbbek leszünk.
Ezért érdemes engedelmeskedni Isten parancsolatainak, mind között a legna-
gyobbnak: a szeretetnek.

Így aztán megtelhet szebbnél szebb írással az a bizonyos üres, tiszta(?) pa-
pír. Még az sem baj, ha rontunk, hibát vétünk rajta. Azért mégiscsak lesz mit
odaadni Istennek: ezt én írtam, míg a földön éltem – hittel, engedelmesség-
gel, jósággal. Így szerettem. Így szerettelek Téged, Istenem, és mindazokat,
akiket Te szeretsz.

Nagy Veronika
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Ne rágódj a múlton! 
Ne tekints vissza!
Az Úr mindent kezében tart. 
Megtette, amit te elmulasztottál. 
Mindent rendbe hozott és újjáépített...

Hibáidat elégette,
akár egy rakás száraz falevelet és 
elhullott gallyat...
De gondosan õrzi a legjobbat benned,
mert szeret
és mindig meg fog elõzni a szeretetben!

Akkor szeretünk igazán, amikor nincs szükség ezt ismételgetni.

Ch. Cahier In: Minden napunk a szeretet ünnepe. 81. o.

Henri Lafourcade In: Minden napunk a szeretet ünnepe. 137. o.
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Szentháromság ünnepe után
9. vasárnap

Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy el-
szakadjon az élõ Istentõl. Sõt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a
ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bûn csábításától. Mert részeseivé let-
tünk a Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szi-
lárdan megtartjuk. (Zsid 3,12–14)

VIGYÁZZATOK!

Milyen izgalom elõzi meg egy gyermek születését! Kilenc hónapnyi feszült
várakozás vágyik feloldódni az új élet feletti önfeledt örömben. Mintha egy
örökkévalóságnyi sóvárgás érne véget ugyancsak örökkévalóságnyi beteljesü-
lésben. Folyosón izgatottan topogó ifjú apa, a kórházba minden tilalom elle-
nére virágcsokorral érkezõ rokonok, éjszakai telefonok, sms-ek, üdvözlõ táv-
iratok akarják felejthetetlenné tenni a nagy pillanatot. Pedig a születéssel nem
csupán egy új élet kezdõdik el, hanem gondok, aggodalmak sokasága is. Ha
minden rendben történik, akkor ott a napi öt-hat étkezés, büfiztetés, emellett
legalább ugyanennyi pelenkázás. Az éjszakai sírásokon túl a fürdetés, az idõjá-
rásnak megfelelõ öltöztetés, a folyamatos babusgatás köti le a szülõk figyelmét.

Márpedig nincs mindig minden rendben. Némely gyerekbetegségen szinte
szükségszerûen átesik mindenki. Azután ott vannak a nem szükségszerû ba-
jok, amelyek közül néhánnyal már csak statisztikailag is számolni kell. Ap-
róbb mûtétek, örökletes nyavalyák, amelyek csak késõbb derülnek ki, balese-
tek, allergiák. S amit kimondani is borzalom, de sajnos vannak, akik számára
nem statisztikai adat, hanem személyes tragédia: a gyermekhalál. Az élet
rendkívül sebezhetõ. Ráadásul véges. Az élet egy állandó vigyázás. Az elsõ
években a szülõk, késõbb egyre inkább maga a gyerek is kénytelen vigyázni.
Majd felnõtté válva teljes felelõsséggel viseli sorsának terhét. 

A születéshez hasonlítható, egyszeri, nagy jelentõségû események még né-
hányszor megismétlõdnek életünkben. Az érettségizõ diák, a kebele tájékán
bizsergetõ jó érzéssel készül a tudatos felnõtté válásra. Aztán, ha sikerül be-
jutnia valamely felsõoktatási intézménybe, az elsõ vizsgaidõszak során ráéb-
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red, hogy bizony csúnyán becsapták. A félévente ismétlõdõ rémálomhoz ké-
pest a legkeményebb gimnáziumban tett érettségi is könnyed operett. Mégsem
csak feledékenysége, hanem valami kényszerítõ belsõ vágy okán pár év múl-
tán újra kiteszi magát eme kegyes csalásnak a diploma átvételekor. Hiszen az
ünnepi ceremónia sokkal inkább a még mindig boldognak mondható diák-
évek gyászszertartása, mintsem a független élet, a biztosan felfelé ívelõ szak-
mai karrier kezdete. 

A házasságkötés már-már közhelyszerûen példázza a fentebbiekben idé-
zett jelenséget. Hiszen elképzelhetõ-e csodálatosabb, mint amikor két szerel-
mes szív egymásra talál, és kölcsönös vágyakozásuk beteljesedik az életre
szóló elkötelezõdésben? Azután jönnek a szürke dolgos hétköznapok, a meg-
élhetésért folytatott küzdelem, a lemondás, a konfliktusok, a megszokás, az
elszürkülés vagy elhidegülés. Közhelyszerûen gyakran idézett tény, de tény, s
itt azért a statisztika sem teljesen mellékes, hogy a megkötött házasságoknak
csaknem fele válással végzõdik. 

Elszakadni az élõ Istentõl? 
Ami igaz a szerelemre, igaz a karrierre, sõt magára az életre is. Állandó vigyá-
zás, megújulásra, erõfeszítésekre való készség nélkül pillanatok alatt szerte-
foszlik sokat ígérõ események minden lehetõsége, s a korábbinál is rosszabb
állapotba, a legmélyebb sivárságba süllyedhet az ember. Egyfajta beteljesület-
len „vágyakozni-sem-tudás” feneketlen mélysége nyelheti el azok után, hogy
már egy örökkévalóságnyi beteljesülésbe merítkezett. Ugyanez igaz az örök
életre is. „Vigyázzatok…!” 

Pedig a hit útján elindulásnak minden másnál erõteljesebb mozgató rugója
van. Belsõ lelki vívódások. Kérdések. Ki vagyok? Mi az élet értelme? Vége
lesz-e mindennek a halállal? Honnan jövök és hová tartok? Mi a tennivalóm a
világban? Hogyan viszonyuljak a többi emberhez? A világhoz? Önmagamhoz?
Lehet, hogy tényleg létezik Isten? Aztán a sötét gondolatok, a pokoljárások.
A boldogság és szeretet utáni sóvárgás, ugyanakkor valami furcsa halálvágy. 

És a gondolatok, érzések, vívódások kusza egyvelegében megszólal egy
csöndes hang, elõkerül egy Biblia, összekulcsolódik két, addig ökölbe szorul
kéz. A zûrzavarból lassan-lassan bontakozik ki valamiféle új rend, egy meg-
gyõzõdés, egy belsõ bizonyosság, egy vallomás. Beszélgetés egy lelkésszel
vagy egy idõs baráttal. Egy felejthetetlen konferencia vagy csendeshét életre
szóló lelki megtapasztalása. Zokogó bûnbánat és a megszabadulás kibeszél-
hetetlen öröme. 

Kezdetben szorongó, majd egyre lelkesebb lépések egy új közösségben. Is-
merkedés a templom titokzatos világával. Hitigazságokban való elmélyülés,
újabb tapasztalatok szerzése. Az addigi életforma radikális megváltoztatása.
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Szokásaim, olvasmányaim, idõbeosztásom és sok egyéb dolog radikális átér-
tékelése. Kezdõdik a hívõ élet. Búcsút inthetünk a mardosó kételyeknek, a
pokoli vívódásoknak, az önostorozásnak. Vagy mégsem? 

Van, aki meg tud jelölni egy döntõ pillanatot életében. Van, aki többet is.
És olyan is lehet, aki az egészet folyamatában élte meg, és mint ahogy csecse-
mõkora eseményeire, vagy születése pillanatára, így arra sem emlékszik, mi-
kor és milyen körülmények között határozta el, hogy Jézusnak adja az életét.
Csak azt tudja, hogy most ott van az élõ Istennél. 

Nincs hatalmasabb dolog, mint az üdvözítõ hit. S mégis, a hitre jutással, a
hit útján elindulással semmi nincs lezárva. Vigyázásban élünk. Veszteni va-
lónk van. Méghozzá sok. Lehetséges lenne ez: elszakadni az élõ Istentõl? Pál
azt írja, hogy sem halál, sem élet, sem jelenvalók, sem eljövendõk, sem ma-
gasság, sem mélység, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem semmi más te-
remtmény nem szakíthat el tõle. Textusunk mégis ettõl óv, ennek veszélyére
figyelmeztet. De egyáltalán: lehet egy Krisztusnak átadott életû hívõ ember-
nek hitetlen és gonosz szíve? Lehet. Legalábbis arra kapunk felszólítást, hogy
senkinek ne legyen. Ez a levél pedig nem misszionáló karakterû, sokkal in-
kább azokhoz szól, akik már megismerték a Megváltó szeretetét. 

Senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve… – olvassuk a levélben. Ne
legyen? Hiszen mindnyájunknak csak ilyen van! – vághatjuk rá a lutheri fele-
letet. Vagy nem is gondoljuk annyira komolyan, hogy mindnyájan bûnben
születtünk – hit és istenfélelem nélkül? Csupán kötelezõ tantétel? Csupán
bevett szófordulat? Ha igen, akkor nincs mire vigyázni. Még nincs. Lehet,
hogy ott voltam az LVSZ Budapesti Világgyûlésének nyitó vagy záróistentisz-
teletén. Lehet, hogy gyülekezetünk vendégül fogadott egy amerikai, afrikai
vagy távol-keleti püspököt, és az én süteményem ízlett neki legjobban. Lehet,
hogy presbiter, felügyelõ, lelkész vagy más fontos tisztséget viselõ személy
vagyok egyházamban. Lehet, hogy akkor is fizettem az egyházfenntartói
járulékot, amikor mások gyáván eltitkolták egyházhoz tartozásukat. Lehet,
hogy hátrányt szenvedtem hitemért, míg mások haszonélvezõi voltak egy
igazságtalan és gonosz rendszernek. Lehetne sorolni még a példákat, amelyek
igazolják kiválóságomat, evangélikusságomat, egyházhoz tartozásomat.
Legalábbis nekem biztosan, vagy ha nekem sem, akkor nem tudom kinek… 

Izráel népének példája figyelmeztet. Akik kijöttek Egyiptomból, azok közül
csak néhányan jutottak be az ígéret földjére. A legtöbben nem. Még Mózes
sem. Pedig ha valakinek, hát neki valóban nem volt hitetlen és gonosz szíve.
A közös tapasztalat, a közösséghez tartozás, a megmenekülés élménye nem
volt elég ahhoz, hogy bejussanak. Ami tegnap történt, az ma nem érvényes.
A tizenöt évvel ezelõtti megtérésem ma nem fog megtartani. Megtartani csak
egyedül Jézus fog. Ma is. És mindig ma van. Ami tegnap volt, azért hálát ad-
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hatok. Ami holnap lesz, azért könyöröghetek, és feladataimnak nekirugasz-
kodhatom. Ami azonban ma történik, az érvényes most. Mert a mában élünk,
nem a tegnapban, és nem is a holnapban. A tegnapi „ma” tegnap volt. A hol-
napi holnap lesz. A mai pedig most van. Ne legyen hát hitetlen és gonosz szí-
ved ma! Nem ezért imádkoztál tegnap, és ezért nem fogsz tudni hálát adni
holnap. Ma ne szakadj el az élõ Istentõl. Ma ne szalaszd el az alkalmat, amit
Isten kínál neked. Ragadd meg az alkalmat – ma. Carpe diem. Hitetlen és go-
nosz szíveddel menj ma is Jézushoz, hogy õ „lássa el bajodat”! Hívõként és
jóságosként is menj Jézushoz, hogy õ gyógyítson téged – konok pogányságo-
dat! Csak el ne szakadj tõle, csak magadra ne maradj – nélküle ne maradj. 

Buzdítsátok egymást… 
De mit is teszek én itt? Szavakat fûzök mondatokká, mondatokat szöveggé.
Keresem, hogy kibogozzam értelmét, hogy talán meghökkentselek, hogy ki-
zökkentselek, hogy megérintselek. S talán nem is annyira téged, mint inkább
magamat. Mert kicsit azért szorongok. Hívõ bizonyosságomban, vagy éppen
felelõtlen ráhagyatkozásomban megingatnak a levélnek eme sorai.
Vigyázzatok, sõt, buzdítsátok egymást is! 

A keménynek látszó intésben, a látszólag bizonytalanságba taszító feddés-
ben is újra felfedezhetjük az elveszettnek hitt evangéliumot. Milyen egyszerû
a dolga annak, aki életében elõször vesz Bibliát a kezébe! – gondolja az élet
gondjaiba belefáradt, a szeretetében meghidegült keresztény. Amíg kívül áll
az ember, elég egy fél mondat: „Jézus az ajtó elõtt áll…”, vagy: „Ne félj…
enyém vagy…”, és örökkévalóságnyi rettegések, sötét fergetegek oszlanak
szét nyomtalanul. Az égbolt feltekeredik, mint egy könyvtekercs, a régiek el-
múlnak, és ímé, újjá lesz minden. Az új élet egén pedig feltûnik az örök nap:
Isten fenséges jelenléte. Ám a mindennapok hitharcában olykor annyira meg
lehet fásulni. Ahogyan Izráel fiai megunták, émelyítõ, hitvány eledelnek ne-
vezték az égbõl kapott mannát. Egy csoportos beszélgetés alkalmával egy fá-
radt keresztény, maró öngúnnyal teli akasztófahumorral osztotta meg társaival
belsõ lelki vívódásait: „Annyira szeretnék újra istenkeresõ lenni, kárhozattól
való félelemmel, bûnökkel és megváltás utáni sóvárgással. Olyan csodálatos
lenne újra átélni a Jézussal való egyesülés örömét, az újjászületést. Átélni a
pillanatot, amikor a tékozló fiú hazaérkezik az atyai házba. Ehhez azonban hi-
tetlennek kellene lennem, tele problémákkal. Velem azonban sajnos minden
annyira rendben van.” 

Ami megtörtént, azon nem tudunk változtatni. Ami ezután lesz, annak ne-
kifeszülhetünk, de nem látunk bele Isten terveibe. A múlt lezárult, a jövõ nyi-
tott könyv, amiben nem tudunk olvasni. A jelen viszont adott. És mindig ma
van. Ne keményedj hát meg a bûn csábításától. Krisztus kegyelme mára is elég.

222

Jav Hull.qxd  2003. 12. 04.  17:20  Page 222



Bármilyen hihetetlen, de ha igaz volt akkor, amikor elõször léptél bátortalanul
a hit útjára, és el tudtad fogadni, hogy bûneid meg vannak bocsátva, akkor
igaz ez ma is. Eleged van magadból? Az jó. Akkor még nem keményedtél meg.
Buzdítalak is, hogy ebben maradj meg. Csak ma. Mindig ma.

Bartha István 

223

Hol vagy most; közelebb vagy most az üdvösségedhez? A Te üdvösségedhez! A Te
üdvösségedrõl van ugyanis szó, ha az üdvösséghez való közelebb kerülésrõl beszé-
lünk. És ha errõl van szó, akkor szó van egyúttal valami másról is, az elveszésrõl.
A Te elveszésedrõl! A Te elveszésedrõl van szó, amikor az elveszettségbe való egyre
mélyebb belesüllyedésrõl beszélünk. Nézd, ha az életben rossz utat választottál, ha
kereskedõ lettél, holott igazából mûvésszé kellett volna lenned: Istenem, ez tényleg
kellemetlen, de ezt a szerencsétlenséget még ki lehet heverni. Ha az életben rossz
utat választottál, ha feleségül vettél egy lányt, holott a nõvére sokkal jobban illett
volna hozzád: hát Istenem, ezt is el lehet viselni, még ha az ember boldogságába
kerül is. De ha valami az ember üdvösségébe kerül!

Sören Kierkegaard: Építõ keresztény beszédek. Hermeneutikai Kutatóközpont. Budapest.
1995. 64. o.

Ma délután az Üllõi út egyik mellékutcájában eszméletét vesztve összeesett Zete-
laki Zoltán, a népszerû színmûvész. 

A járókelõk bevitték a közeli klinikára, de ott hiába próbálták a tudomány leg-
újabb vívmányaival – még vastüdõvel is – életre kelteni. A jeles színész, hosszú
haláltusa után, este fél hétkor kiszenvedett; tetemét átszállították a Bonctani In-
tézetbe. 

A „Lear király” esti elõadása e tragikus esemény ellenére is zavartalanul folyt
le. Zetelaki késett ugyan egy kicsit, s az elsõ felvonásban feltûnõen fáradtnak lát-
szott (néhol szemlátomást a súgó segítségére szorult), de aztán egyre jobban ma-
gára talált, s a király halálát már olyan meggyõzõ erõvel jelenítette meg, hogy
nyíltszíni tapsot kapott érte. 

Utána hívták vacsorázni, de nem ment. Azt mondta: 
– Ma nehéz napom volt. 

Örkény István: A színész halála
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Szentháromság ünnepe után
10. vasárnap

Õrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám, és mit
felel panaszomra. Az Úr szólt is, és ezt mondta: Írd le ezt a kijelentést, vésd táblákra,
hogy könnyen el lehessen olvasni! Mert ez a kijelentés meghatározott idõre vonatkozik,
hamarosan célhoz ér, és nem csal meg; ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan be-
következik, nem marad el. Az elbizakodott ember nem õszinte lelkû, de az igaz ember
a hite által él. (Hab 2,1–4)

A RÁHAGYATKOZÁS KÉT TÁBLÁJA

Nemrég egy hatalmas kérdõjelet állítottak fel a fõváros egyik forgalmas terén.
Nem lehet nem észrevenni. Már csak a narancssárga színe miatt is vonzza a
tekinteteket. Mûalkotás? Reklámfogás? Mintha valamire fel szeretné hívni a
rohanó, maguk elé vagy éppen újságjaikba temetkezõ járókelõk figyelmét. De
mi is lehet egy köztérre felállított kérdõjelnek az üzenete? Egyáltalán, ismer-
jük még ezt a jelet? Vannak-e még kérdéseink?

Sokszor úgy tûnik, az a jó, ha nem is kérdezünk. Veszélyes lehet egy-egy
mélyrõl elõtörõ kérdésünkkel megbolygatni saját lelki harmóniánkat. Ki tud-
ja, mi minden törne fel a lelki raktárból. Jobb megõrizni a felszín látszólagos
nyugalmát. Bõven elég a világ káosza. Inkább vegyünk be egy lazító vagy oldó
tablettát, és folytassuk. Csak maradjon meg a tempónk és a lendületünk. 

Ha azt a kérdést tennénk fel magunknak, hogy fogyasztói társadalmunk-
ban valóban szükségünk van-e mindarra, amit kínálnak nekünk, még idejé-
ben hagyjunk fel ezzel a tépelõdéssel. Számtalan laboratóriumi vizsgálat és
tudományos kutatás támasztja alá, hogy éppen nekünk van szükségünk ép-
pen arra, amit éppen kínálnak nekünk. A lényeg, hogy higgyük el: a válaszo-
kat és megoldásokat kínálók jobban tudják, hogy mire van szükségünk, mitõl
lehet teljes és gondtalan az életünk, mi az, ami még elengedhetetlen a bol-
dogságunkhoz. A lényeg, hogy ne kérdezzünk…

Egy hatalmas kérdõjel azonban másra is emlékeztethet bennünket. Nem-
csak azoknak a kérdéseknek a hiányára, amelyekkel többek, színesebbek és
emberibbek lehetnénk, hanem a nagyon is meglévõ kérdéseinkre. Azokra,
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amelyek évek óta nyomasztanak, amelyekre már olyan régen hiába keressük
a válaszokat. Amelyek valamilyen személyes tragédia következtében költöz-
tek belénk, és azóta bennünk vannak, hogy idõrõl idõre újra felnyissák sebe-
inket. Nehéz ezekkel a kérdésekkel együtt élni. Talán még a megnyugtató vá-
laszokat is feladnánk, csak hogy megszabaduljunk ezektõl…

Mai igénk egy olyan próféta könyvébõl való, akinek az életérõl nagyon ke-
veset tudunk. Annak érdekében, hogy személye közelebb kerüljön hozzánk,
nevezzük el õt kérdezõ prófétának. Könyve ugyanis tele van õszinte, bátor,
mindent Isten elé vinni akaró gondolattal, felvetéssel. Példája talán bennün-
ket is segíthet abban, hogy újra megtanuljunk kérdezni, lényegre törõ kérdé-
seinkkel szeretni önmagunkat és embertársainkat. Ami pedig erõnket meg-
haladja, azt merjük bátran Isten közelébe letenni és ott is hagyni. A többi
nem rajtunk múlik. 

Habakuk könyve, annak szinte minden mondata azzal a központi kérdéssel
foglalkozik, hogy Isten igazságossága hogyan érvényesül az emberi történe-
lemben. A próféta olyan korban élt, amikor a választott nép elfordult Istenétõl.
Izrael népe a káldeusok uralma alá került. Ahogyan korábban, most is úgy értel-
mezték az idegen népek elnyomását, mint Isten jogos büntetését. Isten egy ide-
gen nép meghatározott idejû uralmával büntette a nép hûtlenségét. Ugyan-
akkor a próféta kénytelen látni a káldeusoknak a népek jogait s minden igaz-
ságot megtipró kíméletlen hatalmát is, amivel õk – mint a büntetés eszközei
– messze túllépték az üdvösség tervében nekik szánt szerepet. Mindez felfog-
hatatlan a próféta elõtt, ezért Istenhez kiált õszintén kitörõ, szinte vádló kér-
désében: Meddig kell még kiáltanom, Uram, miért nem hallgatsz meg? Kiáltok hoz-
zád az erõszak miatt, de nem segítesz! Miért kell látnom a romlottságot, és néznem a
nyomorúságot? Erõszak és önkény van a szemem elõtt. Folyik a per, és viszály támad.

Habakuk nem az ellen szól, hogy Isten egy idegen nép uralmával bünteti a
választott népet. Az ellen emeli fel a szavát, hogy a büntetés aránytalanul
sok, és ezért Isten igazságossága ugyanúgy homályba vész elõtte, mintha a
büntetés teljesen elmaradna. Habakuk bátor és õszinte kérdésével olyan
mélységekbe ereszkedik le, ahol az aktuális történelmi helyzet már csak kon-
túrokban érezteti hatását, és ahol az egyetemes igazságkeresés titokzatos
módon találkozik a személyes hit, az Istenbe vetett bizalom és ráhagyatkozás
kérdésével. Már nem a káldeusok féktelen uralmára, de nem is a választott
nép szenvedésére kérdez rá a próféta, hanem egy valóban egyetemes kérdés-
re: Miért és meddig tûri Isten a gonoszok és igazak sorsában megmutatkozó
méltánytalan különbséget? Mikor állítja helyre a történelemben az isteni
igazságosság megsértett rendjét? Szemed tiszta, nem nézheti a rosszat, nem tudod
elnézni az elnyomást. Miért nézed hát el a hûtlenséget, miért hallgatsz, amikor a bûnös
tönkreteszi a nála igazabbat?
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A sokszor kétséget és bizonytalanságot szülõ csend Isten határozott vála-
szának kezdete. Õ ugyanis sokszor nem a jelenben, egy emberi mércére ala-
pozott igazságszolgáltatásban akarja megadni a választ. A csend értünk van,
azon kísértés ellen, hogy idõ elõtt magunkra öltsük Isten szerepét, és az õ ne-
vében viszonozzuk a gonoszság által minket ért sérelmeket. 

Vajon mennyire tudunk örülni ennek a csendnek? Mennyire érezzük meg
benne Isten válaszát, mellyel fel akar készíteni minket, hogy meghalljuk az õ
üzenetét? Bizonyára mindnyájan jártunk már úgy, hogy azt gondoltuk: Isten
válasz nélkül hagy bennünket. Ilyenkor talán azt hittük, hogy ez az õ figyel-
metlenségének és szeretetlenségének vagy éppen a mi hitetlenségünknek a
jele. Azért hallgat, mert rosszul kérdezünk és kérünk. Ha jól kérdeznénk,
azonnal válaszolna – halljuk sokszor a kegyes biztatást. Isten csendje még-
sem jelent szeretetlen hallgatást, hanem már a választ is magában rejti, ahol
indulatainkat, önös érdekeinket elhagyva erõtlenekké és kicsikké válhatunk,
hogy Isten szava minél erõsebb és nagyobb legyen.

Isten csendje azonban csak a kezdet, hogy õrhelyünkre álljunk, hogy vár-
juk, mit szól hozzánk az Úr. Habakuk is ezt tette, hogy Isten kérésének enge-
delmeskedve, népének biztatására táblára véste Isten válaszát, mely az ígéret-
ben való hûséges és kitartó hitre szólít fel: Az elbizakodott ember nem õszinte lel-
kû, de az igaz ember a hite által él.

Milyen választ rejt Habakuk és a nép számára a hitben való élet? Olyan vá-
laszt, melyben az ember Isten közelében maradhat a hûség és a bizalom által.
Így válik Isten válasza egyszerre nagyon konkréttá és ugyanakkor emberi ér-
telmet meghaladóvá: Tedd meg azt, ami tõled telhetõ, bízzál Istenedben, és
élni fogsz! Nem fog erõt venni rajtad a kétségbeesés! 

Keresztény hitünk szerint ennek a táblának az üzenete egy másik tábla
üzenetében teljesedett be: A Názáreti Jézus, a zsidók királya. Azóta a hit egész
életünket átható elfogadása annak, hogy az Atya Jézus Krisztusban a legna-
gyobb kérdésünkre választ adott. Igazzá tett bennünket, hogy ezt elfogadva
és ennek részesévé válva életünk legyen. 

Egyszer egy reggelen Stockholm egyik metróállomásán a következõ falfirkát
lehetett olvasni: Jézus a válasz. Másnap ugyanott egy következõ mondat is meg-
jelent a falon: Miért, mi volt a kérdés? A választ Isten valóban megadta, de az
mindaddig homályosnak, érthetetlennek vagy akár tolakodónak is tûnhet,
ameddig meg nem tanulunk helyesen kérdezni rá, hogy aztán minden egyéb
kérdésünket ennek a válasznak a közelségében tegyük fel. Tanuljunk meg újra
kérdezni, lényegre törõ kérdéseinkkel szeretni önmagunkat és embertársain-
kat. Ami pedig erõnket meghaladja, azzal várni, bízva abban, hogy egyszer a
Feltámadott titokzatos közösségében megkapjuk rá a választ.

Joób Máté
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Szentháromság ünnepe után
11. vasárnap

Ezt mondja az ÚR: Ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az
erõs, ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag! Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék,
hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az ÚR, aki szeretetet, jogot és igazságot te-
remtek a földön, mert ezekben telik kedvem – így szól az ÚR! (Jer 9,22–23)

DICSEKEDJÜNK AZ ÚR ISMERETÉVEL!

Gyakran hallottam Verseghy Ferenc gondolatait gyerekkoromban:

Nézd a búzakalászt, büszkén emelõdik az égnek,
Míg üres, hogyha megért, földre konyítja fejét.
Kérkedik éretlen kincsével az iskola-gyermek,
Míg a teljes eszû bölcs megalázza magát.

Bizonyára azért idézte ezt olyan gyakran édesapám, mert szükségesnek látta a
figyelmeztetést tartalmatlan büszkeségem letörésére. A dicsekvés nem csupán
gyermeki sajátosság. Szeretjük egész életünkben az elismertséget, és igyek-
szünk csillogtatni ismereteinket és hallgatásba burkolni fogyatékosságainkat. 

Sajnos a versengés és a dicsekvés a hívõ embereknek, hívõ közösségeknek
is sajátja. Olykor nyíltan, olykor burkolt formában jelenik meg. Nyíltan, ami-
kor a megtérést, mint saját teljesítményünket emeljük ki, burkoltan, amikor
elmondunk valami „hála Isten”-félét, de mégis csak saját nagyszerûségünkrõl
szóló bizonyságunk hangzik el. 

Isten megengedi nekünk, hogy dicsekedjünk, de nem akarja, hogy dicsek-
vésünk saját nagyságunkat szolgálja. Ezt mondja az ÚR: Ne dicsekedjék bölcsessé-
gével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az erõs, ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag!

A dicsekvésnek ezektõl a fajtáitól meg kell szabadulni, hogy valóra váljon
életünkben Keresztelõ János felismerése: Jézusnak növekednie kell, nekem
pedig kisebbé kell lennem. A rendszeres igeolvasás, imádság, a gyülekezet
közösségében való részvétel segíthet hozzá új ismeretekhez és az ige szerinti
tudáshoz. Ez istenismeretet és önismeretet is jelent. 
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Tudom, hogy Isten az Úr
Ember-voltunkhoz tartozik, hogy kutatjuk az igazságot, keressük az élet ér-
telmét, keressük helyünket a világban. Felismeréseinket igaznak fogadjuk el,
s mint megdönthetetlen igazságot, védelmezzük mindennel, mindenkivel
szemben. 

Jeremiás prófétán keresztül Isten világosan mondja: Aki dicsekedni akar,
azzal dicsekedjen, hogy érti és tudja, hogy Isten az ÚR. Bibliaolvasó testvére-
inknek bizonyára feltûnt, hogy az Ószövetségben az úr szó kétféle nyomta-
tásban szerepel, nagybetûs Ú és kisbetûs r, „Úr”, a másikban pedig az R is
nagy betûvel van írva, „ÚR”. Ez a második formula szerepel textusunkban,
mely a Jahve név megfelelõje. Ezt lehet Örökkévalónak fordítani vagy ÚR-
nak, de az is lehet, hogy ezt a magyarázatra szoruló kifejezést az eredeti szó-
val írjuk le: Jahve. Az Ószövetség népe számára kiejthetetlen volt ez a név,
mely Isten fenségére és megközelíthetetlenségére utal. A leírásból mindenki
tudta, hogy ez csak az élõ Istenre alkalmazható, õt magát jelenti. Amikor a
zsidóság szétszóródott a világban, és sokan nem használták már a héber nyel-
vet, a héber bibliát görög nyelvre fordították. A Jahve szó megfelelõje a Kyrios
lett, mely szó az Újszövetségben Jézus Krisztusra utal. Ahogy az igében
olvassuk: „Jézus Krisztus Úr, (Kyrios, Jahve) az Atya Isten dicsõségére.” (vö. Fil
2,11) Ez azt is kifejezésre juttatja, hogy Jézus Krisztus és az Atya Isten titok-
zatosan egy, és arra is utal, hogy Istent helyesen megismerni egyedül Jézus
Krisztus által lehet. A fenséges Isten közel jön a világhoz. Mint Isten emberré
lesz az emberért. Nagy öröm ennek felismerése. Jó Péter apostollal együtt
mondani: hiszem és tudom, hogy Jézus a Messiás, a Megváltó, az élõ Isten Fia. 

A dicsekvésem tehát valahogy így hangzik: Uram, felfoghatatlan számomra,
hogy megismertelek, felfoghatatlan, hogy megértem tetteidet, felfoghatatlan,
hogy tudom, mit tervezel a világgal és személyes életemmel. Felfoghatatlan,
mert erre az új ismeretre te vezettél el, ezzel a tudással te ajándékoztál meg.
Dicsekszem az embereknek azzal, hogy milyen rendkívüli vagy, a kicsiknek,
erõtleneknek, bûnösöknek feltárod azokat az igazságokat, melyeket nélküled
a legkiválóbb képességû emberek sem tudnak megérteni, de általad én is
felfoghattam.

Tudom, hogy szeretetet, jogot és igazságot teremt az Úr
Tudom tehát, hogy Isten Jézus Krisztus által szeretetet, jogot és igazságot te-
remt. Nagyon megragadó ez a gondolat. 

Teremti a szeretetet. Úgy, hogy egyszülött Fiát adja. Úgy, hogy embernek adja,
szenvedésre és halálra. Olyan meghökkentõ Isten szeretetének ez a megjele-
nése, hogy a harcedzett, sok csatát megélt és sok kivégzést látott katonatiszt
szívébõl feltör a felismerés: Valóban Isten Fia volt! Egy Jézus életérõl szóló
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filmben szamártövishez hasonló száraz növényt hajt maga elõtt a szél, s
ahogy egymásba gabalyodik, egyszer csak töviskoszorú lesz belõle, ez kerül
Jézus fejére. Amikor láttam, s ahányszor csak felidézõdött elõttem a filmnek
ez a jelenete, felsejlett, milyen szörnyû lehetett ez a koronázás, hiszen ennek
a növénynek tövisébõl, ha egyszer-egyszer gyerekkori szaladgálásaink során
megszúrta egy a talpunkat, felüvöltöttünk a fájdalomtól. Akárhányszor olvas-
suk Jézus szenvedéstörténetét, és engedjük, hogy lelkünkben képpé formá-
lódjon, amikor az Úr Jézust ostorozzák, leköpik, amikor összeroskad a ke-
reszt alatt, vagy odaszögezik a fához, szívünk mélyéig hatol a döbbenet és a
csodálat: így szeret engem Isten, ezt tette értem Jézus. 

Isten teremti a jogot is. Néhai Pálfy Miklós professzor Ószövetség-fordításá-
ban Izrael elpártolása, a jog iránti tisztelet helyett a jogtalanság megjelenése
így hangzik: volt jogõrzés, és lett jogorzás. Isten helyre akarja állítani a néppel
szövetségét, rendet akar. Jogosságot teremt Isten, hogy mindenki megtudja,
mit lehet, és mit nem, mi a jogos, és mi a jogtalan. Sokan úgy gondolják, hogy
Isten különleges büntetéseket tart fenn az ember számára, pedig valójában
arról van szó, hogy amiben az ember eltér a jogostól, az Isten akaratának
megfelelõ úttól, az magában hordozza a szenvedést. Helytelen magatartá-
sunk, cselekedeteink miatt nem mások szenvednek csupán, hanem magunk
is. Megterhelõdik lelkiismeretünk, megromlanak emberi kapcsolataink, bé-
kétlenség lesz úrrá szívünkön, csüggedtek és reménytelenek leszünk. Néha
mulandó sikerek után futunk, hogy csitítsuk lelkiismeretünket. Olykor azt is
szeretnénk hinni, hogy ezekben Isten is mellénk áll. Csupán az megy nagyon
nehezen, hogy elismerjük, helytelen a gondolkodásmódunk, életvitelünk, va-
gyis hogy vétkeztünk Isten ellen. 

Teljesen mindegy, elismerjük-e vétkeinket vagy nem, ezek terhe megma-
rad. Hiába vádolja az ember Istent igazságtalansággal, nem lesz tõle köny-
nyebb az élete, ez nem nyugtatja meg. Amikor Isten jogot akar teremteni, en-
gednünk kell, hogy feltárja a gondok valódi okát. Tudnunk kell, amikor kemé-
nyen szól hozzánk, akkor is javunkat munkálja. Terheinktõl egyedül õ tud
megszabadítani.

Igazságot teremt. Áldozatot hoz értünk, és ez a szeretet-áldozat döntõen
Krisztus keresztjében jelenik meg. Csodálatos ez a kegyelem, túlnõ emberi
értelmünk határain, ahogy egy kedves énekben énekeljük:
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Ó érthetetlen kegyelem,
mely így utánamjárt,
ki tévelygõn, vakon
bolyongtam utamon,
s egyszer csak rámtalált.

Félelmektõl megszabadít,
szent félelemre tanít.
S ahol csak megjelen
e drága kegyelem
bûnöst megigazít.
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Errõl a kegyelemrõl énekelünk, Isten szeretet-áldozatában újul meg éle-
tünk.

Egy fiatalember megkérdezte tõlem, miért nem volt Isten nagyvonalú,
hogy átnézzen az ember bûnössége felett? Mért kellett olyan nagy ügyet csi-
nálni a bûnbõl? Ha igaz, hogy megbocsát, mért követett el igazságtalanságot
azzal, hogy engedte Jézust megölni?

Ez a fiatalember házas volt, rákérdeztem: 
– Szokta-e megbántani a felesége? 
– Igen – válaszolta.
– Szokta-e teljesen igazságtalanul bántani?
– Néha igen – hangzott a felelet. 
– Mit érez ilyenkor? 
– Haragszom. 
Tovább kérdezgettem:
– Hogy tudnak együtt élni? 
– Megbocsátok – felelte. 
– Vagyis föladja az igazságát. 
– Igen.
– Miért? 
– Mert szeretem. 
Ez ilyen egyszerû. Isten áldozatot hoz, feladja jogos elvárását, mert szeret.

És ez Istennek megéri. Ha mi így ismerjük Istent, van mivel dicsekedni. 

Tudom, Istennel való dicsekedésemmel szolgálhatom õt 
Új hullám érkezett a keresztyének életébe. A gyülekezeti alkalmakon komor
ábrázatok, lehorgasztott fejek helyett tapasztaljuk a vidámságot, és halljuk a
sok örvendezõ hálaéneket. Ennek a változásnak örülhetünk. Olykor mégis az
az érzésem, hogy egy kicsit túlzó ez a lelkesedés, nem mintha lehetne túl sok
az örömbõl vagy túl sok a hálaadásból. De az Istent megismerõ ember új tu-
dása birtokában még nem az eljövendõ mennyek országában él, hanem gon-
dokkal, nyomorúságokkal terhes földi világunkban. S bár mondják, nem lehet
Isten akarata szerint való az, hogy az ember szenved, beteg, gyötrõdik, olykor
bizonytalankodik is, ezzel kapcsolatban azonban sem az Ó-, sem az Újszövet-
ségben nem találunk utalást arra, hogy ég és föld közt repdesõ és boldogság-
ban úszó életünk lesz. Éppen abban csodálatos Isten megismerése, hogy min-
dig biztosak lehetünk, bármely élethelyzetben vagyunk is, az Úr számon tart,
nem feledkezik meg rólunk. Megbocsátja bûneinket, s mi ujjongó szívvel
mondjuk el mindenkinek: Ez a leghatalmasabb csoda, ami egy emberrel tör-
ténhet. Meggyógyítja betegségünket, s mi beszélünk hatalmáról, oltalmazó
szeretetérõl. De ehhez a földi élethez az is hozzátartozik, hogy újra és újra
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jönnek kísértések, és botladozunk olykor, de már nem uralkodnak rajtunk
bûneink, mert megkísértettségünkben rossz gondolatainkkal is bizalommal
megyünk hozzá, újra elkövetett bûneinkkel is, mert tudjuk, õ megbocsát. Le-
szünk még újra betegek, vagy nem gyógyulunk meg minden betegségbõl, de
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Domenico Feti: Ecce homo (Töviskoszorús Krisztus) – Ez a festmény változtatta meg a fiatal
Zinzendorf életét és gondolkodását.
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nem maradunk levertek, nem érezzük elviselhetetlen tragédiának, mert erõt
ad terheink hordozásához. Szeretete, irgalma, vele való életközösségünk
alapvetõen békességes és örvendezõ életet biztosít.

Szeretném, ha azzal dicsekednénk, hogy mi értjük és tudjuk, Isten az ÚR,
aki szeretetet, jogot és igazságot teremt a földön, mert ez szívének a szándé-
ka, s biztatnánk ezzel rokonainkat, barátainkat, ismerõseinket, hogy ez a tu-
dás nincs elzárva senki elõl sem. Ez a tudás meggazdagítja életünket, nagy
távlatot nyit meg elõttünk, Isten könnyebb és nehéz utakon keresztül is
örvendezõ élettel ajándékoz meg.

Bozorády Zoltán

Szentháromság ünnepe után
12. vasárnap

Egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyûjtelek. Túláradó
haragomban egy pillanatra elrejtettem elõled arcomat, de örök hûséggel irgalmazok ne-
ked – mondja megváltó Urad. Mert úgy teszek, mint Nóé idejében: Ahogyan meges-
küdtem, hogy nem árasztja el Nóé özönvize többé a földet, úgy esküszöm meg most,
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Zinzendorf a 18. században élt, nagy keresztyén személyiség volt. Úgy lett keresz-
tyén, hogy elment egy képtárba s ott megállt a Krisztus keresztjét ábrázoló kép
elõtt. Ez alatt a kép alatt egy felírás volt: Én ezt tettem érted, te mit tettél ér-
tem? – Ez az ember egy teljes napon nézte a képet, amikor felszólították: „Tessék
távozni, mert zárunk!” De miközben ezt a képet nézte, találkozott Jézussal. Õ va-
lamit megértett a kép nézése közben, abból, hogy Krisztus számára mit adhat. A
nézésén át lelke megnyílt a befogadására. 

Ezt kell megkérdezni: álltál-e már Krisztus keresztje elõtt és néztél-e fel rá? Sõt
tovább kérdezni: ott felejtetted-e már szemedet és szívedet Krisztus keresztjénél?
Mert itt kezdõdik az Istennel való találkozás. Mert ebben a nézésben, ebben a
Krisztusra való feltekintésben oldódik a görcs. A magamba gubancolódott életem
gazdára talált, lelkembõl a méreg kioldódik, belsõ, kusza, rendezetlen világomat
valaki megérinti kezével. Mert a kereszt mögött ott van Isten szeretete.

Szathmáry Sándor: Ezt tettem érted én
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hogy nem haragszom rád, és nem dorgállak meg többé. Mert a hegyek megszûnhetnek,
és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hûségem nem szûnik meg, és békességem
szövetsége nem inog meg – mondja könyörülõ Urad. (Ézs 54,7–10)

RENDÍTHETETLEN HÛSÉG

Baranya sokszínû világának, gazdag földrajzi adottságának meghatározó
pontja a Szársomlyó-hegy (Villány és Nagyharsány között). Immár 20 éve rend-
szeresen haladok el mellette szolgálati gépkocsimmal. Ha Mohács felõl köze-
lítem meg, mindig a megszokott, ám szemet gyönyörködtetõ látvány tárul elém.
A hegy jellegzetes formát öltve magaslik ki környezetébõl, s ott áll õsidõk óta
mozdulatlanul, a maga egyedülálló szépségében és természetes érintetlensé-
gében. Siklós felõl hazafelé menet viszont már másfajta – s bizony lehango-
lóbb – képet nyújt. Alkalomról alkalomra zsugorodni látom a hegyet. Nem
csoda, hiszen ezen az oldalon már kíméletlen emberi beavatkozások nyomai
fedezhetõk fel. Kõbánya üzemel itt. Innen fejtik ki a szomszédos Beremend
cementmûvének alapanyagául szolgáló mészkövet. Környezetvédõk nemegy-
szer szót emeltek már e hegy épségének megóvása érdekében. Úgy tûnik,
mindhiába. Az ipari-gazdasági szempontok mégiscsak elsõbbséget élveznek.

E meglehetõsen furcsa kettõsséggel szembesülve óhatatlanul is prófétai
alapigénk jut eszembe. Érzékletes, kifejezõen szép sorai elevenednek meg
elõttem, s szinte igazolódni látom drámai erõvel: A hegyek megszûnhetnek, és a
halmok meginoghatnak… Csakhogy e mondatnak nincs itt vége, mert így foly-
tatódik: …de hozzád való hûségem nem szûnik meg… Igénk megértése szempont-
jából pedig ez a fontosabb. Erre esik a hangsúly, innen kell kiindulnunk. Nem
akárki, Isten maga szól így. S ez mindent megmagyaráz. E rendkívül szemlé-
letes kép nem a puszta rideg valóságot hivatott ábrázolni. Sokkal mélyebbre
mutat: Istent jeleníti meg nekünk, s állítja homloktérbe. Úgy, mint akit elsõren-
den hûségérõl lehet megismerni. Ez Isten jellemzõje, legfõbb tulajdonsága, leg-
alapvetõbb sajátossága, amihez az õ esetében – s egyedül az õ esetében – mél-
tán illik a jelzõ: rendíthetetlen. Ha a képet vesszük alapul, ez azt jelenti: Isten
hûsége még a természet rendjénél is biztosabb, szilárdabb erõ, hatalom, melyre min-
dig, minden körülmények között támaszkodhatunk. Röviden így foglalható
össze e prófécia mondanivalója, mely bizonyosan úgy hatott a maga korában
Izrael népére, mint frissítõ esõ nagy szárazság után, vagy mint az elsõ napsu-
gár a hosszú éjszaka elmúltával, virradatkor.

Mindezek nyomán vizsgáljuk meg, miben is rejlik Isten töretlen hûségének
titka? Elõször is abban, ami istenségébõl fakad, hogy õ hû önmagához. Változ-
nak az idõk, változik a világ, változik körülöttünk minden. Változunk mi ma-
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gunk is. õ mindig ugyanaz marad. Persze nem valamiféle merev, élettelen
mozdulatlanságban, hanem mint biztos támpont a mulandóságban. Elszárad a
fû, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad – olvashatjuk néhány feje-
zettel elõbb. Isten hûsége ezért védelmet, biztonságot nyújtó menedék a ha-
landó ember számára. Ha úgy tetszik: erõs vár. Isten a mi oltalmunk és erõssé-
günk, mindig biztos segítség a nyomorúságban – hangzik a jól ismert, Luther által
is feldolgozott zsoltár bevezetõ mondata. Áprily Lajos szavaival élve ezt úgy
adhatnánk vissza: „S mikor völgyünkre tört az áradat, s már hegy se volt,
mely mentõ csúccsal intsen, egyetlenegy kõszikla megmaradt, egyetlen tor-
nyos sziklaszál: az Isten” (Menedék). Ennél meggyõzõbben és magával raga-
dóbban aligha lehetne szólni a hûségében igazi önmagát adó Istenrõl. Másod-
sorban arra is következtethetünk, hogy õ megbízható. Azaz: állja a szavát. Nem
tér el tõle. Nem vonja vissza. Nem gondolja meg magát. Hû marad ígéretéhez,
sõt valóra is váltja. Ezért bízhatunk az örök életben, s abban, hogy sorsunk
jó kezekben van. Ezt kellett megérteniük a babiloni fogság után élõknek,
hogy Istent mennyire köti hûsége népe iránt. Panaszai, kétkedései, szoron-
gásai, lázongásai ellenére ugyanúgy szereti most is, mint régen. Sohasem
hagyja el. Ezért emlékeztet megerõsítésként az özönvíz után tett ígéretére, s
ezért mondja: …békességem szövetsége nem inog meg.

Milyen jó és megnyugtató érzés, hogy megbízhatóságon alapuló hûségére
mi magunk is építhetünk! Történhet velünk bármi, bizonytalanná válhat sok
minden körülöttünk, csalódhatunk emberekben is. Egy bizonyos: Isten ve-
lünk van, nem hagy magunkra, ígéretét megtartja. Ennek mozgatóereje pedig
nem más, mint életünkön napról napra megújuló irgalma, jósága, szeretete,
mely Jézus Krisztusban lett nyilvánvalóvá számunkra, s melynek igazságát
Pál apostol szavai támasztják alá: Hû az Isten, aki elhívott titeket az õ Fiával, Jé-
zus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. (1Kor 1,9) Továbbá: …Isten pedig
hûséges, és nem hagy titeket erõtökön felül kísérteni, sõt a kísértéssel együtt el fogja
készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni. (1Kor 10,13) Éppen
ezért: Hû az, aki elhív erre titeket; s õ meg is cselekszi azt. (1Thessz 5,24) Végül,
de nem utolsósorban azt szûrhetjük le igénk alapján magunknak, hogy Isten
hûsége határtalan és örök. Nem lehet korlátozni, gátat szabni neki. Végigkíséri
életünket, sõt túl is mutat azon. Az egész Szentírás errõl tanúskodik. Ezt hir-
deti a teremtett világ a maga csodálatos gazdagságával. Ez volt népének meg-
tartó ereje többszörös hûtlensége ellenére is. Ez a hûség tartja fönn az egész
világot, s vezérel egyéni sorsunk alakulásában is. Hûségét nem nélkülözhet-
jük. Nagyon is rászorulunk. Létünk szilárd alapja. Hiszen az emberiség a tör-
ténelem folyamán már – ki tudja, hányszor? – elpusztíthatta volna önmagát.
Isten irgalma, hûsége mentette meg mindannyiszor ennek rémétõl. „Csak az
Úrnak nagy kegyelme, hogy még nincsen végünk…” Vajon nem itt, régi éne-
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künk megrázó erejû szavaiban kell rádöbbennünk az igazságra, hogy Isten
hûsége nélkül elveszettek vagyunk, hogy éppen ezért az számunkra életet je-
lent, reményt? Ahogy Juhász Gyula írja finom érzékenységgel: „A legsötétebb
ég alatt, Isten, Téged találtalak. A legmélyebb örvény felett, Uram, én Téged
leltelek. A csillagtalan éjjelen Egy láng lobog a lelkemen, Mint reves fában
gyönge fény, De mégis élet és remény. Isten némán hozzám hajol, S engem
idéznek valahol” (De profundis). Hát ezért felülmúlhatatlan Isten hûsége,
amit mi sem képes hívebben kifejezni, mint egy kórusmû szövege: „Hûséged
végtelen, Atyám, nagy Isten, Elhat a mélybe, s az egek fölé, Irgalmad nem
fogy a múló idõvel, Ki voltál, az maradsz mindörökké. Hûséged végtelen, hû-
séged végtelen, Mindennap új áldás árad reám” (Nagy a Te hûséged! – kórus-
mû, 1. versszak).

Föltehetjük ezek után a kérdést, hogy Isten hûségének, mely immár a maga
teljes egységében áll elõttünk, milyen kézzelfogható hatása van mindennapi
életünkre. Nem úgy vagyunk-e sokszor, hogy ugyan hivatkozunk rá, de nem-
igen tudunk mit kezdeni vele? S azt mondjuk: hogyan is érhetnénk föl hozzá,
hol vagyunk az õ hûségéhez képest? A maga nemében igaz is ez az állítás, hiszen
maradéktalan hûségre az ember valóban nem képes. Ha õszinték vagyunk ma-
gunkhoz, csak azt látjuk, bizonyos ponton túl mennyire állhatatlanok tudunk
lenni, s minden jó igyekezetünk ellenére is elkövetünk kisebb-nagyobb hût-
lenséget. Talán nem mindig szembetûnõen, de érezhetõen. Ezt bûnbánattal be
kell vallanunk. Isten hûsége azonban nem zárja ki az emberi hûség lehetõsé-
geit, sõt táplálja és erõsíti. A hûség emberi tulajdonság is. Mint Isten ajándé-
ka a legszebb erények egyike. Sok szép példáját láthatjuk életünk folyamán. 

Úrvacsorát osztottam a minap otthonában egy idõs asszonytestvérünknek.
Gyülekezetünk egyik oszlopos tagját ismerem benne. Sok jót és bölcsességet
lehet tanulni tõle. Magam is sokat köszönhetek neki. Járni ugyan szinte már
alig tud, betegágyhoz van kötve, fogy az ereje, mégis a hit derûje sugárzik te-
kintetén. Gondolatai mindannyiszor Krisztus, Isten ügye és szeretett gyüle-
kezete körül forognak. Templomába, melynek azelõtt rendszeres látogatója
volt, már nem jut el, lábai nem engedik, de imádságos szeretetével mindig ott
van istentiszteletünkön. S alkalmanként, ha odaülök betegágya mellé, s nem-
egyszer „csak” hallgatom, hitbõl fakadó, igaz szavai nyomán magam is meg-
erõsödöm. Folytathatom a sort. Amikor vasárnaponként istentisztelet elõtt
kitekintek parókiám ablakán, és sokszor ugyanazokat látom jönni a temp-
lomba – télen-nyáron; esõben, hóban, sárban, fagyban, rekkenõ hõségben –
kitartóan és rendületlenül, meggyõzõdésem, hogy mozdulataikat nem vala-
miféle megrögzöttség vagy csupán hagyománytisztelet vezérli, hanem a hû-
ség és a hála. S ha valaki 40, 50 vagy akár több mint 60 éve ül az orgonapad-
nál, s odaadó szeretettel és szakértelemmel látja el hétrõl hétre kántori szol-
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gálatát, akkor ez nem más, mint hûség. Hûség bizony a javából. Isten felülmúl-
hatatlan hûségének csodálatos visszatükrözõdése. Akkor még nem is említettem
mindazokat az apró megnyilvánulásokat, amelyeknek a hétköznapokban is
tanúi lehetünk, s amelyekkel szépül és gazdagodik életünk.

A hû Isten hûséget vár népétõl. Ma is. Ez szövetségének titka. Ebben van értel-
me és ereje. Ha megérintett – mi több: megrendített – valaha is Isten hûsége,
nem marad(hat) hatástalan. Választ adunk rá életünkkel. Azzal, hogy ma-
gunk is hûségre törekszünk: Isten, önmagunk és embertársaink iránt.

Mit is értünk hûségen? Ha általános értelemben fogalmazunk: valakihez
vagy valamihez való kitartó, állhatatos ragaszkodást. Vagy: megbízható kitartást
egy személy vagy valamilyen ügy, feladat mellett. Ha most ennek mérlegére
tesszük mai életünket, szomorúan állapíthatjuk meg, mennyire nem népsze-
rû napjainkban hûségrõl beszélni. Bizonyos körökben egyenesen divatjamúlt
fogalommá értéktelenedett. Konzervatív életérzésnek tekintik. A mindenfajta
kötöttségtõl és elkötelezettségtõl szabadulni vágyó, sok esetben öntörvényû
ember idegenkedik tõle. Enyhén szólva mosolyog annak a háta mögött, még
inkább élhetetlennek tartja, aki számára még értéket jelent a hûség. S csak-
nem a hûtlenség „eszményét” hirdeti. Pedig az effajta gondolkodás egész em-
beri életünkre árnyékot vet, illetve vethet minden vonatkozásban. A megbíz-
hatatlanságtól és annak következményeitõl szinte naponta szenvedünk. A
magunkfajta hétköznapi ember a saját bõrén érzi, hogy küzdõképesség, kitar-
tás, szívós munka, állhatatos igyekezet nélkül aligha ér célt. S ha nem ragasz-
kodnánk szeretteinkhez, házastársunkhoz, családunkhoz, barátainkhoz, gyü-
lekezetünkhöz, mit érne az életünk. A legfrissebb statisztikai adatok szerint
bár egyre kevesebben kötnek ma házasságot Magyarországon, a válások szá-
ma mégis folyamatosan emelkedik. Ezer házasságkötésre 510 válás esik
(mellesleg 1970-ben ez a szám „csak” 236 volt). A házasságok felbomlásának
persze sok oka van, de bizonyára döntõ szerepet játszik benne a mindenek
fölé emelt, az egyéni érdekeket mindennél elõbbre helyezõ szabadelvûség
szemlélete; az életmód önkényes megválasztásának igénye, s a jogok túlhang-
súlyozása kötelességtudat nélkül. Nem csodálkozhatunk ezek következmé-
nyein. Ám nem mehetek el szó nélkül az emberi életünk egészét egyre inkább
behálózó érdekkapcsolatok jelensége mellett sem. Tudjuk, érdekember az,
akinek addig fontos valaki, amíg hasznot húzhat vagy elõnye származik be-
lõle; amíg érdekes az illetõ számára, amíg szárnyalhat vele. Küzdelmeiben,
vergõdéseiben azonban már nem osztozik; cserbenhagyja, megfeledkezik róla.
A hûtlenné válás egyik csalhatatlan jele ez. Barátságok szûnnek meg végér-
vényesen, házastársak hidegülnek el, jó ismerõsök távolodnak el egymástól.

Vasadi Péter Hûség, hûtlenség címû mûvében a következõket írja: „…A hû-
ség alapja az emberi lét. Aki hûségre törekszik, úgy tesz, mint a kazalrakó pa-
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raszt: tudja, hogy csak alapon áll meg a kazal s formában; az építésnek rakási
rendje van. Nem mindegy, hová, hogyan s mennyi szalmát rak, lapítgat,
egyenget, oszt, míg kijön a kúp, amit a szél sem tud szétcibálni… Az ember
maga a változékonyság. Szétszórja szavát, idejét, életerejét, s megingása ide-
jén oly hirtelenül esik kétségbe. Van-e igazán hûséges közöttünk? Az igazi
hûség az embert sarkon fordítja, szemközt érdekeivel, vágyaival, önmagá-
val… Jézusinak kell lenni ahhoz, hogy kimeríthetetlen legyen… Nem igaz,
hogy a hûség önként vállalt rabság. Amit önként vállalok, azt akarom. Amit
akarok, azt szeretem…” Szebb, hitelesebb magyarázatát nem is igen kaphat-
nánk a hûségnek, válaszul Isten rendíthetetlen hûségére: hogy amit mélyen
átéltem, aminek erejét megtapasztaltam, annak hûséggel magam is igyekszem
elkötelezettjévé válni. Nem külsõ kényszer hatására, nem nyûgös teherként,
hanem bensõ indíttatásra, meggyõzõdésbõl. Szembetûnõ a különbség. A hût-
lenség rombol, a hûség épít. A hûtlenség mély sebeket ejt a lelkeken, közös-
ségeket bomlaszt. A hûség sebeket gyógyít, közösségeket tart össze. A hût-
lenség bizonytalanságban hagy, reménytelenné tesz. A hûség biztonságot ad,
s élteti a reményt. Csak a hûség visz elõbbre, s hoz megoldást. Igénk ebben
igazít el bennünket, a hûség gyakorlásának széles skálájával, amit személyhez
szólóan, magunkra vonatkoztatva a következõképpen lehetne összefoglalni.

Mindenekelõtt legyek hû Istenhez! Nem lenne szabad, hogy ez a körülmé-
nyektõl függjön. Sokan ma csak addig hûek hozzá, amíg minden rendben van
az életükben (az elképzelésüknek megfelelõen alakul). Ha jönnek a próbák,
eltántorodnak. Hitünk pedig kézzelfoghatóan a hûségben tükrözõdik. Má-
sodszor: legyek hû embertársaimhoz! Legyek megbízható! Ne ígérjek elhamar-
kodottan! Ne csupán szerepeket játsszak kapcsolataimban! Becsüljem meg a
hozzám közel állókat! Ne legyek egyszer ilyen, máskor olyan hozzájuk! Ápol-
jam a barátságot (miként Dávid és Jónátán tette, amint szövetséget kötöttek
egymással; hûséget fogadtak jóban és rosszban)! Legyek hû a házastársam-
hoz, a családomhoz, a gyülekezetemhez, a hazámhoz! S persze legyek hû önma-
gamhoz is (azt adva magamból, ami személyiségembõl való, amivel megáldott
Isten, aki vagyok igazán)! Hamlet szavaival: „…Mindenek fölött Légy hû ma-
gadhoz: így, mint napra éj, Következik, hogy ál máshoz se léssz. Isten veled:
áldásom benned ezt Érlelje meg majd!” (Eric Knight Légy hû magadhoz címû
regényének mottója). Végül legyek kitartó munkámban, feladataim végzé-
sében; legyek hû elveimhez; s azokhoz, akiket rám bízott Isten!

Ha mindezt egybevetem, úgy tûnik, túl magas a mérce számomra, nem tu-
dok maradéktalanul megfelelni e szempontoknak; kicsinek érzem magam.
Esendõségem tudatában mégis ott lebeg a cél elõttem, amíg élek, egyik jól is-
mert énekünk zárszavaival: „Hû Uramhoz hû maradok.” (EÉ 344, 1)

Németh Pál
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Szentháromság ünnepe után
13. vasárnap

Így szólt hozzám az Úr igéje: Hogy mondhattok ilyen közmondást Izráel földjérõl: Az
apák ettek egrest, és a fiak foga vásott el tõle?! Életemre mondom – így szól az én
Uram, az Úr –, hogy nem fogjátok többé ezt a közmondást mondogatni Izráelben.
Mert minden lélek az enyém: az apák lelke is, meg a fiak lelke is az enyém. Annak a
léleknek kell meghalnia, aki vétkezik. Ha valaki igaz, ha törvény és igazság szerint él:
nem eszik a hegyeken bemutatott áldozatból, nem tekint föl Izráel házának bálványai-
ra, nem teszi tisztátalanná felebarátja feleségét, és nem közeledik asszonyhoz tisztulá-
sa idején, senkivel sem kegyetlenkedik, visszaadja adósának a zálogot, nem rabol el
semmit, kenyerébõl ad az éhezõnek, és a mezítelent felruházza, uzsorát nem szed, ka-
matot nem vesz, tartózkodik az álnokságtól, igazságosan ítélkezik a peres felek között,
rendelkezéseim szerint él, törvényeimet megtartja, és hûségesen teljesíti: az ilyen ember
igaz, õ élni fog! – így szól az én Uram, az Úr. (Ez 18,1–9)

RABSÁGBÓL SZABADSÁGBA

Jézussal találkozni olyan, mint amikor forgószél söpör végig valahol, és min-
dent felforgat. Jézussal találkozni annyi, mint valaminek a végén, és ugyan-
akkor valami újnak, valami egészen másnak az elején állni. Jézussal találkozni
katarzis, megtisztulás, amikor az ember érzi, hogy meg tud szabadulni mind-
attól a rossztól, ami nyomasztja az életét, és óriási erõt érez az új elkezdésé-
hez. Jézussal találkozni olyan ajándék, amely mindent könnyûvé, egyszerûvé
tesz. Ennek az ajándéknak megörül az ember, a hátizsákjába teszi. Az a tudat,
hogy valami páratlan kincs van a birtokában, egyszerre megváltoztatja az éle-
tét. Könnyebben veszi az akadályokat, addig fontos dolgokat jelentéktelennek
lát, és olyanoknak látja meg az értékét, amelyeket addig észre sem vett. A Jé-
zussal való találkozás olyan, mint meglátni, megtalálni az egyetlen jó utat a
labirintusban. De aztán az ember – hisz ember – hozzászokik ehhez az újdon-
sághoz, megszokja az ajándékot. Már nem páratlan kincsnek látja, csak egy
fontos, szükséges dolognak, amely azonban egyre nehezebb lesz, egyre na-
gyobb tehernek tûnik. Amely immáron nem új erõt és lendületet ad, hanem
lassítja, sõt egyenesen akadályozza a haladást. Amely teher, és amelyet egy-
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szerûen kitesz a hátizsákjából – az út mellé. Igen, valami ilyesmi a mi keresz-
tény életünk. A Jézussal való találkozás, a megtérés kezdeti lelkesedésébõl,
eufóriájából visszazökkenünk a hétköznapokba, amelyek szürkesége, egy-
hangúsága elfásít, vagy éppen a nehézségei térítenek el a jó útról. 

A Szentháromság ünnepe utáni hosszú idõszakot az ünneptelen vasárna-
pok idejeként szokták emlegetni. De a bibliai József tarka köntöséhez is szok-
ták hasonlítani, ahol a tarkaság nem összevisszaságot jelent, hanem a mezõk
tarka virágaihoz hasonlóan színes epizódok együttesét. A megváltott ember
eligazodást találhat itt életének sokféle problémája között. Útmutatást nyújt
ahhoz, hogyan kell keresztényként élni, hogyan kell keresztény emberként
helytállni, és megfelelni a kihívásoknak. Ennek az idõszaknak a liturgikus
színe a zöld. A zöld, a viridis a ver, a tavasz szóból származik. A zöld a betelje-
sedést ígérõ tavasznak, a reménynek a színe. Az élet zarándokútjait járva ebben
a bizakodó reménységben kell élnünk és járnunk, és akkor képesek leszünk
meglátni, megtalálni problémáinkra a megoldást, kérdéseinkre a választ.

Ezen a vasárnapon utunkon Ezékiel prófétával találkozunk. A próféta sza-
vai elevenek ma is, és éppúgy szólnak hozzánk is, mint egykor Izrael népéhez
a babiloni fogságban. Akkor azokhoz szólt, akik hazájuktól, családjuktól tá-
vol, számkivetve éltek egy idegen nép között, egy idegen kultúra gyûrûjében
– idegen testként a sokistenhívõ, bálványimádó babilóniaiak között. A túl-
élésnek – úgy tûnt – egyetlen útja van: feladni az atyák hitét, elfelejteni az
atyák Istenét, és beolvadni az idegen környezetbe, átvenni a legyõzõk szoká-
sait, kultuszát. Olyanná válni, mint õk. A fogságban élõk elsõ generációja
számára ez elképzelhetetlen. Ám az újabb nemzedékek számára már szinte
természetes, hogy annak az országnak a szokásait kövessék, amelyben élnek.
Mert a kísértés túl erõs ahhoz, hogy generációkon keresztül fennmaradjon
egy olyan vallás, amelyet kiszakítottak eredeti környezetébõl, amelynek kulti-
kus helyei elérhetetlenek, a kultikus cselekedetek egyre inkább szimbolikussá
váltak, és ezek a szimbólumok az új generációk számára már egyre nehezeb-
ben érthetõk. Az asszimiláció folyamatának csalhatatlan jele az, amikor az el-
lenállás nehezebb, mint a hagyományok megtartása. Ebben az élethelyzetben
szólt Ezékiel Izrael népéhez, mert tudta, fölismerte, hogy a beolvadás, Izrael
népe identitásának önkéntes feladása csak a lelki megújulás, a hit megújítá-
sán keresztül akadályozható meg. Ehhez azonban el kellett érnie, hogy az em-
berek szemlélete, gondolkodásmódja megváltozzék, méghozzá gyökeresen,
alapjaiban. Izrael népe minden egyes tagjának meg kellett értenie, hogy val-
lásuk, kultikus életük alapja az, hogy Isten minden egyes emberrel személyes
kapcsolatban áll. Nem volt egyszerû ezt megértetni azzal a néppel, amely az
„apák ettek egrest, és a fiak foga vásott el tõle” (Ez 18,2) igazságán keresztül
szemlélte magát és sorsát, és a fogságot is elõdeik bûnei miatti büntetésnek
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tekintették, amelyhez nekik semmi közük nincs. Ezékiel óriási szuggesztivi-
tással vezette népét az igazság útján, hogy megértsék: mindenki csak a saját
bûne miatt tartozik elszámolással Isten elõtt. Mert minden lélek Istené, aki
nem csak a népet látja, hanem az egyes embereket is. Aki számára nem létez-
nek örökölhetõ vétkek és kollektív bûnösség. Aki minden egyes embernek le-
hetõséget ad a megtérésre, az Isten igazsága szerinti igaz életre. Elmélyülés-
re, személyes bûnbánatra hívta hát a próféta Izrael népét, hogy aztán a lelki
megújulás, a hit megújulása által újuljon meg közösségi, vallási életük is,
végsõ soron az Istennel való kapcsolatuk. Hogy a fogságban ne csak a korlá-
tokat lássák meg, hanem a korlátok között is találják meg a szabadságot, a lé-
lek szabadságának végtelen lehetõségét. 

Ezékiel szenvedélyes szavai szólítanak meg most bennünket, a harmadik
évezred emberét is. Talán nem abszurd az a hasonlat, hogy rabságban élõ,
magukat rabságban érzõ emberekhez szólnak ma is a próféta szavai. Szabad-
ságjogokért harcolnak az emberek az ezredforduló után, arról panaszkodnak,
hogy mennyire ki vannak szolgáltatva a külsõ körülményeknek, hiszen azok
határozzák meg lehetõségeiket, gondolkodásmódjukat is. Mégis önkéntes
rabság ez a mostani. Az emberek önként hajtják fejüket a médiumok által ala-
kított közvélemény rabigájába, és látják önmagukat olyannak, amilyennek
mások láttatják. Önként veszik át a világ gondolkodásmódját, amelybe egyre
kevésbé tartoznak bele az ún. konvencionális dolgok. Isten – haza – család,
micsoda nevetséges, idejétmúlt dolgok ezek – hangzik az egyenvélemény, és
az embereket valami belsõ kényszer hajtja arra, hogy õk is így gondolkodja-
nak, hogy megfeleljenek az elvárásoknak. Úgy tûnhet, fogságban élünk a har-
madik évezred elején, az istentelen, hit nélküli, vallásnélküli világ fogságá-
ban. Egy egyre inkább globalizálódó, vagyis egyre inkább egyformává váló vi-
lágban próbáljuk életben tartani színes lelki, vallási életünket, amely a kívül-
álló számára érthetetlen és értelmezhetetlen. Egy sivár, lélektelen világban
kell megõriznünk, megvédenünk gazdag lelki életünket, amelynek alapja az
Istennel való kapcsolat. Az ellenállás pedig egyre nehezebb, mert az ember
könnyen feladja identitását, ha miatta állandóan magyarázkodásra kénysze-
rül. E sorok írásakor például azon folyik ádáz vita: bekerüljön-e egyáltalán az
EU új alkotmányába az, hogy Európa keresztény. A szekularizáció arra törek-
szik, hogy a magánügy, a személyes, intim szféra körébe utalja a vallásos
megnyilvánulásokat.

A harc, az ellenállás folyamatában van egy pont, amikor meg kell értenünk:
nem valami ellen, hanem valamiért kell harcolni. Nem szabad az ellenállásra
pazarolni az energiákat, hanem minden erõnket összeszedve építeni kell saját
világunkat, hogy az emberek lássák és megcsodálhassák szépségét, és kedvük
legyen belépni, és megismerni azt. Ne higgyük el, hogy sorsunk megváltoz-
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tathatatlan, hogy azon az úton kell mint kényszerpályán haladnunk, amelyen
elindítottak bennünket. Nem kell rabságban éreznünk magunkat, hanem ve-
gyük észre, hogy színek vagyunk a szürkeségben. Az elembertelenedõ világ-
ban is megmaradhatunk, sõt meg kell maradnunk embernek, és a felszínes
világban is megõrizhetjük az érzelmi és gondolati mélységeket. És ez az igazi
szabadság, amelyet soha nem lehet korlátok közé zárni.

Ám mindez nem megy segítség, egy állandó külsõ erõforrás nélkül. És ne-
künk, keresztény embereknek van egy fantasztikus erõforrásunk. Hiszen Jé-
zust Isten azért küldte el a világba, hogy vezessen bennünket. Hogy erõsít-
sen, ha elbizonytalanodunk, ha kételkedünk, ha elerõtlenedünk. Jézus a bizo-
nyíték arra, hogy Isten új alapokra helyezte kapcsolatát az emberrel. Példát
mutatott arra, hogy Isten azzal is foglalkozik, akit a közösség kivetett magá-
ból, és megbélyegezte, alkalmatlanná nyilvánította az Istennel való kapcsolat-
ra. Megtanított arra, hogy a bûnös embert is szereti, és nem hagyja elveszni.
Jézus példája megmutatta: az ember gondolkodásának gyökeres megváltozá-
sára van szükség identitásunk megõrzéséhez, ahhoz, hogy ne szakadjunk el
Istentõl, ne a világhoz hasonuljunk, mert csak így juthatunk Isten országába.
Mert Isten országa egy más világ, amelyben az emberi gondolkodás és logika
nem érvényesül. Az emberi tapasztalat az, hogy az „apák ettek egrest, és a
fiak foga vásott el tõle” valósága jelen van az életünkben. Az emberi logika
szerint igaz ez a megállapítás. A világban ugyanis az utódoknak sokszor kell
bûnhõdniük az apák bûne miatt harmad-, negyedíziglen is. Eszünkbe juthat
az eredendõ bûn, amelyet Ádám és Éva óta minden ember átörökít utódai-
nak. Bûnösségünket, azt, hogy nem vagyunk képesek a jóra, az eredendõ bûn-
re vezetjük vissza. De tudjuk azt is: bizonyos betegségeket is lehet örökölni.
Egy rossz, hibás gén miatt kialakulhat magas vérnyomás, cukorbetegség, da-
ganatos betegségek, testi és lelki deformitások is. Vagyis az emberi tapasztalat
szerint mégiscsak bûnhõdhet a fiú az apa bûne miatt. De Isten elõtt elõdeink
bûneiért nem, csak a saját tetteinkért kell felelnünk. Bûnbánatra, elmélyülés-
re hív tehát bennünket Isten, hogy azután az õ megbocsátó szeretete újítsa
meg életünket. Ez a szeretet pedig maga Jézus, aki bár maga bûntelen volt,
mégis magára vette minden ember bûnét, meghalt értünk, hogy általa új éle-
tet nyerhessünk, amelyet Isten törvényei szerint élünk úgy, hogy e törvények
korlátjai között is megtaláljuk személyes szabadságunkat, a gondolkodás és a
cselekvés szabadságát. Mi ez a törvény? Ismerjük az irgalmas szamaritánus
történetét Lukács evangéliumából, amely erre a kérdésre ad választ. Isten tör-
vénye: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl, teljes
erõdbõl és teljes elmédbõl, és felebarátodat, mint magadat.” (Lk 10,27) 

A saját, egyéni felelõsségünk tehát, hogy egy idegen világhoz hasonulunk-
e, amely a szabadság jegyében nem követi Isten törvényeit, vagy pedig Isten
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törvényei szerint éljük életünket igazi szabadságban, amelyhez állandó segít-
ségünk, erõforrásunk van: Jézus Krisztus. Ennek az erõforrásnak, a megúju-
lást, a beteljesedést magában foglaló ígéretnek a szimbóluma a liturgikus
zöld szín, amely megmutatja az utat a rabságból a szabadságba. Tekintetün-
ket oda vonzza, ahol a válasz van, hiszen a testté lett Ige a válasz minden kér-
désünkre, és a megerõsítés a bizonytalanságban. Jézusra rátalálhatunk min-
den nap. Ott van minden elágazásnál, ahol döntenünk kell, merre folytassuk
utunkat. A vele való találkozás pedig igazi ünneppé varázsolja az egyhangú
hétköznapokat is.

Sánta Anikó

Szentháromság ünnepe után
14. vasárnap

Elíhú azonban várt a Jóbhoz szóló beszédével, mert azok idõsebbek voltak nála. De
amikor látta Elíhú, hogy nincs több válasza a három férfinak, akkor haragra gerjedt.
Megszólalt a Búzból való Elíhú, Barakél fia, és ezt mondta: Én még fiatal vagyok, ti
pedig öregek. Ezért hátrahúzódtam, és féltem elmondani nektek, amit tudok. Azt gon-
doltam: beszéljenek a korosabbak, adják tudtul a bölcsességet az idõsebbek. De csak a
lélek az a halandóban, a Mindenható lehelete, ami értelmessé teszi. Nem az idõsek a
bölcsek, és nem a vének értenek az ítélethez. (Jób 32,4–9)

„A KÖNNYEK A MENNY GYÉMÁNTJAI”

Amatit, a híres hegedûkészítõ-hangszergyárost megkérdezték egy alkalom-
mal, hogy mi a titka a semmihez sem hasonlítható, gyönyörû hangú hegedûi-
nek. Így válaszolt a Mester: „Amikor a hegedûhöz fát keresek, soha nem a
szép fákat, hanem a hegy északi oldalán levõ sok vihart és hideget kiállt fákat
választom, mert azok keményebbek, rostjuk tömöttebb és ezért sokkal alkal-
masabbak, mint a mutatós, sudár fák.”

Ilyen sokat próbált, a szenvedések kohójában edzõdött személy volt Jób is,
aki klasszikus példaképévé vált a szenvedõ embereknek. Rendkívül boldog
ember lehetett, akin látható módon nyugodott Isten áldása. Szép számú gyer-
meksereg örvendeztette meg apai szívét, hiszen hét fia és három leánya igazi
testvéri szeretetben élt. Jób gazdagsága szinte mérhetetlen volt. A Biblia
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7000 juhot, 3000 tevét, 50 iga ökröt és 500 szamarat említ. A tengernyi földi
és lelki kincs, ami körülvette, mégsem tette Jób szívét kevéllyé, hanem töret-
len maradt hite és hálája a mennyei Atya iránt. Egyetlen szempillantás alatt
vesztette el mindenét, de az Úrhoz mégis hû maradt. Testét bûzös fekélyek
borították, de a pokoli kínok között sem fordult meg a szívében, hogy meg-
átkozza az Istent. Nagyon jól tudta, hogy az Isten kegyelmes vezetése alatt
élõ ember a legszörnyûbb kínokat is el tudja viselni az õ erejével. 

Hallottam egy férfirõl, akinek a bombázások alatt a szeme elõtt érte találat
a házát, elvesztette feleségét és gyermekeit. Kétségbeesetten próbálta oltani
a tüzet, de mindene percek alatt a lángok martaléka lett. A szörnyû gyásztól
és fájdalomtól összeesett, de amikor feleszmélt, eszébe jutott az Útmutató
reggeli igéje Ámósz könyvébõl: Ha valami baj éri a várost, nem az Úr hozza-e azt?
(3,6). Hatalmas békesség töltötte el a szívét, miután le tudta tenni elvesztett
szeretteit és leégett házát az Úr kezébe. 

Ahogy minden szenvedõ embert megpróbál a környezete vigasztalni, úgy
Jóbot is felkeresték sorban a barátai. Együttérzõ szívvel próbálták vigasztalni,
de Istent védõ beszédeikkel, bölcselkedéseikkel nem enyhítették a barát kín-
jait, és nem hoztak igazi megoldást, enyhülést. 

A kiragadott igerészletben akkor kapcsolódunk be a beszélgetésbe, amikor
a 3 barátnak elfogynak az érvei, és Elíhú ragadja magához a szót. Ki is ez az
Elíhú? Próbáljuk megismerni közelebbrõl! 

Az egyházatyák idejétõl a reformációig Elíhút egy tüzes, temperamentu-
mos „fiatal bölcs”-nek ismerték. A történetben odafurakodik Jób elé, és szó-
noklatba kezd. Nyilvánvalóan tanult ember, de szemtelen fecsegõ. A írásma-
gyarázók szerint a kijelölt igénk nem is tartozott az eredeti kézirathoz, s a ke-
ményebb kritikusok szerint, ha nem lenne a könyvben ez a rész, nem is na-
gyon hiányozna. 

A homlokegyenest más véleményt alkotók szerint – ezen az állásponton
vagyok magam is – Elíhú a Szentlélek erejével szól. Fiatal kora ellenére idõse-
ket megszégyenítõ érettséggel áll ki véleménye mellett. Naponta tapasztaljuk,
hogy az idõsek hamar leintik a fiatalokat: „Hallgass, fiam, neked még nincs
tapasztalatod, életbölcsességed!” Éppen Elíhú a példa arra, hogy a bölcsesség
általában nem korfüggõ. A Szentlélek ereje ajándék, amit bárki megkaphat.

Elíhú számomra olyan, mintha Jób „fogadatlan prókátora” lenne. Az alap-
vetõ illemszabályt – miszerint az idõsebbeket magunk elé engedve tisztelet-
tudóan végig kell hallgatnunk – Elíhú is betartotta. Miután a 3 idõsebb szó-
nok beszüntette a szóáradatot, csak akkor emelkedett szólásra. 

Elíhú fellépése el kell hogy gondolkoztasson bennünket arról, hogy micso-
da felelõsség a vigasztalás! Fontos mindannyiunk számára, hogy ránk bízott
embertársainkat hogyan bátorítjuk. Védõbeszédet mondunk az Isten mellett,
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mint a barátok, vagy átérezzük együttérzõ szívvel a szenvedõ fájdalmát? Ta-
lán pótszereket adunk a kezébe, egy mozi- vagy kabaréjegyet, netalán alko-
holt, hogy idõlegesen tompítsuk a fájdalmat? Képesek vagyunk-e felfelé irá-
nyítani a figyelmét a lényegre? El tudjuk-e vezetni õt a vigasztalás forrásá-
hoz? Ez az ige arra is ráirányítja a figyelmünket, hogy a legtevékenyebb segítõ
kampányok, lelkiismeret-megnyugtatások félmegoldások csupán, ha nem az
egyetlen igazi segítõre, az Istenre irányítják a figyelmünket. 

1989-tõl 12 évig férjemmel együtt oktattuk a Botfai Fiúnevelõ Intézet 20
fõbõl álló csoportját. Közülük 19-en súlyos kábítószer-függõségben szenved-
tek. Ifjúsági csoportunkkal minden karácsonykor ajándékkal és mûsorral ked-
veskedtünk nekik. Otthonunkban is bármikor megkereshettek bennünket,
családtagként fogadtuk õket. Pályázati pénzekbõl kirándulni vittük õket, és
néhányan a gyenesdiási ifjúsági táborba is eljutottak. Látszólag meddõ, kilá-
tástalan harc volt ez, hiszen gyakran megszöktek a fiúk, a rendõrséggel kel-
lett kerestetni õket. Pokoli, kõkemény világ ez, ahol szeretetüket például az-
zal nyilvánították ki, hogy elõrántották a nagykést, a láncokat: „Szeretjük,
Marika néni! Ne féljen, megvédjük!” Nehezen értették meg, hogy Jézusnak,
akit mi képviselünk, egyetlen fegyvere van: a szeretet. Hányszor énekeltük a
rácsok mögött teli torokból: „Szeretni nem puszta szó…”, „Magányos vol-
tam, nem volt barátom, nem vonzott semmi cél…”

Hihetetlen öröm töltötte el a szívem, amikor hallottam, hogy „Csoki”, a ci-
gányfiú megtért, és egy zenekarral bizonyságot tett a Szélrózsa Találkozón.
Bognár Misitõl alig fél éve kaptam egy levelet. Róla annyit kell tudni, hogy
szintén cigányfiú, teljesen árva. Õ volt az egyetlen, akit sohasem vittek haza
az intézetbõl, és mindig egyedül töltötte a karácsonyt a kongó épületben.
Minden karácsony elõtt felvágta az ereit, karja csupa forradás. Ezek a siko-
lyok, figyelemfelkeltések egy lelkileg szenvedõ ember segélykiáltásai voltak.
Családom mérhetetlen szeretettel fogadta be a kis árvát, és éveken át szinte
családtagként élhetett közöttünk intézeti évei alatt. 

Amikor megkaptam megrázó levelét, örömmel olvastam, hogy nem csak a
meghitt beszélgetésekért, az együtt töltött karácsonyokért, a pótszülõi szere-
tetért hálás, hanem hogy általunk Jézusra találhatott. A Szentlélektõl kapott
bölcsességgel fogalmazta meg mindazt, aminek, minden segítõ szándék lé-
nyegének kell lennie: nem önmagunkra, hanem Krisztusra mutatni. Ez az
igazi drága kincs, útravaló minden szenvedõ ember számára, hogy Jézus az
útitárs a szenvedéseinkben, tõle árad a fény és az erõ.

Sok évvel ezelõtt láttam egy Rembrandt festményt, ami a fény és az árnyék
játéka. Mindenféle emberi nyomorúság, sötétség, kétségbeesés, szenvedés
látszik a képen, és kontrasztként hatalmas fény árad a szereplõkre. Szerintem
nincs olyan szenvedés, amelyet ne tenne elhordozhatóvá Jézus gyógyító fénye
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és ereje. Minden hívõ ember kötelessége, hogy az „áldott orvoshoz” vezesse
a szenvedõket. 

Elíhú ennek a szent kötelességnek tett eleget, amikor Istenre irányította
Jób tekintetét. 

Olyan számomra Elíhú, mint egy égre mutató ujj. Gyenesdiáson, ha a Bala-
tonpartról a Kapernaumba sétálok a fenyõsoron keresztül, vagy Fótra igyek-
szem, és utamat egy égre mutató nyárfasor szegélyezi, különös érzés kerít ha-
talmába. Mint egy várószoba, egy mennyei fogadóterem, mely felkészíti lel-
kemet a nagy találkozásra a két lelki mûhelyben. Ilyen érzés fog el, ha Elíhú
szavait olvasom. Az õ beszéde olyan lelki megpihenés, ami ráhangolja Jóbot
az Istennel való igazi találkozásra. 

A sebzett szívek kezeléséhez rengeteg kuruzslás kapcsolódik. A sok hó-
kuszpókusz után a ránk bízott szenvedõ csak ül magába roskadva, mint Jób a
hamuban. A magukat hivatásosnak tartó „orvosok” elszelelnek, romhalmazt
hagyva maguk után. A hallatlanul nagy részvéttel érkezõ 3 barát, miután ki-
fogyott a szóból, szintén elinalni készül. Elíhú haragja és dühös kirohanása
részben ennek köszönhetõ. 

A mai világ is ilyen könyörtelen. Többnyire érzéketlenül, közönyösen, szív-
telenül megyünk el a bajbajutottak mellett. Ha mégis megállunk egy-egy pil-
lanatra, hogy samaritánusi tettünkkel eleget tegyünk keresztyéni kötelessé-
günknek, rendszerint üres és eredménytelen a vigasztalásunk. Segítségünk
néha még nagyobb melankóliába taszítja a reménykedõ gyógyulni vágyót.

Elíhú elítéli a barátokat. Erélyes hangon utasítja vissza azt az állítást, hogy
mindenért Jób a felelõs. Elíhú a szeretet és a könyörület csomagolópapírjába
burkolja szavait, de õ maga is keményen beszél Jóbbal. Érveléseiben mégis
ott rejlik a csodálatos üzenet: Isten a szenvedésben, a gyengeségben is min-
dig igazságos, és megmutatja erejét. Az irgalmas Istenrõl vall, és elõkészíti
Jóbot az Istennel való nagy találkozásra. Egy kicsit olyan elõhírnõk, útkészítõ,
mint Keresztelõ János. 

Nem élt a földön olyan ember, aki rövidebb vagy hosszabb ideig ne szen-
vedett volna. Ahogy Jób el tudta hordozni szenvedését, abból erõt meríthe-
tünk, tanulságokat vonhatunk le. Sorsa vigasztalásul szolgál azoknak, akik
gyászolnak, kórházi ágyon fekszenek, szerettükért aggódnak, vagy csalódot-
tak. A hívõ ember gyakran átélheti, hogy a Krisztussal elhordozott szenve-
désben formálódik a lelkünk, együttérzõbbé válik a szívünk, fogékonyabbá
válik az értelmünk. A szenvedést elõször tehernek, átoknak érezzük, de Isten
kezében áldássá válik. Akik könnyhullatással vetnek, vigadozással aratnak A
mi könnyeink is mennyei gyémántokká válhatnak Isten formáló kezében. Ezt
a csodát figyelhetjük meg a tengeri gyöngy kialakulásában. Köztudott, hogy
a tengerben élnek olyan kagylók, amelyekbe ha valami idegen test hatol be –
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akár piciny kavics, vagy porszem –, az a kagylóban élõ állatra szúró hatást
gyakorol. A fájdalom miatt a kis állat az idegen testet nyálkaszerû nedvvel ve-
szi körül, ami ha megkeményedik, igazgyönggyé alakul. 

A Krisztusra tekintõ szenvedõ embernek olyan kisugárzása van, ami cso-
dát produkál a környezetében. 18 évig ebben a gyógyító sugárzásban része-
sülhetett családunk is izomsorvadásos, tolókocsis kislányunkon keresztül.
Krisztina – a „mosoly-fény prédikátor”– közelében számtalan szenvedõ em-
ber kapott felülrõl jövõ erõt. Halála után a Magányos nõk táborában mesélte
egy fiatalon özvegyen maradt édesanya, aki Down-kóros kislányát hozta kö-
zénk, hogy micsoda csodát éltek át pedagógus kollégái.

Krisztike lelkész-édesapjától elkérte a betegek címét, és szokásos beteglá-
togató körútjára indult a kórházba. Nem zavarta, hogy a tolókocsiból a lift ke-
zeléséhez néha segítséget kellett kérnie. Tudta, hogy õt a betegek nagyon vár-
ják. Egy gimnáziumi tanár abban a kórteremben feküdt, ahol Krisztike egy
súlyos beteget vigasztalt. A hitetlen tanár számára sorsfordító volt ez a vélet-
lenül kihallgatott beszélgetés. A kórházból kikerülve õ is elmesélte a hallot-
takat, hogy vigasztalást nyújtson a Down-kóros kislány édesanyjának férje
tragikus halála után. „Ismerek egy kislányt” – kezdte –, „akinek üdvözült mo-
solyát, gyógyító szavait soha nem felejtem el. Vele kellene beszélned, õ bizto-
san meg tud vigasztalni. Fogalmam sincs, ki lehet, tolókocsijával járt betegágy-
tól betegágyig, mint egy fénygomolyag, és fülig érõ szájjal lelkesen beszélt.”
„Ó, õt ismerem!” – kiáltott fel az özveggyé vált Julika. „Õ a lelkészházaspá-
runk kislánya. Az én Verusommal is csodát mûvelt. Együtt járunk moziba,
együtt rajzolunk, és gyakran beszélgetünk. Általa került elárvult családunk
Krisztus gyógyító közelébe.”

Még a hívõ ember is gyakran érzi a szenvedést a bûn büntetésének. Pár
napja történt egy súlyos baleset. Bibliaórás néninket elütötte egy teherautó.
A kerekek átmentek a kezén, azonnal amputálni kellett. Mélyen hívõ férjének
elsõ kérdése elgondolkoztatott: „Mit vétett az én drága feleségem, hogy az Is-
ten ilyen kegyetlenül megbüntette?” Mit várhatunk a „csak templomosoktól”
vagy a hitetlen emberektõl, ha az imádkozó, krisztusi életet élõk sem tudják
az õ kezébõl elfogadni a csapást? Gyakran hangzik el a kérdés a mindenna-
pokban: Miért sújt az Isten engem különféle csapásokkal, amikor mindig ott
ülök a templomban, fizetem az egyházfenntartói járulékot, és néha még jóté-
konykodom is? A keresztyénségünk nem védõruha vagy egy láthatatlan pajzs,
ami megóv bennünket a ránk leselkedõ veszedelmektõl. Nem tesz sebezhe-
tetlenné a keresztvíz, mint Sárkányölõ Szent György lovagot a vér. Nehezen
értjük meg, hogy a fájdalom, az elesettségünk, a veszteségeink is Isten tervé-
nek része lehet.

Bodelschwinghrõl, az áldott életû lelkipásztorról olvastam, hogy fiatal há-
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zas korában milyen iszonyú csapás érte. Járványos betegség következtében 2
hét alatt 4 gyermekét kellett eltemetnie. A mélyen sújtott szülõk Isten kezé-
bõl fogadták a hihetetlenül nagy csapást. Naponta kimentek a temetõbe a kis
sírhantokhoz, és a padon ülve órákon keresztül könyörögtek Istenhez, hogy
világosítsa meg lelküket: Mi a célja ezzel a nagy megpróbáltatással? Rá kellett
döbbenniük, hogy az Isten hatalmas szeretetmunkára szemelte ki õket: létre-
hozták az „Irgalmasság városát”, ahol gyengeelméjûeket, epileptikusokat és a
társadalom kivetettjeit karolták fel. Mint Jóbot is, Isten õket is kárpótolta és
megszánta azzal, hogy négy új gyermeket ölelhettek magukhoz. 

Jób és Elíhú még nem ismerhette Jézus Krisztust, bár mintha az õ fényébõl
valami átszûrõdött volna az évszázadokon. Mi ennek a kincsnek birtokában
vagyunk. Jézus Krisztus az egyetlen megoldás a szenvedõ ember számára. 

Egy idõs, remegõ öregúr botorkált a templom felé. Belekarolt egy fiatalem-
ber, aki elõtt õszintén feltárta súlyos remegésének okát. Fiatal diplomataként
a Külügyminisztériumban dolgozott, ahol egy fogadáson megismerkedett egy
asszonnyal. Mikor már azt hitte, hogy boldog révbe jutott az élete, az asszony
kihajította az utcára, mint egy megunt ruhadarabot. Sorvadt, mint az õszi vi-
rág. Fõnöke, aki hívõ ember volt, azt tanácsolta, hogy keresse fel idõs lelki-
pásztorát, aki a Feltámadott segítségével kigyógyítja melankóliájából. „Gú-
nyosan kinevettem: Csak nem a Keresztre feszített Jézus lábához akar térde-
peltetni?” Néhány nap múlva Bécsbe helyezték, ahol nem bírta tovább a lelki
fájdalmakat, és megmérgezte magát. A szer nem volt elég ahhoz, hogy kioltsa
az életét, de elég volt ahhoz, hogy testi-lelki ronccsá váljon. Most öreg fejjel,
boldog örömmel jár ahhoz a Megfeszítetthez, akit fiatalon kigúnyolt. „Min-
denkinek azt hirdetem, hogy a szenvedésnek csak egyetlen patikája, gyógy-
szere van: Krisztus keresztje. Krisztus nélkül képtelenek vagyunk elviselni a
földi szenvedéseket.”

Évek óta gyakran járok kórházakba gyógyíthatatlan betegekhez. Szolgál-
hattam már börtönben, évekig vezethettem a Nagycsaládosok Egyesületét
Zalaegerszegen, és járhattam segély-utakon Erdélyben, „istenháta-mögötti”
falvakban. Örültek az igehirdetéseimnek és az orgona-játékomnak. A legfe-
lejthetetlenebbek mégis azok a percek voltak, amikor általam, az egyszerû
szolgán keresztül Krisztust ölelhették magukhoz. Továbbra is Krisztusra mu-
tató ujjként szeretnék szolgálni egyházunkban, szeretetotthonunkban és
gyülekezetünkben, hogy a szenvedõk, a halál kapuja elõtt állók idõben letér-
delhessenek Krisztus elõtt.

Baloghné Szemerei Mária
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Szentháromság ünnepe után
15. vasárnap

Jaj a gondtalanoknak a Sionon, az elbizakodottaknak Samária hegyén, a legkiválóbb
nép elõkelõinek, akikhez folyamodik Izráel háza! Járjátok be Kalnét, és nézzetek szét!
Onnan menjetek a nagy Hamátba, azután menjetek el a filiszteus Gátba: Különbek
vagytok-e ezeknél az országoknál, nagyobb-e határuk a ti határotoknál? Ti azt gon-
doljátok, hogy messze van a veszedelem napja, ezért az erõszak uralmát közel hoztá-
tok! Elefántcsont ágyakon heverésznek, pamlagokon terpeszkednek, megeszik a nyáj-
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A szenvedés Isten elõfutára, aki azt hirdeti, hogy az Úr fenséges kegyelmével
közeledõben van.

C. H. Spurgeon 

Szemerei Gábor: NAGYSZOMBAT ÉJ
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ból a bárányokat, és a hízlalóból a borjúkat! Hárfakísérettel danolásznak, és azt hi-
szik, hogy zenéjük olyan, mint Dávidé. Kelyhekbõl isszák a bort, és finom olajjal kenik
magukat, de József romlásával nem törõdnek. Ezért majd õk mennek a foglyok élén
fogságba, és vége lesz a terpeszkedõk mulatozásának. (Ám 6,1–7)

ROMLÁS ÉS GYÓGYULÁS

Ámósz ezekben az igékben a nép vezetõit ostorozza, akik egyszerre voltak
vallási, politikai, gazdasági és kulturális vezetõk. Ostorozza õket, mert rosz-
szul végezték a munkájukat. Rossz irányt mutattak, és ennek következtében
az egész nép, az élet eltávolodott Istentõl. A mai életet látva, a sok romlástól
megborzadva ezt a nehezen érthetõ vagy értelmezhetõ igét ma is szívesen bo-
rítékba tennénk, és elküldenénk állami vagy egyházi vezetõinknek. A törvény
megismétlése után Isten hangsúlyozza: Lásd, eléd adtam ma az életet és a jót, de
a halált és a rosszat is. (5Móz 30,15) Ennek ellenére a vezetõk a rosszat, a
halált választották. Ámósz ezt olyan idõben mondta, amikor a vezetõknek te-
kintélye volt. Ma a vezetõk (és itt szûkíthetjük a kört a szülõkre) nem sza-
vaikkal, nyilatkozataikkal visznek romlásba minket, hanem a cselekedeteik-
kel. Nem tanításunkat figyelik a gyermekeink, hanem az életformánkat. 

Mivel ez a vasárnap szeptemberre esik, több figyelmet szentelünk a gyer-
mekeinknek. Vizsgáljuk meg, jól vezetjük-e õket! Néhány nagyon egyszerû
példán szeretném ezt megmutatni. Mindnyájan tudjuk, hogy a tegnapi kenyér
egészségesebb, mint a meleg péksütemény, mégis elszaladunk reggel a bolt-
ba, és azzal tömjük meg a gyermekünket, amirõl tudjuk, hogy rossz. Szülõi
értekezleteken sokszor elmondják a pedagógusok, hogy az iskola nem divat-
bemutató, szolid öltözetben jöjjenek a gyermekeink. Ennek ellenére, bár
néha zúgolódva, fogcsikorgatva, beáll szinte minden szülõ a versenybe. Senki
sem akar lemaradni. Tudjuk, hogy rosszat teszünk, olyan ideált állítunk a
gyermek elé, ami nem létezik. Egy olyan világba visszük bele õket, ami nincs.
Tudjuk, hogy a természet átalakítása milyen súlyos károkkal jár, tudjuk, hogy
elszenvedõi az unokáink lesznek, de kényelmünk miatt mégsem mondunk le
róla. Tudjuk, hogy az agresszív filmeknek milyen káros hatása van a gyerme-
kek lelkére, mégis együtt nézik a szülõk a gyermekkel ezeket a filmeket. Tud-
juk, hogy gyermekeink keveset mozognak, mégis autóval visszük õket az is-
kolakapuig. Ez mind-mind a romlás. 

Nézzük most ezt az ige fényében! A romlást a gyermek számára a hamis
élet adja. Akik gyermekük, unokájuk, dédunokájuk életét kísérik figyelem-
mel, láthatják, milyen szép tankönyvekbõl tanulnak. Szép iskolatáskában vi-
szik a tanszereket. Jól felszerelt iskolák, számítógépek segítik a munkájukat.
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Az idõsebbek, akiket az iskola után sok munka várt otthon, bizony irigykedve
mondják: jó dolguk van ma a gyermekeknek. Valóban? És hova lett a boldog
gyermekkor? Sok gondterhelt gyermeket is láthatunk. Vannak csodálatos já-
tékok, de ezek nyomába sem léphetnek annak, amit édesapánk készített,
vagy mi fabrikáltunk, és amikor elkészült, eltöltötte a szívünket a kitörõ
öröm. Hogyan emlékeznek az idõsebb testvérek az iskolára, a pajtásokra?
Mennyi romlást takar a külsõ javulás! Ha nem nézünk ezzel õszintén szembe,
akkor gyermekeinket, a kicsiket, a Józsefeket romlásba döntjük. 

A romlást a kicsik számára az erõszak jelenti. Sajnos az élet megtelt erõ-
szakkal. Gyermekeink hûen tükrözik a felnõtt társadalmat. Sokat beszélget-
tem pedagógusokkal is, panaszkodnak, hogy sok a tananyag, hogy csak a rá-
menõs, erõszakos gyermekkel tudnak haladni. Ez látszik a gyermekek játé-
kán, utcai viselkedésén is. De gyermekeink is tudnának beszélni a mi autóve-
zetésünkrõl, esti beszélgetésünkrõl, amikor beszámolunk este egymásnak a
napi munkánkról, hogyan lettünk úrrá nagy hangunkkal egy helyzeten. A si-
ránkozó gyermeknek, aki arra panaszkodik, hogy az erõsebbek mindig háttér-
be szorítják, mit mond az édesapja? Én nem tudlak megvédeni. Védd meg
magad! Üss vissza! Urunk a Gecsemáné kertben, életveszélyben intette így
Pétert: Tedd vissza kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek
el. (Mt 26,52) Uram, irgalmazz ennek az erõszakos világnak, Uram, irgal-
mazz gyermekeinknek! 

A romlást a gyermekek számára a farizeizmus hozza. Ez az a magatartás,
amivel a gyermekeinket, a kicsiket, Józsefet, romlásba visszük. Nem akarunk,
nem merünk egy esemény háta mögé nézni. Megelégszünk a felszínes esemé-
nyekkel is. Elég a jó osztályzat, még az sem olyan nagy gond, ha csalással érte
el gyermekünk. A bûn után mindent elkövetünk, hogy azt elfedjük. A szülõk
berohannak az iskolába egy beírás után, hogy az õ gyermekük ezt biztosan
nem cselekedhette. Kedves Testvéreim! Isten igéje ennél jobb megoldást kí-
nál, a megbocsátást, amely nem a tegnap elfelejtését jelenti csupán, hanem
olyan forró ölelést, amely kiszorítja belõlem azt, ami tegnap bûnre sarkallt.
De ez nekünk nem kell, jobb helyette a látszat. Ez a sok romlás az ördög
munkája. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. (1Jn 3,8)
Az eleven hal tulajdonsága, hogy folyammal szemben is tud úszni. Az elpusz-
tult tetemet sodorja az ár. Az élõ hit az, ami nem a közvéleményen tájékozó-
dik, hanem Jézus Krisztuson. Az élõ hit az, amely számára a kegyesség napi
gyakorlat, nem ünnepi ruha. Az élõ hit nem azonosul a rossz közvélemény-
nyel, hanem tudja: Ne gyõzzön le téged a rossz, hanem te gyõzd le a rosszat a jóval.
(Róm 12,21) 

Isten igéje olyan életre hív, ahol a vallás mindennapi gyakorlat lesz szá-
munkra. A vasárnap alapgondolata: senki sem szolgálhat két úrnak. Urunk

250

Jav Hull.qxd  2003. 12. 04.  17:20  Page 250



erre az útra hív. Erre, ahol együtt gyógyulhatunk, szülõk és gyermekek. Sokat
panaszkodott Urunk a kétszívû emberek miatt, ilyenkor másokra gondolunk,
mások üdvösségét féltjük. Csendben vigyük Urunk elé saját kegyes életünk
kettéhasadtságát. Az én szívemet is õ ismeri a legjobban. Makkai Sándor Ma-
gyarok csillaga címû könyvében írja: „Csak máz maradt a magyar urakon a ke-
resztvíz, alatta vad pogány szív vert tovább, s folyt az istentelen ragadozó élet
mint azelõtt.” Az egyedüli gyógyulás, ha megismerjük életünk egyetlen urát,
Istenét, aki Úr a hétköznapokban és az ünnepekben is, akkor is, amikor embe-
rek vesznek körül, és Úr akkor is, amikor magány árnya borult rám. Úr életem
minden napján, és uralma nem ér véget a földi élettel sem. Mert meg vagyok
gyõzõdve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem
eljövendõk, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény
nem választhat el minket az Isten szeretetétõl, amely megjelent Jézus Krisztusban, a
mi Urunkban. (Róm 8,38–39) A gyógyult boldogan tekint elõre.

Szabó Vilmos
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…Isten országával úgy áll a dolog, így beszéli el Jézus egyik példázata, mint ke-
reskedõvel, akinek szép gyöngyök keresése tartozott az üzletéhez. Amikor azonban
hasonlíthatatlanul értékesebb kincset talált, eladta mindenét, amije volt, hogy ezt
az egy gyöngyöt megszerezze. (Mt 13,45k) A követés Isten országára tekintettel
nem keserû, világról való lemondás. Inkább a különbségtétel józan képessége által
támad: a jó és a még jobb, az utolsó elõtti és végsõ, a világ és Isten között. Jézus
példázatában a kereskedõ nem vallási rajongó. Mindenestül üzletember, aki tud
összehasonlítani, különbséget tenni és mérlegelni s aki nem is habozik azt megten-
ni, amit belátása megtenni parancsol. Amikor az összehasonlíthatatlanul értékes
gyöngyöket felfedezi, akkor minden egyéb, ami élete fenntartására és felüdítésére
szolgált, összehasonlítva ezzel nélkülözhetõ lesz. Mindennek a feláldozása azért,
hogy a szép gyöngyöt megszerezze, egyfelõl ugyan a kedvessé lett javaktól való
megválást jelenti, más oldalról azonban nyereséget is. Közömbös, hogy ezt inkább
gazdasági vágy vagy esztétikai érték szerint mérlegeli. A csattanó mindenesetre az,
hogy a kereskedõ, aki a szabad döntésbõl látszólag nagy veszteséget szenved, a
valóságban élete üzletét csinálja meg.

Reiner Strunk: Krisztus követése. Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya. Budapest
1990. 20–21. o.
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Szentháromság ünnepe után
16. vasárnap

Gyûlölöm, megvetem ünnepeiteket, ünnepségeiteket ki nem állhatom! Ha égõáldozatot
mutattok be nekem, vagy ételáldozatot, nem gyönyörködöm bennük. Rá se tekintek a
békeáldozatra, melyet hízlalt állatokból mutattok be! Távozzatok elõlem hangos ének-
lésetekkel, hallani sem akarom lantpengetéseteket! Áradjon a törvény, mint a víz, és
az igazság, mint a bõvizû patak. (Ám 5,21–24)

DÖBBENET

„Mint derült égbõl a villámcsapás…” – hallhatjuk ezt a közhelynek számító
hasonlatot, és sokszor valóban meglepõdünk életen és halálon, szokáson és
újdonságon, stíluson és faragatlan beszóláson. Most sokan nem csak megle-
põdnek, hanem a döbbenet néma szavaival kergetõznek szívükben. Ámósz
próféta szavai elég bántó módon szólhatnak hozzánk. Emberi szándékunk és
akaratunk, amely arra irányul, hogy Isten felé hálaadással, dicséretekkel és
emberi áldozatokkal forduljunk, megköszönve azt a jót és fenségeset, amit
tõle kaptunk, most döbbent csendben zsugorodik össze a leleplezõ próféciá-
tól. Gondolhatnánk, az istentisztelet igazán Istennek tetszõ alkalom, ennél
jobbat nem is tudnánk adni, ennél csodálatosabb alkalma nem lehet Isten és
ember közösségének. Ha a templomban vagyunk, és két kezünket összetéve
imádkozunk, hangunkat kieresztve énekelünk, akkor a Mindenható is elége-
dett lehet velünk. Bár tudjuk és ismerjük a vádaskodó hangokat, amelyek ál-
talánosítva hirdetik a templomkerülés okát: minek járjak oda, ha csupa há-
zasságtörõ, csaló, gazember, újgazdag alakoskodó található meg a padokban.
Nem használ semmit az egy óra ücsörgés, az embert nem lehet csak úgy meg-
változtatni. Rágalmak, vádak és kétségek szólnak hozzánk, mégis itt va-
gyunk. Most pedig pont innen is hasonló szidalmak járulnak felénk, vallásos
kegyességünket, ünnepi szokásainkat kell mérlegre tenni, még akkor is, ha
tudjuk, ma már nem bárány és galambáldozatokkal fordulunk Isten felé. 

Ha az ember Isten felé fordul, akkor ünnepet él meg életében. Felemeli szí-
vét a tiszta és szent dicsõségbe, békességet keres háborgó lelkének, imában
foglalja mindazt össze, amivel csordultig van a szíve. Milyen ünnepet ülünk
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ma? Hogyan éljük át az ünnep, istentisztelet gyönyörûségét? Hangozhatnak
felénk ezek a kérdések. 

Az ünnep szó etimológiai magyarázata talán közelebb visz bennünket a lé-
nyeghez. A régi idv és a nap szó összetételébõl alakult ki az ünnep. Az idv szó-
gyök pedig az üdvösséget, a szentet jelöli, tehát eredetileg szent napot, üd-
vösséges napot jelentett. Az üdvösség napja az ünnep, amikor az ember ki-
szakad az idõbõl és a térbõl, megszabadul a sorsnak nevezett meghatározott-
ságból, felemelkedik a profán mindennapok körforgatagából, és átéli azt az
isteni szabadságot, amelyben életünk rendjét és ritmusát tapasztalhatjuk meg.
Hová lett ez az ünnepi üdvösség, amelyben ez a szabadság köszönt reánk?

A vasárnapi ünnep családok ezrei számára munka és küzdelem, amelyben
a mindennapi kenyérért izzadnak, hogy fennmaradjanak abban a versenyben,
ahol éjjel-nappal körforgásra, munkára kényszerülnek. Bomlasztva egy csa-
lád, egy gyülekezet és egy nemzet közösségét, áruházláncok fojtogatják az
ünnep szabadságát, hogy a nyugalom üdvösséges napjából az untalan vásár-
lás napja kerekedjék ki. A vasárnapi ünnep emberek százezrei számára egy
újabb kavalkád a hétköznapok után, amikor a semmittevés, a televízió és a
fogyasztásdömping egyvelegébõl eltûnik a hangulat, az élmény. Életünk tük-
rében nem rajzolódik ki az a kontúr, amely megadta a ritmust és a rendet. El-
mosódik a munka, a játék, a szépség és a boldogság, megmarad a hömpölygõ
örvény, a kényszerû kétség. Eltûnik, elsorvad a vasárnapi ünnep, elveszti va-
lóságát, hatalmát és békességét az istentisztelet szabadsága. 

Ámósz próféta azonban nem egy demagóg üzenetet hirdet a világ ünnep-
telenségérõl, nem másokra mutogat, hanem nagyon komoly önvizsgálatot
tart. Hol van az egyházban a hiba? Hol van az ünnepi, liturgikus emberben a
képmutatás, az álnokság és a hitványság?

Egy izraelita számára természetes volt, hogy az Úr szívesen veszi az ün-
neplést, szereti a füstölgõ áldozatok illatát, szívesen hallgatja az ünnepi is-
tentiszteletek muzsikáját és énekét. A teremtés az ünneplésben fókuszálódik,
ahol az ember nyugalmat és békességet talál az Istennel megélt közösségben.
Ezért hangzik döbbenetesen ez a prófétai üzenet, mert pont a megszokott li-
turgikus, Istenhez forduló cselekedeteket kérdõjelezte meg ironikus, profán
képekkel, megszentségtelenítve az õsi hagyományokat. Ámósz kegyetlen
élességgel hirdeti az ünnep álnokságát. Kulcsszavai az igazság és a törvény
köré gyülekeznek. Ha az emberi hétköznapokban szociális igazságtalanságok
és jogi törvénytelenségek uralkodnak, akkor nem lehet tiszta az ünnep, nem
lehet szent a liturgia. Prófétai üzenete nagyon élesen tér ki ezekre az ellenté-
tekre. Beszél a nincstelenek jogtalanságáról, amelyet eltûrnek a díszes házak-
ban lakó gazdagok. Az emberi botrányoktól hangos az utca és a templom,
mert sanyargatás, megvesztegetés és elnyomás uralkodik az emberek között.
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Ezek a botrányok megszentségtelenítik a tiszta ünnepet, gátat vetnek az élet
ritmusa és rendje elé. Az igazságtalansággal és a törvénytelenséggel szemben
egyedül az szabadít meg, ha visszatér az ember eredeti küldetéséhez, és em-
bertársaival igazságban és törvényességben él.

Ámósz nagyon radikálisan értelmezi a vallási fogalmakat evilági területre,
a mindennapok forgatagára. Politizál egy közügy érdekében, azzal a tudattal,
hogy Isten akarata ez. Prófétai üzenete az ”itt és most” aktualitásában jelenik
meg. Nem egy fenséges, túlvilági dimenzióban, hanem a hétköznapok pitiá-
ner jellemtelenségében, a hûtlenné vált embertelenségben és a képmutató
nagyképûségben szembesít bennünket az istenre-utaltságunkkal. Itt és most
aktualizálódik az ámószi prófécia, mert ma is él bennünk az igazságtalanság
és a törvénytelenség megannyi példája. Gondolhatunk nagy politikai játsz-
mákra, ahogy embereket semmiznek ki, de gondolhatunk a saját ügyeinkre,
ahol szintén található hûtlenség, álnokság és hazugság. Magunkba tekintve
olyan könnyen elsiklunk felette, másokban persze rögtön észrevesszük a hiá-
nyosságot. Aktualizálódhat a kritika az istentiszteleti kultusz iránt is, mert az
aktív részvétel hiánya, a képmutatás és az unalom osztályrészévé vált ünne-
peinknek, kiürítve a templompadok sorait. Német karikatúristák kedvenc té-
mája az üres múzeumi templom, a kövérkés szeleburdi prédikátor vagy a fe-
jek felett elbeszélõ angyalsereg. Önkritikával és önvizsgálattal kellene felis-
merni a felelõsség, a szolidaritás és az emberszeretet krisztusi parancsát, ak-
kor részesülhetünk az ünnep áldásából, az Istenhez fordulás kegyelmébõl. Ha
valóságosan aktualizáljuk Isten parancsát törvényre és igazságra, megláthat-
juk az „itt és most” üzenetében azt a kegyelmet, amely tevékeny szabadságra
hív el bennünket. Tapasztaljuk azt a valóságot, hogy miért van szükség éles
és radikális hangnemre. Mert Isten jelenvalósága kínosan szembeütközõ. Je-
len van a gyász nehéz óráiban, a kétségek viszontagságos dilemmáiban, a
megváltoztathatatlannak tûnõ keresztekben, de jelen van a boldogság és
öröm napjaiban is.

Aktualizálhatjuk ezt a prófétai üzenetet Krisztus ígéretére is, mert Jézus
azért jött, hogy betöltse a törvényt, és azt jelentette ki önmagáról, hogy én va-
gyok az igazság. Valóságos krisztusi életformává válhat így ez a két vallási fo-
galom, amely szituációkban, kapcsolatokban és ars poeticában nyilvánulhat
meg. Megismerhetõ belõle a jézusi mozdulat, amellyel az emberek felé for-
dul. Mindegy, hogy milyen ember érkezik, tudós vagy naiv, kegyes, kétkedõ,
nõ vagy férfi, gyermek, gazdag, beteg vagy egészséges, boldog, szorongó, kor-
rupt vagy csellengõ, drogos, popsztár vagy lelkész, õ mindenkit hív szerete-
tébe. Megtalálható benne az életet jelentõ jézusi szó, amely bocsánatot hir-
det, tanít és indít. Megtapasztalhatjuk a jézusi csodát, amely nem keres min-
denre magyarázatot, mégis újjáteremt, és elrejti bennünk azt az isteni titkot,
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amely sok megmagyarázhatatlan és elfogadhatatlan élethelyzetre ad gyógyu-
lást. Ez a krisztusi ígéret aktualizálódhat bennünk is, ha a prófétai „áradás”
bennünket is elér. Így juthatunk el a kultusz kritikájától, a sokszor keserû ön-
vizsgálattól, az élet ígéretéig, ahol törvény és igazság adja meg lelkünknek a
valódi, tiszta ünnepet. Így juthatunk túl a döbbenet némaságán, egy felszaba-
dult, megkönnyebbült istentiszteletre. Életünk rendje és ritmusa visszatalál ere-
deti forrására, és ismét idv-napot, üdvösséges napot élhetünk szívünkben. Árad-
jon reánk Isten áldása, hogy életünkben minden perc és pillanat valódi isten-
tiszteletté váljon, ahol nem utálatos áldozatokkal, hamis énekekkel és álnok
gondolatokkal és tettekkel járulunk az õ orcája elé, hanem hittel és irgalom-
mal. Benne bízva válhat egész életünk istentiszteletté.

Solymár Péter Tamás

Szentháromság ünnepe után
17. vasárnap

Ezt az igét kapta látomásban Ézsaiás, Ámóc fia Júdáról és Jeruzsálemrõl: Az utolsó
napokban szilárdan fog állni az Úr házának hegye a hegyek tetején. Kimagaslik a hal-
mok közül, és özönlik hozzá valamennyi nép. Eljön a sok nép, és ezt mondják: Jöjjetek,
menjünk föl az Úr hegyére, Jákób Istenének házához! Tanítson minket utaira, hogy az
õ ösvényein járjunk. Mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálembõl. Ítéletet
tart a nemzetek fölött, megfenyíti a sok népet. Kardjaikból kapákat kovácsolnak,
lándzsáikból metszõkéseket. Nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem ta-
nul. Jákób háza, jöjjetek, járjunk az Úr világosságában! (Ézs 2,1–5)

JÁRJUNK AZ ÚR VILÁGOSSÁGÁBAN!

Az élet szótárában ott van ez a kellemetlen szó: félelem… Sok mindentõl
félünk, a felsorolásba bele sem merek kezdeni. Amire igénk alapján gondolok
– járjunk az Úr világosságában –, az a tény, hogy sok embert nyomaszt a sötétség.
Sokan kifejezetten félnek a sötéttõl. Még felnõttek között is akad, aki éjszaka
nem meri lekapcsolni a villanyt. Miért? Azért, mert a sötétben bizonytalan-
nak, tehetetlennek, kiszolgáltatottnak érezzük magunkat. A legnagyobb sö-
tétséget a halál gondolata, de leginkább a ténye vetíti ránk. Erre gondol a
zsoltáros is, amikor ezt mondja: A sír mélyére juttattál már, mélységes sötétségbe.
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(Zsolt 88,7) A halál okát tudjuk, a diagnózis ott van a Szentírásban: A bûn
zsoldja a halál. Ám nem mindegy, hogy a halál természetes úton, avagy
természetellenes módon, igénkre gondolva: fegyverek által következik be...

Az Ótestámentumban a sötétség szerencsétlenséget és szomorúságot je-
lent. Szerencsétlenség, szomorúság nemcsak ott van, ahol zúgnak a repülõ-
gépek, dörögnek a fegyverek, hanem ott is, ahol „csak” a szó csatázik. Szóval
is lehet ölni! Meggondolatlan szavainkkal, kijelentéseinkkel felidegesítjük
egymást, s ezzel rövidítjük egymás életét. Nem véletlenül óvja Jakab apostol,
levelének harmadik fejezetében a mindenkori embert a nyelv bûneitõl. Azt
mondja róla, hogy „a gonoszság egész világa”.

Ma minket sajátos helyzetünkben szólít meg az ige, amely bátorítás, buz-
dítás: Járjunk az Úr világosságában! Az Úr világosságában járni azt jelenti, hogy
keresni és õt kérdezni életünk minden kérdésében. Nyugalmunk és békességünk ér-
dekében, és ezt látom az egyetlen jó megoldásnak, fõleg azért, mert ezt Jézus
maga erõsíti meg János evangéliumában: Én világosságul jöttem a világba, hogy
aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben. (Jn 12,46) A mi igazi gondunk nem
a fizikai sötétség elsõsorban, hanem a lelki sötétség, a szívben lévõ sötétség.
Belsõ szorongásainkra, nyomasztó érzéseinkre, akár fényes nappalon jelent-
kezõ félelmeinkre gondolok. Szenvedünk a lelkiismeretünktõl, tetteink, mu-
lasztásaink miatt. Jézus akar és tud rajtunk segíteni. Sõt, õ teszi meg fárad-
hatatlanul az elsõ lépéseket felénk. Közöttünk van az olvasott és hirdetett
igében, megjelenik a szentségekben. Problémáink, gondjaink között számít-
hatunk-e rá? Igen! Veres Péter mondta annak idején, hogy Jézus Krisztus a
mindenkori embernek, a mai fiataloknak is tud jó eligazításokat adni, mindig
tud új utat mutatni népének, mert Jézus több, mint példakép, Jézus eligazító!
Ez így igaz! Jézus Krisztusban nyilvánvalóvá lett, hogy a hatalmas Isten már
nem csak a Sionon található meg, útmutatása és tanácsa nemcsak az egykori
kiválasztott nép számára adatik. Isten Jézus Krisztusban eljött minden em-
berhez, hozzánk is. Minden kor embere hozzá fordulhat, mert minden élet-
helyzetben van üzenete, tanácsa. Sok bibliai példa mutatja, aki szívét meg-
nyitotta elõtte, annak rendezõdtek dolgai: a reménységgel hozzá forduló be-
teg gyógyultan kezdhetett új életet, a gyászoló vigasztalódást nyert, a bûnös
nõ bocsánatban részesült. Utóbbinak azt mondta Jézus: A te hited megtartott
téged, menj el békességgel! (Lk 7,50b) Igen, egy bûnökkel terhelt ember életében
rendet teremtett az Úr! A mi eléggé zûrös világunkban, velünk is ezt szeretné
tenni. Ki akar emelni bennünket a bûn sötétségébõl, egy tisztességes élet
világosságába. Nyugalmat, békességet, ha úgy tetszik békét szeretne nyújtani.
Alapigénk elõtt ez a fejléc áll: „A béke korszaka”. Uram Isten, eljön-e ez, s
mikor? Olyan szép ez a gondolat, hogy nem is lehet igaz – mondják sokan.
Talán egy álom leírása ez, vagy a hõn óhajtott emberi vágyak kivetítõdése a
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bizonytalan végtelenbe? Nem! Nem vágyálom ez, hanem Isten ígérete! Le-
gyünk türelmesek, és tegyünk meg mindent idõben a magunk helyén. Bíz-
zunk abban, hogy amit Isten megígért, azt meg is valósítja…

Az Úr világosságában járni azt is jelenti: Jézus Krisztus útját választani, s vál-
lalni azt az utat, amit õ járt. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a
békességet és egymás építését szolgálják. Vágyaink, igényeink vannak és el-
várásaink is, de ha nem tudtuk vagy elfelejtettük volna, ebben a nagy mun-
kában számít ránk is az Isten. Engem, téged, minden embert eszközévé akar
toborozni, a magunk helyén. Sokszor visszagondoltam egy évtizedekkel ez-
elõtti, csendes, karácsonyesti beszélgetésre. Most is, mintha ott érezném ma-
gam a téti parókián. Jó öreg principálisom mondta a szeretet ünnepének esté-
jén: „Fiam, a háborúságok nem a harctereken kezdõdnek, hanem az ottho-
nokban, otthonainkban kezdõdnek és dúlnak.” Bizony, legyen gondunk a csa-
lád békességére, a gyülekezet szeretet-közösségére, a falu avagy város gond-
jába épüljünk bele, vegyük fel a körülöttünk lévõ kis közösség gondjait. El
sem merem gondolni, hogy valakiben felvetõdik a kérdés: fontos-e ez? De
mennyire, hogy fontos! Egy egyszerû példával hadd világosítsam meg! Ha egy
csendes tó sima tükrébe bedobunk egy követ, keletkezik egy kis hullámgyû-
rû, aztán jön utána egy nagyobb, és így tovább… terjednek, nagyobbodnak a
gyûrûk! Nagyon sok múlik azon, hogy a mi otthonainkból milyen hul-
lámgyûrûk veszik útjukat. A világosságé avagy a sötétségé? Túrmezei Erzsébet
írja a Légy Krisztushordozó címû versében: 

Jézust az szolgálja itt,
aki máson segít,
és gyámolítja
kicsinyeit, szegényeit,
a gyengéket, a védteleneket.

Isten csodálatos tervét az segíti elõ, juttatja elõbbre, aki „Krisztushordozó”.
Van-e közöttünk Krisztushordozó? Jávor Pál egykori neves színmûvész halá-
los ágyán kérte lelkigondozóját: Atyám, kérem beszéljen nekem sokat Jézus-
ról. Meggyõzõdésem, hogy csak Krisztus evangéliuma mentheti meg ezt a
megtévedt emberiséget. Igen, megtévedt emberiség vagyunk! Ezért hangzik
a próféciában, hogy „Járjunk az Úr világosságában. Az Úr világosságában jár-
ni azt is jelenti: az õ békességében részesülni, s az õ eszközeivé válni a békéltetés szol-
gálatában. Isten cselekszik, de azt várja tõlem, tõled, hogy mi sem maradjunk
tétlenek. De nem feledhetjük eszköz voltunkat. Mi „csak” eszközök vagyunk,
lehetünk az Isten kezében! Mi maiak, valós helyzetünkben. Ha körülnézünk
a világban, hallgatjuk a napi híreket, bármennyire is az ellenkezõjét tapasz-
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taljuk Isten ígéretének, mégsem bizonytalanodhatunk el, mert az igében
mondottak Isten ígéretei. A mi Istenünknek hatalma van minden hatalmas-
kodó fölött, s amit õ ígér, azt meg is valósítja. 

Az Úr világosságában járni azt is jelenti: Hinni az Isten által ígért jövendõben,
a beteljesedésben. A legfõbb és legnyugtalanítóbb kérdésünk az, hogy mikor. Tü-
relmetlen ember – mondom magamnak is –, figyelj arra, ahogyan a prófécia
kezdõdik: Az utolsó napokban… Ez az idõ, az Isten által kirendelt idõ Jézus el-
jövetelével, feltámadásával, a Lélek kitöltetésével már kezdetét vette. Eljött a
Szabadító, élõként ma is köztünk van, s Lelkével hitet teremt bennünk. Ad-
jon Isten mindnyájunknak élõ hitet, hogy türelmesek, kitartóak, szolgálatra
mindig készek legyünk. Bízzunk abban, hogy egyszer majd elmondhatjuk,
amit egy amerikai regény mottójaként olvastam valamikor: „…hosszú volt, és
meredek az út, Magányos, sötét tájon vitt keresztül. Ím, dalt fakasztott ajka-
mon, És lámpást adott kezembe az Úr!”

Járjunk az Úr világosságában! Járjunk az Úr világosságával!
Péter Jenõ

Szentháromság ünnepe után
18. vasárnap

Ebbõl tudható, hogy az igazságból valók vagyunk. És akkor az õ színe elõtt azzal biz-
tatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és
mindent tud. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten
elõtt; és amit kérünk, megkapjuk tõle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük,
ami kedves õelõtte. Az õ parancsolata pedig az, hogy higgyünk az õ Fiának, a Jézus
Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk.
Aki pedig megtartja az õ parancsolatait, az õbenne marad, és õ is abban; és ezt, hogy
õ bennünk van, abból tudjuk meg, hogy a Lelkébõl adott nekünk. (1Jn 3,19–24)

KÉTELKEDÕ SZÍVEKNEK – BIZONYOSSÁG

Olyan világban élünk, ahol mindent megkérdõjeleznek. Nem csak a tekinté-
lyek ledöntésérõl van szó (és a bálványok maradnak), hanem a már eddig jó-
nak bizonyult értékek aláásásáról és az eddig biztosnak vélt úton való elbi-
zonytalanodásról is. Személyesen is megtapasztalod ezt. Bolondnak tartanak,
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hogy nem lopsz, pedig annyi mozdítható tárgy van körülötted. Elhallgatnak
az addig élvezettel pletykálók, amikor belépsz a munkahelyedre. Ósdinak tar-
tanak, mert a házasságot tekinted a férfi és a nõ egyetlen helyes életkapcso-
latának. Kirekesztõnek, mert a homoszexualitást bûnnek tartod, noha segíte-
ni akarsz a miatta szenvedõnek. És nagyképûnek, mert Jézust tartod az egyet-
len útnak az örök élet felé, és erõszakosnak, mert õt hirdeted, hogy benne,
nála van a szabadulás minden külsõ ellenségtõl és belsõ bajtól és bûntõl. És
végül is: egyáltalán bûn-e még a bûn? Nem egy valahonnan a múltból itt ra-
gadt ósdi elképzelésrõl van szó?

Hát igen. Mintha minden csak téged akarna megingatni. Mintha csak te
járnál a Krisztus útján. Fölvetõdik benned, hogy „csak nem én csinálom rosz-
szul, hiszen mindenki másként teszi?” Sok minden elbizonytalanítana, de
már most hadd erõsítselek: nem mindig a többségnek van igaza. Hanem Jé-
zusnak, aki egyedül az igazság. A mindent megkérdõjelezés nyomása alól a
mai keresztyének sem kivételek. A bizonyossággal sok keresztyén életben
gond van. Márpedig, ha a trombita bizonytalan hangot ad, ki fog a harcra készülni?
(1Kor 14,8) Hogy érünk el földi vándorutunk céljához, és hogy töltjük be a
küldetésünket? Ezért fontos, hogy ne tudjon megingatni bennünket senki és
semmi a hitünkben. Vagy ha meg is ingatott, újból megerõsödjünk. Ahogy Já-
nos apostol idejében is új erõre keltek a gyülekezetek, és vitték az örömhírt
szerteszét, nagy erõvel és hatalommal: Jézus él. Föltámadt. A te szabadítód
és vezetõd is lehet. A mai kételkedõ szíveknek is bizonyosságot akar adni az
Isten: jó az õ útja, egyedül jó.

Elõször is bizonyosságot ad azáltal, hogy megértjük: nagyobb az Isten (20.
v). Nagyobb minden bûnömnél és nyomorúságomnál. Mert a Sátán azzal
akarja erõmet venni, hogy azt mondja: lám, te sem vagy különb, mint a töb-
biek. Talán meg sem változtál igazán. A Sátán vádolása hamis, de amikor a
szívem is vádol, amikor a szívem is elhagy, akkor már nagy a baj. Mert maga-
mat igazán ismerem. Tudom, hogy valóban nem vagyok olyan, mint lennem
kellene. De igénk azt mondja, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi
szívünknél, és mindent tud. (1Jn 3,20) Itt a „vádol” és a „tud” szó közt érdekes
összefüggést fedezhetünk föl az eredetiben. Így hangzik: „kataginószkein” és
„ginószkein”. Azaz: „ellenemre ismer” és „javamra ismer”. Amikor már ma-
gam sem mentegetem magamat, Istennek még akkor is van mentsége a hívõ
számára. Nem jelentéktelen kicsiségnek próbálja beállítani a bûnödet, hiszen
õ jobban ismer és jobban megért, mint te önmagadat. Pontosan tudja, hol
állsz lelkileg. Ismeri erõsségedet és gyenge oldaladat, tud nyereségeidrõl és
veszteségeidrõl, sikereidrõl és kudarcaidról. De ember csak a felszínt látja:
amit tettél. Isten pedig azt is, hogy a mélyben, a felszín alatt más van: szere-
ted õt, akarod és igyekszel követni, és te eközben estél el. A szív vágyát nézi,
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nem úgy, mint a szívtelen ítélkezõk. Tudja, hogy nem vagyunk tökéletesek, de
szívünk vágyik Krisztus szeretetére. S kész megbocsátani a bûnbánó szívnek,
és bizonyosságot ad kegyelme felõl. Ha hiszed, hogy Jézus érted halt meg a
kereszten és hittel nézel õreá, ez elég neki. Legyen elég neked is.

Hadd említsem egy kételkedõ ember történetét, aki egyszer vétkezett és azt
gondolta, hogy elkövette a Szentlélek elleni bûnt, és neki már minden hiába.
Johann Peter Diedrichs, egy bõrkereskedõ segített a fiatalemberen, aki súlyos
kétség támadt szívében hitbeli állapota felõl. Diedrichs azt kérdezte tõle: 

– Ha egy bárány beleesik valamilyen piszokba, és bundája úgy összemocs-
kolódik, hogy inkább egy farkashoz hasonlít, akkor, ha elé teszed a bárány-
eledelt, egy kis illatos szénát, és elé teszel egy rakás farkasnak való táplálékot:
egy dögöt, vajon melyikhez nyúl? 

– Biztosan a fûhöz – válaszolt a fiatalember. 
– És te, kérdezte Diedrichs, milyen eledelt kívánsz most? A bûn élvezetét,

amit a világ szeret, vagy Krisztus bárányának az eledelét? 
– Hát én a Krisztus bárányának az eledelét kívánom – mondta a fiatalember. 
– Akkor az õ nyájához tartozol, még ha beszennyezted is magad, felelte

Diedrichs. És a kétkedõ fiatalember újból bele tudott kapaszkodni Istennek a
Jézus Krisztusban adott kegyelmébe.

Másodszor, bizonyosságot ad az Úr a meghallgatott imádságok által (22.
v). Azt már te is bizonyosan tapasztaltad, hogy válaszolt imáidra az Isten!
Sokszor még a hitetlenek imáira is válaszol. Egyszer egy lelkész két szkepti-
kus nem-hívõvel beszélgetett. Egyre csak bizonygatták, hogy nincs Isten. Mi-
vel dûlõre nem jutottak egymással, a végén a lelkész azt kérte, hogy legalább
annyit tegyenek meg próbaképpen vagy a maguk álláspontja alátámasztására,
hogy térdeljenek le, és csak annyit imádkozzanak, hogy „Isten, ha vagy, mu-
tasd meg magad”. És az imádság végén azzal kelt föl térdeirõl ez a két ember,
hogy kell lennie Istennek. De azt is mondhatnánk: Ha most úgy is érzed,
hogy nincs szükséged Jézusra (akinek a neve azt jelenti, hogy Szabadító), ám
menj el. De ne feledd: ha majd bajban leszel, kiálthatsz hozzá, és õ válaszol.
Így is sokan indultak el a hitben. De mi az Úréi vagyunk. Mi nem mondha-
tunk ilyen könnyelmû imákat. És sokszor úgy érzed, hallgat az Isten, nem
jutsz elõbbre küszködéseidben. Van egy számítógépes programom, és most
az jut az eszembe. Bekapcsolom, beírom a szükséges adatokat, s akkor meg-
jelenik egy fölirat: „Türelmet kérek, dolgozom”. A képernyõ sokáig nem mu-
tat semmit, de a háttérben óriási mûveletek folynak, a háttérben akkor is
„dolgoznak”. S egy kis idõ múlva elindul a gép, és elkezdi ontani a szükséges
adatokat. Ilyen a mi Istenünk. Bízzál benne. Ha elmondtad neki õszintén
mindazt, ami a szíveden van, majd egyszer – elõbb vagy utóbb –, a maga ide-
jében, elkezd válaszolni. Csak van-e erre érzõ lelked, hogy észrevedd: most
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sem a véletlen és a vakszerencse segített. Mikor hallgatja meg az Úr az övéi
imáit? Ha megtartjuk parancsolatait, és azokat cselekedjük, amik kedvesek elõtte.
Aki szereti az Urat, az szívesen teszi akaratát. Olyan, mint a kisgyermek.
Nemcsak azért engedelmeskedik, mert parancsolják, hanem mert szereti, és
ragaszkodik szüleihez. Anyák napján nem azért ad virágot, mert muszáj, ha-
nem mert hálás a szíve. És mi Isten parancsa? Hogy higgyünk Jézus Krisztus-
ban, és szeressük egymást. Jézus kikerülhetetlen a számunkra, ha célba aka-
runk érni. S hányszor válik olyan elvonttá istentiszteletünk, ahol már Jézus-
nak alig jut szerep! Csupa liturgia, érdekes elmélkedés, nagy köszöntések –
de hol a bûnbocsánat fölkínálása, amit drága vérén szerzett Jézusunk? És az
élet istentisztelete? Ha hiányzik a szeretet Jézus iránt, akkor hiányzik a szere-
tet az emberek iránt is, és így Jézus követõi nem lehetünk. Ezért halljuk a
biztatást: meghallhatja imáinkat, ha hiszünk az Úr Jézusban, és valóban sze-
retjük egymást.

Harmadszor, bizonyosságot kapunk az Úrtól azáltal, hogy Lelkét adja ne-
künk. (24. v.) Nem marad üres beszéd, amit mondunk, hanem fölszabadító
hatása van arra, akivel beszélünk. Mert Jézus van a szóban. És nem marad
csengõ érc és pengõ cimbalom a cselekedetünk sem. Mert Jézus van a csele-
kedetben. Tartalmassá, eredményessé és lelki hatást hozóvá teszi. Csak indulj
el hittel, bizalommal, Jézus nevében, õt segítségül híva – és megtapasztalod:
Lelke benned lakozik.

Végül, mi is van az elején fölvetett kérdésekkel? Ha e három dologban
megerõsödtél, bizonyosságot kaptál, akkor lesz erõd megállni egyedül is. Ak-
kor a Biblia, mint Isten szava, abszolút tekintély lesz, amire mindenkor és
mindenben támaszkodhatsz. Akkor nem ingat meg, hogy gonosz szívûnek
vagy másokat lenézõnek tartanak, mert a bûnt bûnnek nevezted, hanem lesz
erõd szeretni a bûnösöket, még ellenségeidet is. S akkor: tudsz tiszta életet
fölépíteni, melyben mégsem leszel egyedül. Az Úr veled van, és veled lesznek
testvéreid is.

Széll Bulcsú
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Reményik Sándor: ÉS A SZÍVEM IS ELHAGYOTT ENGEM (részletek)

Ez a legnagyobb bûn.
Ez a legszörnyûbb büntetés.
S a legnagyobb nyomorúság is ez:
Elhagyott engem az én szívem is.

Ülök a puszta-homok közepén,
Csügged nehéz fejem.
Ülök, akár a kõ,
Lomha, kietlen kõ-mozdulatokkal
Tapogatom magam. 
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Szentháromság ünnepe után
19. vasárnap 

Most pedig az Istennek és kegyelme igéjének ajánllak titeket, aki felépíthet benneteket,
és örökséget adhat nektek a szentek között. Senkinek ezüstjét, aranyát vagy ruháját
nem kívántam, sõt ti jól tudjátok, hogy a magam szükségleteirõl, meg a velem levõké-
rõl ezek a kezek gondoskodtak. Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen
kemény munkával kell az erõtlenekrõl gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavai-
ról. Mert õ mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,32–35)

MENET KÖZBEN – BÚCSÚZUNK

A búcsúzás az emberi élet része, hozzátartozik mindennapjainkhoz. Naponta
búcsúzunk azoktól, akiket szeretünk, akik fontosak a számunkra. Munkánk

262

Vad-idegenül kutat a kezem
A hely körül,
Hol a szívemnek lenni kellene.

Nincs, nincs. 
Elszállt, elillant az évek során.
õszökkel, tavaszokkal,
Bûnökkel, bajokkal,
Vándormadarakkal.
Nem tudom, kivel, nem tudom, mivel,
Nem tudom, hogyan,
Micsoda percekkel, órákkal, tolvajokkal
Illant el, szökött el, tûnt el, párolgott el,
Hagyott el engem az én szívem is. 

Magamhoz vonnék néha valakit
Közel, közel,
Közel hozzám a félelmes magányba,
De szegett szárnyként visszahull a két kar,

És visszahull a nagy ölelés vágya,
A kitárt karok félszeg ritmusát 
Nem a szív dirigálja.

És imára kulcsolom kezem.
Úgy esedezem szívtelenül – szívért,
Szárazon adom Istennek magam,
Hátha reám bocsátja harmatát.
És kinyílik a kõbõl egy virág.

Nincs, nincs.
Elszállt, elillant az évek során.
Ó, bûnök, bajok, õszök, tavaszok.
Gyilkos órák, rabló pillanatok.
Suhanó szárnyú nagy sors-madarak,
Hová vittétek az én szívemet?
Hozzátok vissza az én szívemet. –
Szeretni akarok.
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és életünk is hoz számtalan olyan helyzetet, ahol feladatként és kihívásként
éljük meg a búcsúzást, múlt és jövõ mezsgyéjén a jelenben. Úton vagyunk, ez
az út az élet.

Pál apostol három év küzdelmes szolgálata után tekint vissza az Efezusban
töltött idõre. Ez életének és szolgálatának ugyan csak egy szakasza, de a leír-
takból érezzük, hogy milyen nagy súlya van. Nem könnyû ez a búcsúzás, hisz
életének van tartalma, de a célt nem õ határozza meg. Õ csak azt tudja, to-
vább kell mennie, ahol még nagyobb kihívások elé állítja õt az Isten. A Lélek
kényszeríti Jeruzsálembe, s neki vállalnia kell. „Mert a világon mindenki más-
hová ér el, mint ahová indult.” (Andersen)

Küldetésében elõkerülnek élete emberi érzései, amiken felül kell emelkednie,
mert Krisztus megpróbált tanítványa, aki eddig is indított, buzdított, tanított,
intett és épített. Most ennek vége ezen a helyen. Vannak félelmei, nem csupán
saját életére nézve, hisz azt már akkor letette annak kezébe, aki szolgálatba
állította, hanem a gyülekezet jövõjére vonatkozóan, hogy az utána érkezõ ve-
zetõk merre formálják az általa megalapozott közösséget. Hogyan kezeli eze-
ket a kihívásokat? Érdemes odafigyelnünk, tanulnunk, épülnünk belõle. Mi
is tudjuk, nem könnyû az elválás azoktól, akik fontosak a számunkra, akiket
szeretünk. Nagyon igaza van a költõnek versében, de „minden búcsú más”. 

Tudjuk-e letenni életünket és azoknak az életét Isten kezébe, akiktõl ideig-
óráig távol vagyunk? Mert távol kell lennünk. Isten mindig velünk van és az
övéivel. Ez a reménység, az Istenre való hagyatkozás erõt adhat a hívõ ember
számára. Ezekben a napokban különösen átérezhetjük ezt, hisz a legtöbb csa-
lád temetõbõl jön, vagy oda készül. Az elõre mentekre emlékezünk. Mind-
nyájunkat megérint az elmúlás érzése. Vissza nem hozható alkalmak, lehetõ-
ségek, helyzetek. Az a múlt, ami mögöttünk van, ami beépül életünkbe, ami
emlékké válik bennünk.

Joggal merül fel bennünk a kérdés: mi marad utánunk? Sok mulandó, fe-
lejthetõ, és kevés maradandó dolog. Pál nem fél Krisztusra nézve, mert tudja,
senkinek nincs hatalma elválasztani õt és övéit Ura szeretetétõl. Õ elmegy,
Isten azonban marad. Hitvallását elmondja, hogy erõsítsen és építsen. Rábíz-
lak titeket Istenre! Ez a legfõbb s talán az egyetlen lehetõség. Isten igéjének
fényébe állítja azokat, akik eddig is ezen az úton jártak. Tehát minden folyta-
tódik, mert Isten kegyelme folytatja a megkezdett munkát, a gyülekezet épí-
tését. Pál jól tudja, amit nekünk is tanulni kell a gyülekezetben, közössége-
inkben, családunkban, személyes életünkben. Nélkülünk is minden folytató-
dik tovább, nem áll meg az élet, a növekedés. Hányszor nem tudunk átadni
egy ügyet, úgy gondoljuk, rajtunk áll, rajtunk múlik. Az apostol tudja, itt õ
csak eszköz. Mi már tudjuk, hogy nem is akármilyen életet és szolgálatot ka-
pott az elsõ gyülekezetek megszervezésében. A gyülekezet ügye nem a mi-
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énk, annak sikere is csak feladat, eredménye pedig mindenkor ajándék. Pál
nagyon emberien szól, reálisan látja helyzetét, amikor kifejti, eddig sem szo-
rult senkire Istenen kívül. Két kezével kereste meg az élet feltételeihez szük-
séges anyagi javakat, maga és a vele lévõk részére. 

Egy hittanos történet van elõttem. Amikor arról tanultunk, hogy mikor és
hogyan kell imádkoznunk, s hogy mennyire része mindennapi életünknek az
Istennel való beszélgetés, elõkerült az asztali imádság megtanulása. Az egyik
gyermek kifejtette, hogy náluk édesapja és édesanyja teremti meg munkájá-
val azt, ami az asztalra kerül. Komoly, elgondolkodtató beszélgetés indult el
arról, hogy ki van a színfalak mögött. Az Isten, aki életet, erõt, munkát, lehe-
tõséget ad. Munkanélküli világunkban, ki kell mondani, az sem olyan termé-
szetes, hogy dolgozhatunk és megkaphatjuk annak jutalmát. Látni kell azt,
hogy ami eredményt kapunk, sokszor áttételes formában, azt csak ránk bízza
az Isten, hogy tovább tudjuk adni.

Látszólag Pál dicsekszik, pedig csak példát ad. Nem azt akarja elmondani,
hogy nem szorul senkire, hanem azt tudatosítja, hogy az emberi kezek mun-
kája eszköz a gyengék megsegítésére. A kétkezi munkát is vállalja az evangé-
lium hirdetése mellett, mert azzal is segíteni tud a rászoruló szegényeknek.
Az anyagiak azonban csak eszközök a nagyobb, igazán fontos célok elérésé-
hez. Azt hiszem, ezt is érdemes lenne megszívlelni a szinte már csak anya-
giakra tekintõ világunkban. Lassan csak lefele nézünk, és elfelejtünk felfelé
tekinteni. Egyre jobban a mulandókra figyelünk, arra helyezzük a hangsúlyt,
s a maradandókkal keveset törõdünk.

Pál búcsúzásának utolsó szavaiként Jézus mondására utal: Nagyobb boldog-
ság adni, mint kapni. Hiába keressük az evangéliumban ezeket a mondatokat,
csak Pál õrizte meg számunkra. Ugyan Jézus egész élete, minden cselekedete,
tanítása, gyógyítása errõl szól. Személye a világ számára Isten ajándéka kora
és minden kor embere számára, önzetlenül megelõlegezett szeretetbõl.

Érdemes odafigyelni a búcsúzó utolsó szavaira. Szolgálatomban sokszor
megtapasztaltam, hogyan maradnak meg, hogyan hatnak a távozók szavai az
itt maradók életében. Megmaradnak egy leélt élet összegzéseként, tapaszta-
lataként. Sokszor olyan, mint egy jól idõzített stafétabot-átadás az utánuk kö-
vetkezõknek. Ennek felelõségével is számolni kell. Jól használva áldásából él-
hetünk.

Korunk megkérdõjelezi, hogy jobb adni, mint kapni. Világunk úgy mûkö-
dik, hogy a gyûjtésre rendezkedik be az ember. Megszerezni a megszerezhe-
tõt, s azt használni önmaga javára. A siker egyik mutatója a felmutatható,
megmutatható. Ezzel szemben a belsõ értékek a háttérbe szorulnak, amik le-
hetõséget adnak arra is, hogy észrevegyük a másikat, annak értékeit és hiá-
nyait. Hiszem, hogy ezt csak az tudja megtenni, aki átélte ennek Istentõl jövõ
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valóságát. Akinek átformálta életét õ, akinek kezében van minden. Aki már
megkapta ezt az ajándékot, az már nem is a sajátjából ad csupán, mert az va-
lóban elfogyhat, hanem maga is abból a forrásból merít, amelybõl naponta
vehet a hozzá térõ.

Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha, nem kaptad
volna?” (1Kor 4,7) Napról napra élünk, de ha tudunk adni, akkor napról napra
meg is kapjuk mindazt, amire szükségünk van, testileg és lelkileg. Mindezt
nem csak emberektõl kapjuk, mögötte ott van Isten gondoskodó, törõdõ, ad-
ni akaró szeretete. Ennek részese és eszköze is lehetek. Csodálatos ennek a
kettõssége. Kapok, hogy adhassak, s valóban minél többet adok, annál többet
kapok. Isten különleges matematikája ez, ami ebben a világban érthetetlen.
Érdemes kipróbálni és megtapasztalni, hogy valóban így is mûködik. Ennek
a szeretetnek a továbbadása nemcsak egy múló érzés, hanem életformájává
lehet az embernek. Mindannyiunknak! Nekem és Testvéremnek, aki Pál bú-
csúszavait komolyan veszi.

Mindig búcsúzó Testvérek! Ne menjünk el érintetlenül Isten megszólító
üzenete mellett. Vegyük komolyan, jusson el szívünkig, érintse meg lelkün-
ket, hassa át életünk minden percét. Már itt és abban az örök országban, amit
ingyen kegyelembõl ajándékoz nekünk õ, aki azt mondja: jobb adni, mint
kapni.

Kis János
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Reményik Sándor: MI MINDÍG BÚCSUZUNK

Mondom néktek: mi mindíg búcsúzunk.

Az éjtõl reggel, a nappaltól este,
A színektõl, ha szürke por belepte,
A csöndtõl, mikor hang zavarta fel,
A hangtól, mikor csendbe halkul el,
Minden szótól, amit kimond a szánk,
Minden mosolytól, mely sugárzott ránk,
Minden sebtõl, mely fájt és égetett,
Minden képtõl, mely belénk mélyedett,
Az álmainktól, mik nem teljesültek,
A lángjainktól, mik lassan kihûltek,

A tûnõ tájtól, mit vonatról láttunk,
A kemény rögtõl, min megállt a lábunk.

Mert nincs napkelte kettõ, ugyanaz,
Mert minden csönd más,

– minden könny, – vigasz,
Elfut a perc, az örök Idõ várja,
Lelkünk, mint fehér kendõ, leng utána,
Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj.
Hidegen hagy az elhagyott táj, – 
Hogy eltemettük: róla nem tudunk.
És mégis mondom néktek:
Valamitõl mi mindíg búcsuzunk.
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Szentháromság ünnepe utáni
20. vasárnap – Biblia vasárnap

Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: „Kelj fel, és menj Dél felé a Jeruzsálembõl
Gázába vezetõ útra, amely néptelen.” Õ felkelt, és elindult. És íme, egy etióp férfi, a
kandakénak, az etiópok királynõjének udvari fõembere, aki egész kincstára fölé volt
rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérõben hintóján ülve olvasta
Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a Lélek Fülöpnek: „Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hin-
tóhoz.” Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkér-
dezte tõle: „Érted is, amit olvasol?” Erre az így válaszolt: „Hogyan érthetném, míg va-
laki meg nem magyarázza?” És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az
Írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt: „Amint a juhot levágni viszik, és
amint a bárány néma a nyírója elõtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásért
elvétetett róla az ítélet, nemzetségét ki sorolhatná fel? Mert élete felvitetik a földrõl.”
Az udvari fõember megkérdezte Fülöptõl: „Kérlek, kirõl mondja ezt a próféta? Önma-
gáról vagy valaki másról?” Fülöp beszélni kezdett, és az Írásnak ebbõl a helyébõl kiin-
dulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így
szólt az udvari fõember: „Íme, itt a víz! Mi akadálya annak, hogy megkeresztelked-
jem?” (Ezt mondta neki Fülöp: „Ha teljes szívedbõl hiszel, akkor lehet.” Õ pedig így
válaszolt: „Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.”) Megparancsolta, hogy álljon
meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari fõember, és meg-
keresztelte õt. Amikor kijöttek a vízbõl, az Úr Lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta
õt többé az udvari fõember, de örvendezve haladt tovább az útján. (ApCsel 8,26–39)
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Túrmezei Erzsébet: TAVASZI TEMETÉS

„Mi mindig búcsúzunk”
Reményik Sándor

Mindig. Igen. De mindig máskép.
Mert búcsú sincsen kettõ ugyanaz,
Búcsúzhatunk hosszan…hirtelen…
Reménységgel…reménytelen.
Könnyünk hull vagy virágot hintünk.
Vissza vagy elõretekintünk.

Van, ki örökre búcsút int.
S van aki mosolyogva indul,
Hiszen találkozunk megint…
Szemében boldog ragyogás…

„Mi mindig búcsúzunk”.
Mindig. Igen. De minden búcsú más.
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A KERESÕ JUTALMA

Egy hintó halad Jeruzsálembõl a gázai úton Etiópia felé. Megszokott kép, bár
kicsit veszélyes terület. (A mai gázai-övezet ennél drámaibb és pusztítóbb ál-
lapotot mutat…) Gáza városa Jeruzsálemtõl a Földközi-tenger partvidékén az
utolsó lakott település. Itt szokták a sivatagi út elõtt az állatokat felkészíteni
a viszontagságos útra, és itt pihenhetnek meg a holtfáradt utazók a nagy ka-
land, több ezer kilométeres zarándoklat elõtt. Gáza városa a Krisztus elõtti
elsõ század 90-es éveiben jórészt néptelen, kísértetváros képet mutat. Ké-
sõbb újjáépítik, és egy ideig a tudomány és a kultúra fellegvára. Történetünk
idején már a város régi dicsõsége tovatûnt. A közelben járókat szorongató fé-
lelem (hogyan tovább?), vagy a biztos célba érek meggyõzõdése hajtja tovább
az úton…

Az aranyozott hintón egy színes bõrû, igen fontos beosztású ember utazik.
Nem a táj szépségében – Gáza után már a sivatagban – gyönyörködik; hanem
akkoriban meglehetõsen ritka tevékenységet folytat. Ézsaiás próféta tekercsé-
bõl (Ézs 53,7–8) kicsit akadozva, de jól érthetõen betûzi a szöveget…

A hintón ülõ feketebõrû „pénzügyminiszter”, aki az etióp anyakirálynõ
(kandaké) bizalmasa, az akkori Núbia területén kiváló egzisztenciával rendel-
kezõ eunuch. A zsidó vallás buzgó tanulmányozója, és minden bizonnyal a
diaszpórában élõ zsidóság adományait a jeruzsálemi szenthelyre szállító, el-
kötelezett Jahve-imádó. De élete végsõ és szomorú kérdése, hogy nem fo-
gadja be teljes jogú tagként a jeruzsálemi közösség, mert a mózesi elõírás
(5Móz 32) szerint eunuchok nem lehetnek a zsidó vallás egyenrangú tagjai.
Ennek tudatában meghökkentõen példaértékû az az igyekezet, Istent keresõ
akarat, ami az etióp fõember egész életét mozgósítja…

A jeruzsálemi templom és az ottani imádság boldogító élményével megerõ-
södve szívében, ugyanakkor ezernyi hit-kérdéssel vívódva igyekszik hazafelé.
Még az úton is folytatja a kutatást, a „mindenáron Istenhez akarok tartozni,
benne hinni” akarata ösztönzi, amikor az Úr szolgájáról olvas görög nyelven.

Ugyanebben az idõben él egy ember Jeruzsálemben, aki hat társával együtt
megtalálta az Urat, de nemcsak az Ószövetség Istenét, hanem Jézus Krisz-
tust, a Feltámadottat és neki szolgál életével. A neve Fülöp (jelentése: lóba-
rát, lókedvelõ), õ a hét diakónus egyike, nem tévesztendõ össze a tizenkét
apostol névsorában található Fülöppel!

Isten Szentlelke a szereplõk tudta nélkül egy különleges találkozást készít
elõ, életre szóló, minden lázas keresést feloldó tartós békességet, örök életet
nyújtó „randevút”. Fülöp, mire megértené és érzékelné, hogy mit tervez az
Úr általa – az õ beleszólása és ellenvetése nélkül –, az Úr angyala egyszerûen
átemeli sok ezer kilométeren, és a kincstárnok hintója mellé állítja.
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Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vá-
góhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tûri, hogy nyírják, õ sem nyitotta ki szá-
ját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül ki törõdött azzal, hogy ami-
kor kiirtják a földön élõk közül, népe vétke miatt éri a büntetés?! (Ézs 53,7–8) –
hallja a hintóból kiszûrõdõ próféciát Fülöp.

Formálódik, elindul egy csoda, különleges emberek, különleges helyzet-
ben. Meglepetésszerû segítség érkezik? Hányan és hányan érzik kiváló élet-
körülmények között, vagy emberi krízisek, drámák mélységében, hogy az élet
nem teljes, valami nagyon lényeges, megfogalmazhatatlan hiányával küsz-
ködnek. Akik keresik az élet értelmét, a megmaradás erejét, az Isten-keresés
kimondott vagy kimondatlan eszközeivel. Több évtizedes bibliaórai, istentisz-
teleti múlttal is hányszor döbbenünk rá, hogy a legelemibb, üdvösséget érin-
tõ kérdéseket sem értik gyülekezetünk tagjai. Õk is, mi is, történetünk hõsé-
hez hasonlóan tiszta szívbõl, idõt, fáradságot, pénzt nem kímélve keresik az
alkalmat, hogy az Ismeret birtokába jussanak. Még sincs mindig kéznél,
„szívnél” egy kételyeken átsegítõ, pontos magyarázatot adó, életre szóló
Krisztus-találkozáshoz vezetõ Fülöp.

„Érted is, amit olvasol?” – kérdezi a meglepett etióp pénztárnokot Fülöp.
A választ tudjuk. Hiába volt intelligens, tanult ember, buzgó vallásos, a
Szentlélek még nem világosította meg, így csak a betûket ismerte. A betûk
mögötti igazság homályban maradt. A bizonytalan, az Úr szolgájával kapcso-
latos információkat nem értõ utazó mellé odakuporodik a hintó ülésére Isten
embere, Fülöp, akinek a helyzetet értõ jelenléte, a titkot megfejtõ ajándéka a
Szentlélek által teljesen megváltoztatja a fõember életét.

Az ige fényében visszagondolhatunk azokra, akiket Isten mellénk ültetett
utazásaink közben. Akik életünk ismeretlen történéseinek átláthatatlan sû-
rûjében fényt és kiutat mutattak. Akik a sokat emlegetett mai sikerfilozófia
krisztusi értelmezésében mindig a megfelelõ helyen és a megfelelõ idõben
álltak feltétel nélkül rendelkezésünkre. Szeretõ, útbaigazító, Lélektõl irányí-
tott szövegértelmezésük a hit útján biztos pályára állított bennünket. Lehe-
tünk mindannyian az örökélet eszközei a szükséget szenvedõk számára, ha a
velünk való találkozás gyógyító erején keresztül létrejöhet az Örökkévalóval
való megingathatatlan, üdvösséget elõkészítõ reménység. Amikor az etióp fõ-
embernek megfejti Fülöp az ézsaiási szöveg titkát, az eunuch nem érzi magát
többé a jeruzsálemi közösség másodrangú tagjának, hiszen már nem a zsidó
közösséghez való tartozás szorító kényszere feszíti a lelkét. Ennél sokkal töb-
bet, minden reménységet felülmúló értéket ajándékoz neki Fülöp a kereszt-
ség szentségének kiszolgáltatásában. Hiszen az élõ Istent keresõ ember az
öröm világosságában az örökélet reménységét birtokolhatta immár Jézus
Krisztusban.
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Az ókeresztyén idõkben – és a hagyományokat szigorúan ápoló keleti (or-
todox) testvéreinknél ma is – a keresztség szentségét Mennybemenetel ün-
nepekor és Pünkösdkor szolgáltatták ki annak a krisztusi felhatalmazásnak
az értelmében, amit mennybemenetelekor mondott Jézus: megkeresztelve õket
az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében… (Mt 28,19)

A közelmúltban meglátogattunk három moldvai (Románia) kolostort. A
legrégibb rendház gyönyörû 11. századi katedrálisa elõtt (ahol hatodik száza-
di bizánci ikont õriznek) egy kápolnának tûnõ épületben gyógyvízû artézi kút
várja minden évben a Mennybemenetel ünnepén és Pünkösdkor összesereg-
lõ tömeget. A Neam-i (ejtsd: Njamc) kolostor kútja csak e két ünnepnapon
ontja „az élet vizét”. Az ünnepi liturgián jelenlévõ tömeg élvezheti a gyógy-
forrás áldását. Ekkor mindenki fogyaszthat belõle, érezheti gyógyító hatását,
és a keresztelésre jelentkezõket csak ekkor és ebbõl a kútból merített vízbõl
részesítik a keresztség szentségében. E két ünnepen vihetik messze földre az
egész évre szükséges szent víz mennyiséget a távoli egyházközségekbe is.

Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? – kérdezi a kincstárnok. Fülöp
evangéliumot hirdetõ, Krisztust pontosan bemutató szavára minden kétség,
kétely, félelem eloszlott szívébõl. A keresztség által feloldódott az élete során
rárakódott szenny, lehullott róla mindaz, ami tolakodó és állandó jelenlétével
mérgezte és megkeserítette életét.

Lelkészi szolgálatom egyik hatalmas karácsonyi ajándéka volt, amikor a
nyíregyházi nagytemplomban 25 gyermeknek szolgáltathattam ki a kereszt-
ség szentségét. Hasonló örömöt jelent az, amikor felnõtteket keresztelek, hi-
szen itt a tudatosan megvallott hit a Szentlélek napjainkban is új életet te-
remtõ munkáját hirdeti.

Fülöpöt szolgálata végeztével, miután az etióp udvari tiszt megtér és meg-
keresztelkedik, a Szentlélek új misszió helyére ragadja. Hirdeti bátran az
evangéliumot. Szolgálja Urát töretlen lelkesedéssel minden helyzetben. Isten
õt hosszú élettel ajándékozta meg. Tudjuk, hogy Cezareaban (a Római Biro-
dalom közigazgatás központja) élt még húsz évig, és vendégül láthatta Pál
apostolt is.

Isten Szentlelkének munkáját ma is a meglepetésszerû csodák kísérik.
Folytathatjuk a személyes történetek sorát azzal, hogy kinek-kinek az életébe
hogyan hasított bele a meghallott tiszta evangélium az útitársul szegõdõ, igaz
kísérõkön keresztül.

A etióp fõember boldogan, minden tekintetben megváltozott emberként
indul tovább hazájába a sivatagi úton, hogy a Szentlélek által megvilágosítva,
szilárd elhatározással adja tovább – a núbiaiaknak is, mindenkinek! – azt, ami
új életet, üdvösséget ajándékozott számára.

Isten csodáit gyarló embereken keresztül végzi. A csoda megtörténte után
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a segítõknek – Isten áldott eszközeinek – itt véget ért a küldetése. Addig van
vagy lehet szerepük Isten akaratának végrehajtásában, amíg az új élet csodája
meg nem történik. Azt követõen Jézus Krisztus a meghatározó és mindvégig
kísérõ fõ útitárs. Mint ahogy Fülöp küldetése is véget ért a Lélek akaratából
az etióp megtérési történetében. Az udvari kincstárnok ezen egy percig sem
kesergett, mert mégsem maradt egyedül, hanem vidáman, Krisztussal szívé-
ben folytatja útját.

Isten üzenete számunkra az ige fényében, címszavakban summázva: fárad-
hatatlanság az Isten keresésében; a szakszerû életvezetési, hitbeli segítõk el-
fogadása; a megvilágosított ige hittel teljes szolgálata; a Szentlélek csodájá-
nak megsokszorozása az Isten által ajándékozott lehetõségek birtokában. Ez
a mai tanítványok feladata, mindannyiunk küldetése.

Sztankó Gyöngyi 
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Az etióp kincstárnok alakja üdvtörténeti jelkép is, ezért került bele az apostoli ige-
hirdetésbe. Olyan ember volt, aki a maga módján élte vallását; imádta Istent, és
kereste a teljes igazságot. Isten az ilyeneknek segítségükre siet, és elvezeti az evan-
gélium világosságára. Az egyház az üdvtörténeti jelekbõl olvassa ki meggyõzõdé-
sét, hogy Isten mindenkinek ad elegendõ kegyelmet az üdvösség munkálására. A
megtért hivatalnok itt még egy megerõsítõ jelet kap. Amikor kijönnek a vízbõl, „az
Úr elragadja Fülöpöt”. Valami olyan eltávozás volt, amit õ természetfölötti jelnek
vehetett, sõt amit Fülöp is így magyarázott. Fülöp váratlanul érkezett, örömhírt
hozott és hirtelen távozott. A kincstárnok pedig felfogta, hogy Isten neki üzent,
vele tett jót, ezért boldogan folytatta útját. Feltételezhetjük, hogy utána maga is
lelkes hirdetõje lett az új tanításnak, s másokkal is megosztotta örömét…

A töprengõ ember azonban azt a kérdést is felteszi, hogy Isten miért olyan rit-
kán adja a rendkívüli kegyelmeket a megtérésre? Miért nézi el, hogy olyan sokan
botladoznak, vagy soha nem jutnak el a hitre? Erre csak azt válaszolhatjuk, hogy
az Isten országának a földön emberi képe van. Úgy terjed, mint minden emberi
mozgalom vagy tanítás. Akik megtalálták az igazságot, azok megvalósíthatják a
küldetést másokhoz. Az egyenlõség ott van, hogy az üdvösség nem az igazság meg-
találásán fordul, hanem õszinte keresésén, vagy pedig azon, hogy akik megtalál-
ták, mennyire tanúskodnak mellette mások javára.

Gál Ferenc: Az Apostolok Cselekedeteinek olvasása. Budapest. Szent István Társulat. 1982.
68–69. o.
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Reformáció ünnepe

Miközben megszámlálhatatlan sokaság gyûlt össze, úgyhogy majd letaposták egymást,
beszélni kezdett, de elõször csak tanítványaihoz: „Óvakodjatok a farizeusok kovászá-
tól, vagyis a képmutatástól. Nincsen olyan rejtett dolog, amely le ne leplezõdnék, és
olyan titok, amely ki ne tudódnék. Ezért tehát amit a sötétségben mondtatok, azt a vi-
lágosságban fogják hallani, és amit fülbe súgva mondtatok a belsõ szobában, azt a
háztetõkrõl fogják hirdetni. Nektek, barátaimnak mondom: Ne féljetek azoktól, akik
megölik a testet, de azután többé nem árthatnak. Megmondom nektek, kitõl féljetek:
attól féljetek, akinek azonfelül, hogy megöl, arra is van hatalma, hogy a gyehennára ves-
sen. Bizony, mondom néktek: Tõle féljetek.” „Ugye öt verebet adnak két fillérért: még-
sem feledkezik meg közülük egyrõl sem az Isten. Nektek pedig még a hajatok szálai is
mind meg vannak számlálva. Ne féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok!” „Mon-
dom nektek: ha valaki vallást tesz rólam az emberek elõtt, az Emberfia is vallást tesz
arról az Isten angyalai elõtt. Aki pedig megtagad engem az emberek elõtt, azt én is
megtagadom az Isten angyalai elõtt. Ha valaki az Emberfia ellen szól, annak megbo-
csáttatik, de aki a Szentlelket káromolja, annak nem bocsáttatik meg.” (Lk 12,1–10)

BARÁTSÁGBAN JÉZUSSAL

Isten igéje most arra tanít, hogy örülni tudjunk a reformáció eredményeinek.
Ez nem mindig könnyû. Reformáció ünnepén ez az egyik legnehezebb fel-
adat. Sokkal könnyebb visszamenekülni a múltba, a reformátorok erényeit,
hitük nagyságát magasztalni, és ezzel letudni reformáció ünnepi kötelessé-
günket. Könnyû ma is ugyanazokat a bûnöket ostorozni, amelyeket Isten egy-
kor egyházat tisztító munkájával célba vett, megítélt. Felemlegetjük a régi
nyomorúságokat, amelyek terhe alatt az atyák, a reformátorok görnyedeztek.
Így könnyû reformációt ünnepelni, mert mind a két indíték – a formális emlé-
kezés és a mások bûneinek a felsorolása – közel áll az emberi gondol-
kodáshoz. Csak eközben éppen a lényeg vész el! Hiszen a reformáció nem
hõs emberek, hanem Isten mûve volt, és ma sincs vége. 

Luther egyik megrendítõ vallomása szerint Isten õt, mint egy bekötött sze-
mû lovat vitte bele a reformáció munkájába; és ha tudta volna, mi vár rá, bi-
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zony nem engedelmeskedett volna neki. Luther nem volt hõs. Luther nem
hõs volt. Isten eszköze volt õ is és a többi reformátor is, és ez sokkal több.

Itt az ideje, hogy a múltról végre a jelenre fordítsuk tekintetünket. Ma már
igazán nem helyénvaló olyan bûnöket emlegetni, amelyeket a másik fél is
megbánt, és igyekezett – a maga korlátai között – jóvátenni. A reformáció né-
péhez méltatlan, és Istennel szemben engedetlenség, ha nem vesszük komo-
lyan, hogy õ munkálkodik, nemcsak közöttünk – az úgynevezett protestáns
egyházakban –, hanem munkálkodik ott is, ahol a mi látásunk szerint neki
más akolból való bárányai vannak. 

Igénkben maga Jézus Urunk prédikál „reformátori módon”, hiszen önma-
gáról, saját munkájáról beszél. S éppen a Krisztus-központú igehirdetés a re-
formáció lényege. Jézus ma úgy fordul hozzánk, hogy barátainak nevez ben-
nünket. Ebben a jézusi megszólításban jelen van a Luther által újra felfede-
zett, a neki örömöt és lelki békességet jelentõ bizalmi viszony Isten és ember
között. Ez valóban az újdonság erejével hatott. Mi is ennek örülhetünk: Jézus
barátai lehetünk. Mit mond Jézus az õ barátairól? 

Azt mondja: az én barátaim megszabadultak a képmutatástól
Nagy szükségünk van erre, mert minket is megkísért a hamis (protestáns)
öntudat; ami melegágya a képmutatásnak. Amikor mások bûnét felhánytor-
gatva a saját nyomorúságainkat leplezzük. Miközben csak mások felelõsségét
emlegetjük, elfeledkezünk arról, hogy mások is gyújtottak máglyákat, és kö-
zösítettek ki embereket, nemcsak azok, akik emberileg ellenfelei voltak a re-
formátori nemzedéknek. Jézus barátai nem képmutatók, és bizony ehhez
hozzá tartozik, hogy mindenekelõtt saját bûneik megvallására készek. Nem
azzal állnak Isten elé – történelmi örökségre, õsökre hivatkozva –, hogy ugye
csak mi vagyunk a te barátaid, a többiek nem. Jézus barátai nem ismerik a
képmutató, farizeusi beképzeltséget, mert tudják, hogy csak azért kerülhet-
tek ebbe a baráti közösségbe, mert a Mester, a jó barát megengedi, és nem
azért, mert érdemekkel, kiválósággal, hûséggel megszolgálták, kiérdemelték.
Õ szólított meg, és fogadott barátaivá bennünket. És Jézus szeretete, barát-
sága leolvasztja rólunk a felekezeti szûkkeblûség, vallási sovinizmus jegét.
Közelebb tudják magukat hozzá és egymáshoz is azok, akik benne bíznak, õt
szeretik, hozzá szabják lépéseiket, és reménységüket belé vetik. 

Jézus barátai megszabadultak félelmeiktõl
Szeretete kiûzi a félelmet szívünkbõl. Ez a félelem lehet valami általános,
megmagyarázhatatlan szívszorító aggodalom is, a jövõtõl, a kiszámíthatatlan
sorstól. Törhetnek ránk olyan félelmek is, amelyek megnyomorítják és tétlen-
né teszik keresztyénségünket. Jézus azt mondja, hogy az õ barátai nem félnek.
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Nem félnek emberi hatalmaktól, politikai erõktõl, a szomszédok szájától sem
félnek. Nem félnek a másik felekezettõl, mert tudják, hogy jó kezekben vannak.
S gondoljuk végig, hogy a mögöttünk lévõ évtizedekben, és sokszor ma is ho-
gyan forgatja ki sarkaiból életünket az a sok-sok félelem, amely átjárta és átjárja
életünket. Talán az volt a fõ hiba, hogy nem osztatlan szívvel fogadtuk el Jézus
barátságát. Nem hittük el neki, hogy õ meg tud védeni. A felszabadult szolgá-
lat helyett az önvédelemre, önbiztosításra fordítottunk sok-sok energiát, erõt,
anyagi javakat. Aki fél, és gondolataiban, tevékenységében mindig önmaga kö-
rül forog, az még nem ismeri Jézus barátságát, mert az õ barátsága szabaddá
tesz. Szabaddá tesz, mert tudja, hogy az igazi érték, az igazi erõ abban van, amit
az õ jelenléte nyújt a számunkra. Nem akkor vagyok erõs, ha körülveszem
tiltásokkal, parancsokkal magamat és gyermekeimet, nemzedékemet és egyhá-
zamat. Akkor vagyok erõs, ha ugyan nincsen kezem ügyében semmilyen fegy-
verarzenál, de velem van a barátom. Aki fogja kezem, s akinek kezét foghatom.
Aki velem vándorol, s ha veszélybe kerülök, megvéd, és ha baj van, figyelmez-
tet, de ugyanakkor nagyvonalúvá, nyíltszívûvé tesz mindenki irányában. Re-
formáció népe, Testvéreim, Jézus barátai nem ismerik a félelmet! 

Szemléltetésül mégiscsak egy történelmi példa, hogy mit is jelenthet ez a
valóságban. Jól tudjuk, hogy Luthert 1521-ben a wormsi birodalmi gyûlés elé
idézték azzal a szándékkal, hogy visszavonassák vele tanítását. Barátai nagyon
féltették Luthert, s minden bizonnyal nem is ok nélkül. Azt tanácsolták neki,
hogy ne menjen el Wormsba. Luther azt monda: „Hogyha annyi ördög lenne
Wormsban, amennyi cserép a háztetõkön, én akkor is odamennék”. Nem azért,
mert hõs volt, hanem mert bízott Jézus Krisztusban. Ezért nem hõsködõ ki-
áltás, hanem hitvallástétel volt szájában a mondat: „Itt állok, nem tehetek mást,
segítsen meg az Isten!” Jézus barátai nem félnek. Bárcsak eljutnánk saját
múltunk feldolgozásában is az õszinte vallomásra: „Az volt a mi bajunk, hogy
nem bíztunk a barátban, ezért láttuk nagynak az ellenséget!” A reformátor „bá-
torságát” felidézõ példával már a következõ gondolatsort is megalapoztuk. 

Jézus arról is szól, hogy az õ barátai készek a hitvallásra
Ne emlegessük fel a régi zsinagógai helyzetet, már a wormsi jelenetet sem!
Ne idézgessük most a reformátorok, a hitvalló õsök, gályarab prédikátorok
mártírságát! Gondoljunk a mi életünk hitvallás-pillanataira. De a Krisztus-hit
megvallása és a felekezeti öntudat kitörései között nagy a különbség! Mert
kétségtelen, hogy családi nézeteltérések, gyermekekért folytatott küzdelmek
idején, sokszor nagyon harciasak tudtunk, tudunk lenni. Harciasan, szeretet-
lenül védjük sokszor felekezeti határainkat. De nagyon szótlanok és nagyon
csendesek maradunk, amikor Krisztus-hitünket kell megvallani. A kettõ sok-
szor nem ugyanaz. Jézus azt mondja: az én barátaim készek a hitvallásra. S
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ez azt jelenti, készek megvallani, hogy benne bíznak. Jézus barátai nem futnak
el a hitvallás elõl. Nem futottak el akkor sem, amikor vadállatok rohantak
rájuk a római arénákban, vagy amikor máglyahalállal kellett tanúságtételüket
megpecsételni, amikor megkövezték, szétfûrészelték, kardélre hányták õket,
amikor juhok és kecskék bõrében kellett bujdosniuk (vö.: Zsid 11,36–38).
Magunknak nem tudom a magyarázkodás, a mentegetõzés, a lelkiismereti te-
her leoldásának könnyû lehetõségét felkínálni. Hiszen ha elkezdünk alkudoz-
ni, mikor éri meg, és mikor nem éri meg, mikor legyünk bátrak, s mikor nem
szégyen, hanem hasznos a megfutamodás, akkor annak a markába kerülünk,
aki nemcsak megöl, hanem pokolra is visz. Ezért legyen reformációi önvizs-
gálatunknak nagyon komoly pontja ez a kijelentés: Jézus barátai mindenkor
készek hitük megvallására. 

S még egy fontos, életmentõ üzenet: Jézus barátai a Szentlélek tanítványai
Nagyon egyszerû, szinte már röstellnivalóan egyszerû az, amit Jézus bú-
csúbeszédeiben tanítványainak elmondott. Jön az idõ, amikor sok új dolgot
kell megértenetek, megtanulnotok. De ne féljetek! Még ha nem is beszéltünk
meg mindent a tó partján üldögélve, vagy vándorlásaink közben – nem is ér-
tettetek volna meg sok mindent –, mégse féljetek, veletek lesz majd a Szent-
lélek, õ megtanít mindenre, amire szükségetek lesz. Igen, Jézus barátai ké-
szek arra, hogy a Szentlélek tanítványai legyenek. S ez is fontos felismerés re-
formáció ünnepén: nekünk valójában nem Luther tanítványaivá kell lennünk,
nem „Germánia tanítómesteré”-nek, Melanchthonnak diákjaivá, nem Dévai
Bíró Mátyás, Sylvester János tanítványaivá kell lennünk, hanem a Szentlélek
tanítványaivá. Így lesz boldogító közösségünk az atyákkal, hiszen õk is a
Szentírás és a Szentlélek tanítványai voltak. Melanchthon sem egyszerûen
Luther-tanítvány volt, hanem a Szentlélek tanítványa. S így van ez ma is, így
kellene lennie ennek most is! A Szentlélek akarja szívünket, szánkat, értel-
münket, akaratunkat Jézus Krisztus Urunk szolgálatába állítani. Így ismer-
hetjük fel a ránk váró új utakat, így érthetjük meg Isten terveit s akaratát. Hi-
szen õ kiskorúságból nagykorúságra akar bennünket vezetni. Jézus barátai
eleven, élõ kapcsolatban vannak a Mesterrel, mert a Szentlélek megtanít ben-
nünket arra, mi Jézus akarata itt és most a számunkra. Milyen jó lenne, ha
betû-evangélikusságunkból, tétel-evangélikusságunkból, szólam-evangéli-
kusságunkból, kiskorú-evangélikusságunkból megszabadulnánk! Így lehe-
tünk Jézus mai, igazi barátai, akik alázatos örömmel felismerik, hogy a Szent-
lélek Úristen ma is munkálkodik. S tudják, Isten nagyobb a mi szívünknél,
neki más közösségekben is vannak gyermekei, más akolban is vannak juhai.
Nem gondolják beképzelten, hogy a többiek kívül vannak a Szentlélek mun-
kájának hatókörén. Félelem nélkül fogadják szívükbe azt az új felismerést,
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amelyet Isten az utolsó száz évben Jézus Krisztus tanítványainak a szívére he-
lyezett – többek között a svéd evangélikus érsek, Náthán Söderblom szolgá-
latával. S ha más felekezetekhez tartozó keresztyén testvéreink felé nyitott
szívvel fordulunk, nem leszünk méltatlanok a reformáció örökségéhez. Hi-
szen akik Jézus Krisztushoz tartoznak, azok mindenek ellenére, mégis egyek
a közös Krisztus-hitben és a közös reménységben. Bizony sokszor hányó-
dunk a végletek – az érdektelenség, közömbösség és a felekezeti szûkkeblû-
ség – között. Ezzel szemben reformáció ünnepén így szól hozzánk a Mester:
Ha barátaim vagytok, a Szentlélek tanít titeket. S akkor készek lesztek nem-
csak a ma is nagyon fontos, jól ismert, begyakorolt mondatokat ismételgetni,
hanem az új, nagyszerû felismeréseket is befogadni. 

Evangélikus énekeskönyvünk 470. éneke jól összefoglalja mindazt, amit
most Isten igéjébõl megértettünk; az ének 3. versét közösen imádkozhatjuk
is: Láttasd Szentlelked drága jelenlétét! Õ tegyen eggyé, hozzon újulást! Hittel érint-
jük köntösöd szegélyét, Adj nekünk, Jézus, békét, gyógyulást!

Ittzés János

Szentháromság ünnepe után
21. vasárnap

Azután szólt a sokasághoz is: „Amikor látjátok, hogy felhõ támad nyugatról, mindjárt
azt mondjátok, hogy esõ jön; és úgy lesz. Amikor pedig azt halljátok, hogy a déli szél
fúj, azt mondjátok, hogy hõség jön; és úgy lesz. Képmutatók, a föld és az ég jelenségeit
felismeritek, e mostani idõt miért nem tudjátok felismerni?” „De miért nem ítélitek
meg magatoktól is, hogy mi az igazságos? Amikor ellenfeleddel az elöljáró elé mégy,
még útközben igyekezz megszabadulni tõle, nehogy a bíró elé hurcoljon, és a bíró át-
adjon a börtönõrnek, a börtönõr pedig tömlöcbe vessen téged. Mondom neked: nem
jössz ki onnan addig, amíg meg nem adod az utolsó fillért is.” (Lk 12,54–59)

A BÉKÜLÉS IDEJE

„Szorít az idõ” – szoktuk mondani, egy határidõ lejártának közeledtével. Mi-
lyen könnyû is az idõ szorításába belekerülni, nem kell hozzá más, mint egy
határidõs munka. Ilyen helyzetben az ember átérezheti, hogy minden óra, sõt
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perc számít, és bosszúsan gondol az elvesztegetett korábbi napokra, amikor
nem dolgozott elég intenzíven rajta, mert a határidõ még túl messze volt. Ak-
kor még nem érezte az ember magán a nyomást. Nem véletlenül mondják –
nem is kevés iróniával, hogy a legnagyobb múzsa a határidõ.

Az idõ kérlelhetetlen meghatározó tényezõ. Novemberben különösen is
szembesülünk ezzel. Az idõ nincs tekintettel egyéni vágyainkra, szubjektív
idõérzékünkre. Könyörtelenül múlik, és csak azt tehetjük, hogy mérjük, fi-
gyelemmel kísérjük. Ez minden, amit tehetünk az idõvel.

Milyen érdekes, hogy a magyar nyelv nem tesz különbséget az idõ mint tar-
tam és az idõ mint idõjárás között. „Mennyi az idõ?” – kérdezzük, amikor az
óra állására vagyunk kíváncsiak. „Milyen az idõ?” kérdezzük akkor, amikor az
idõjárás alakulásáról akarunk felvilágosítást. 

Az erre a vasárnapra kijelölt szent igét olvasva az az ember benyomása,
hogy az evangéliumban található jézusi érvelés mintha hasonló nyelvi saját-
ságon nyugodna, de nem így van. A héber és az arám nyelv egész más szót
használ idõ és idõjárás megjelölésére. Az idõt pedig nagyon egyszerûen a nap
szó többes számával fejezi ki. 

Az idõjárás változásának egyszerû észlelésével érvelni a történelmi idõ, a
megfelelõ pillanat felismerésének készségére, ennek tudatában talán nem is
olyan magától értõdõ. Jézus szerint amilyen könnyen megállapítható a nyu-
gatról jövõ gomolyfelhõk láttán, hogy esõs idõ lesz, vagy hogy a déli szél me-
leget hoz, éppolyan egyszerûen meg lehet ítélni a történelmi idõ jellegét, a
kényszerítõ nagy pillanatot.

De vajon milyen esemény közelsége lehetett az, melynek bekövetkezésérõl
Jézus ilyen egyértelmûséggel vélekedett? Jézus igehirdetésének egyik köz-
ponti üzenete ez volt: az idõ eljött. Mai nyelven szólva: „Helyzet van.” Éppen
azért csatlakozott Jézus Keresztelõ Jánoshoz, mert tanításuk ebben feltétle-
nül megegyezett. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén – hirdette Keresztelõ
János, azaz arról beszélt, hogy Izráel népe egy minden eddigit felülmúló ka-
tasztrófa felé halad. Erre a közelgõ katasztrófára tekintettel kellett Keresztelõ
János szerint gyökeresen megváltoznia az emberi viszonyoknak, kiegyenlí-
tõdnie a különbségeknek: Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és
akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék. (Lk 3,11)

A közelgõ katasztrófát Jézus sokkal konkrétabban fogalmazza meg. Mert
jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak, és
mindenfelõl szorongatnak; földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem
hagynak belõled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. (Lk
19,43–44) Sokáig úgy gondolkodtak errõl és az ehhez hasonló jézusi jöven-
dölésekrõl, hogy utólag, az események megtörténte után kerültek be az evan-
géliumi hagyományba (vaticinia ex eventu). De a múlt század fordulóján né-
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hány bibliakutató (C. H. Dodd és Lloyd Gaston) olyan eredményre jutott,
hogy ezeket a részeket nem írhatták Jeruzsálem 70-ben bekövetkezett lerom-
bolása után, mert Jeruzsálem i. e. 586-ban, a babiloniak általi elfoglalását le-
író szövegek mintájára íródtak és a 70-ben bekövetkezett események ettõl el-
térõ jellemzõire nem is céloznak.

Az is kétségtelen tény, hogy a Jézus elleni – Kajafás által levezényelt - val-
lástörvényi per elsõszámú vádpontja az volt, hogy Jézus a templom ellen be-
szélt. Nehéz ezt anélkül a jézusi jövendölés nélkül elképzelni, hogy: nem ma-
rad itt kõ kövön, amit le ne rombolnának. (Mt 24,2) Ezt Máté evangéliuma
szerint akkor mondta Jézus, amikor a tanítványai lelkesen mutogatták neki a
jeruzsálemi templom épületeit. Jézus tehát egyetértett Keresztelõ Jánossal
abban, hogy Izráel népe egy olyan úton halad, mely súlyos, mondhatni
tragikus öszszeütközéshez vezet Rómával. Ez a közös pont kettõjük között.

De ezen túlmenõen Jézus konkrétan meg is jövendölte, hogy a rómaiak el
fogják pusztítani Jeruzsálemet. Õ is, miként Keresztelõ, a küszöbön álló ka-
tasztrófát isteni ítéletként élték meg. Ezért siratta meg Jézus Jeruzsálemet
(ahogy azt Lukács evangéliumának 19. fejezete 41. versében olvashatjuk), és
ezért mondja azt a Golgota vesztõhelye felé menve az õt kísérõ siratóasszo-
nyoknak: ne engem sirassatok, hanem magatokat és gyermekeiteket sirassátok… (Lk
23,28)

De Jézus nemcsak látta elõre a veszélyt, hanem tanításában kifejezetten vál-
ságot megelõzõ magatartásra szólított fel. Azért fogalmazok így, mert korunk-
ban, amikor az erkölcsi cselekvés lényegének újrafogalmazására tesznek kísér-
letet kortárs teológusok, például Hans Küng is, éppen ezt a kifejezést alkalmaz-
zák: azt mondják, az etikus cselekvés ismertetõjele az, hogy válságot megelõzõ. 

Érdemes lenne mindenkinek egyenként, személyenként végiggondolnia
azt, hogy Jézus – számára eddig fontosnak tartott – szavaiból, tanításaiból
vajon melyik jellemezhetõ úgy, mint válságot megelõzõ. 

Az alapigénkben szereplõ jézusi figyelmeztetés nem csupán egy
kazuisztika, nem egyszerûen csak egy konkrét helyzetben kíván eligazítást
adni. Bár egy elég egyértelmû helyzet a kiindulópont: egy adóst látunk
magunk elõtt, akit vádlója éppen a bíró elé akar hurcolni. Jézus korában
mindenki tudta, hogy mi vár arra az adósra, akit bíróság elé hurcoltak.
Feltétlenül elítélték, és addig nem szabadult a börtönbõl, míg mindent ki
nem fizetett. Aki ezt el akarta kerülni, annak egyetlen megoldás létezett:
kiegyezni a vádlójával, még mielõtt a bíróság elé kerül tartozásának ügye. 

Jézus arra szólít fel, még mielõtt a bíró elé érne, szabaduljon meg a köve-
telõzõtõl. Felületesen szemlélve talán nem tûnik ez többnek egyszerû baráti
jótanácsnál. De feltétlenül többrõl van szó. Ha életünk alapvetõ jellemzõjét
keressük Jézus példázatában, akkor az az adós-helyzet.
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Magunkban az adóst látni, erre az Úrtól tanult imádság, a Miatyánk is
figyelmeztet. „Engedd el adósságainkat, ahogy mi is elengedjük adósaink
tartozását.” Így szól a Miatyánk eredeti szövege. Jézus tehát az embert Isten
adósának látja. És emlékeztet is bennünket erre az adósságra. 

1986-ban, amikor elkezdtem a teológiára járni, a Keleti Pályaudvar környé-
kén felfigyeltem egy idõs emberre. Alacsony, soványka férfi volt. Nyíratlan
haja és szakálla, viseltes öltözete sem tudta azonban elterelni a figyelmet a
lényébõl áradó magabiztosságról és derûrõl. A nyakában, közönséges
spárgára kötve egy szépen bekeretezett, beüvegezett feliratos kép lógott. A
kép kisebb felületet töltött ki, a fehér lap zömét egy egymondatos felirat
foglalta el. A felirat ez volt: Béküljetek Istennel! A szöveg mellett pedig egy
Jézus arckép, amolyan igénytelenebb fajtából való.

Ott sétált fel és alá ez az öregember ezzel a táblával az Emke-aluljáróban,
és hirdette csendben, esõtõl is védett felirata segítségével a legfontosabbat,
amit hirdetni kell, a lehetõ legegyszerûbb módon. Sokszor láttam õt azon a
környéken. Mindig vele volt a keretes felirata. Aztán hónapokkal késõbb, ta-
lán egy év is eltelt, eltûnt, nem láttam többé. De személyesen én hálás vagyok
neki ezért a mondatért. Békülni Istennel, ez a legsürgetõbb feladat, és ez egy-
úttal azt is jelenti, hogy az ember kész békülni környezetével, a világgal, má-
sokkal, sõt önmagával. 

Béke, elcsituló ellentétek, feszültségek helyett, valami egészen kézzelfog-
ható, kitapintható, szagolható minõsége az életnek, mely tulajdonképpen
minden emberi körülmény ellenére is megtapasztalható. 

Hangsúlyozom, hogy minden emberi körülmény dacára, mert a békességre
törekvés valójában minden körülményen áthat. Ezért küldi vissza Pál apostol
Onézimoszt, az idõközben hitre tért szökött rabszolgát eredeti tulajdonosá-
hoz, ahogy azt a Filemonhoz írt levélben olvashatjuk.

Nincs olyan élethelyzet, emberi körülmény, melyben ne jelenhetne meg a
békességre törekvés, és ne jelentkezne válságot elõidézõként annak hiánya.
Éppen ezért olyan esetet szeretnék példaként ehhez hozzáfûzni, mely az em-
beri élethelyzetek széles skálájából az egyik legszélsõségesebb. 

Primo Levi írta le az Akik odavesztek és akik megmenekültek címû könyvében
a következõ esetet: „1944 májusában a csaknem ártalmatlan kápónkat levál-
tották, és az utódja félelmetes alaknak bizonyult. Minden kápó vert; beosztá-
suk magától értetõdõ velejárója volt ez, és többé-kevésbé bevett dolognak
számított, hogy ezen a nyelven érintkeznek másokkal: különben is ez volt az
egyetlen nyelv, amelyen e harsogó Bábel minden lakója értett. Különféle ár-
nyalataiban hol munkára volt hivatva ösztökélni, hol figyelmeztetést, bünte-
tést fejezett ki, s a gyötrelmek rangsorában a legutolsó helyek egyikén állt.
Mármost az új kápó másképpen vert. Görcsösen, gonoszul, beteges kéjjel: az
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ember orrára célzott, a sípcsontjára, a nemi szervére. Azért vert, hogy fájjon:
a szenvedés, a megaláztatás kedvéért. Még csak nem is fajgyûlöletbõl, mint
sok más társa, hanem azzal a nem titkolt szándékkal, hogy válogatás és min-
den ürügy nélkül fájdalmat okozzon az alávetetteknek. Szóba hoztam a kápó
dolgát egyik horvát zsidó kommunista fogolytársam elõtt. Mit tegyünk? Ho-
gyan védjük meg magunkat? Ne lépjünk-e fel közösen? Különös mosolyra
húzódott az ajka, és csak annyit mondott: „Nem tart soká, meglátod.” Egy
hét sem telt bele, és az ütlegelõnek csakugyan nyoma veszett. Csak jó néhány
év után, az egykori foglyok egyik találkozóján tudtam meg, mi történt. A
Láger munkaügyi irodáján dolgozott néhány olyan politikai fogoly, akinek
riasztó hatalom volt a kezében: ki tudták cserélni a gázkamrába küldendõk
listáján a foglyok tetoválási számát.”

Primo Levi az olvasóira bízza a következtetést. Nyilván az történt, hogy a
munkaügyi irodán dolgozó egyik fogoly kiradírozta valakinek a tetoválási szá-
mát és beírta helyette az ütlegelõ kápóét. Jézus adósról mondott példázata is
erre figyelmeztet: Az emberi világ könyörtelenül bánik azokkal, akik ennek a
legalapvetõbb normának nem tesznek eleget, akik nem törekednek – az adott
körülmények között megvalósítható – békességre. Ez az elsõ és legfontosabb,
amire fel vagyunk szólítva: béküljünk Istennel és persze mindennel; a világ-
gal, a földdel, más emberekkel, más népekkel, sõt, önmagunkkal is, ne terhel-
jük ostoba viselkedésünkkel az adósságunkat, sõt, szabaduljunk meg attól,
ami üldözötté tesz minket, és akkor miénk lehet az az ígéret, melyet Jézus a
Hegyi Beszédben mondott: Boldogok akik békét teremtenek, mert õk Isten fiainak
neveztetnek.

Nagy Zoltán

Szentháromság ünnepe után
utolsó elõtti vasárnap

Mert ahogyan az Atyának van önmagában élete, úgy a Fiúnak is megadta, hogy élete
legyen önmagában. Sõt arra is adott neki hatalmat, hogy ítéletet tartson, mert õ az
Emberfia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban
vannak, meghallják az õ hangját, és kijönnek. Akik a jót tették, az életre támadnak fel;
akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel. Én önmagamtól nem tehetek
semmit: ahogyan tõle hallom, úgy ítélek; és az én ítéletem igazságos, mert nem a ma-
gam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem.” (Jn 5,26–30)
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ÉLET A HALÁL ELÕTT

„Az igazán nagy kérdés nem az, hogy van-e élet a halál után, hanem az, hogy
van-e élet a halál elõtt?!” – írja a jezsuita gondolkodó, Anthony de Mello. Ez
a frappáns fogalmazás elvezet a felszínes emberi okoskodástól életünk végte-
lenül személyes voltához, és az általános kérdésfeltevést egzisztenciális kér-
déssé formálja át. 

Mert az embert valóban foglalkoztatják a halál utáni élet kérdései, de mint-
ha csak úgy a „pálya szélérõl” fogalmazná meg ezeket a kérdéseket: – Vajon
van-e, lehet-e valami a halál után? – Vajon tényleg valóságosak azok a tapasz-
talatok, amelyeket a halál közelében járt emberek elmondanak? De, hogy ez
a kérdés személyes kérdés lenne, az már nagyon ritka dolog. 

Szeret az ember ilyen kérdéseken gondolkodni, hiszen izgalmas téma ez,
sõt még a „semmi sem biztos, csak a halál”, és az „onnét még senki se jött
vissza” gondolkodásúakban is néha elõhoz egy-egy gondolatot. De mindez a
legtöbbször nem személyesen kerül elõ. Arra pedig, hogy a halál utáni élet
összefügg a halál elõtti élettel, nem igazán gondol az ember. 

Pedig Jézus éppen erre világít rá a mai igénkben. Arra, hogy „halál utáni
élete” annak lesz, akinek van „halál elõtti élete”. Sõt, Jézus valójában ezt a
két idõsíkot – a halál elõttit és a halál utánit – egy új valóságban, az eszkato-
logikus jelenben hozza össze. Persze nem úgy kell értenünk mindezt, hogy
szavai szerint a térben és idõben lejátszódó messiási várakozás és eljövetel
pusztán spirituális, lelki folyamattá válnék. Vagyis, hogy a Jézus által hozott
és hirdetett élet valamifajta filozófia lenne csupán. Nem errõl van szó. Jézus
sokkal inkább arról beszél, hogy az ember a hitben már most megkapja mind-
azt, ami az idõben még elõtte van. Vagyis a békesség, a szeretet, az öröm és
a biztos reménység, mint a Jézussal való személyes kapcsolat legcsodálato-
sabb ajándékai a hitben járó ember számára nem egy majdani beteljesedés
ígéretei csupán, hanem valóságosan is átélhetõ és megtapasztalható ajándé-
kok. Itt és most a miénk lehet. És itt van a jézusi ige két kulcsszava! Az egyik
a most, a másik pedig az ajándék.

Mert ezt az életet csak ajándékképpen nyerhetjük el. Ezt az életet nem le-
het kiérdemelni. Ez nem „jár” az arra méltóknak. Hiszen ez nem méltóság
kérdése. Az élet ajándék. És életet csak az adhat, akinek önmagában, azaz min-
dentõl függetlenül van élete. Ilyen pedig nincs más, csak maga az Isten. Te-
remtõ Atyánk, aki az élet forrása. Aki Jézuson – az õ Fián – keresztül folytatja
ebben a világban teremtõ munkáját. Mégpedig úgy, hogy Jézus Krisztus – aki-
nek megadta az Atya, hogy önmagában legyen élete – hitet ébreszt bennünk. És így
új élet születhet az emberben. Annak van élete a halál után, akinek ilyen új
élete van a halál elõtt. Vagyis már most. Hiszen éppen ez egy igen lényeges
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dolog, hogy nem szabad arra várnunk, hogy majd megtérek hozzá, mert így
biztosan kicsúszik a kezem közül a vele való találkozás pillanata, és így elve-
szíthetem végsõ soron magát az életet is.

Nyíri Tamás római katolikus teológus a „már igen, és még nem” egyszerû
szavaiban próbálja visszaadni a Krisztusban kapott „eszkatologikus most”
tartalmát. A hívõ ember, aki a hitben megkapja Krisztustól mindazt, ami –
egyelõre – „még nem” teljesedett ki, már most az örök élet reménységébõl él-
het. Ugyanakkor mindez az õ számára – egyelõre még – reménység. Remény-
telen és kiábrándultságában is szomorúságos világunkban nem akármilyen
üzenete van a reménység evangéliumából élõk mindennapi életükkel való ta-
núskodásának. Mert errõl kell nekünk, keresztényeknek bizonyságot tenni
ebben a világban. Arról, hogy Krisztusban biztos reménységünk van. 

Fontos üzenet ez még akkor is, ha a világ számára mindez egyelõre még
csak elrejtve van jelen. De ha eljön az a nap, akkor mindenki számára megta-
pasztalhatóvá lesz. És hogy az a nap eljön, arról Jézus nem hagy semmi két-
séget. Mert egyszer mindenki meghallja Jézus szavát. Így mondja a mi Urunk:
Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak,
meghallják az õ hangját, és kijönnek. Akik a jót tették, az életre támadnak fel, akik
pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel. Igen, egyszer mindenki meg-
hallja Urunk szavát. Mert az a nap biztosan eljön. A kérdés csak az, hogy én
mikor hallom meg Jézus hangját. Most, vagy akkor?

A templomba járó ember hétrõl hétre hallja, és valószínûleg maga is
mondja az istentiszteleten: „Hiszem a halottak feltámadását és az örök éle-
tet!” Az egyházi esztendõ végéhez közeledve, Jézus Krisztus Urunk szavait
olvasva életünk igazi tartalmáról és céljáról gondolkozhatunk el. Arról, hogy
vajon tényleg éltet-e bennünket a Krisztus által hozott s a benne már megél-
hetõ csodálatos üzenet: õ és az Atya ugyanarról az életrõl tanúskodnak. Arról
az életrõl, amit ezzel a számunkra nehezen érthetõ szóval illetünk, hogy örök.
Ezt az életet azok nyerik el, akik Jézus hívó szavát már most meghallják, és
hittel fogadják. Pál apostol ezt fejezi ki így, hogy hit által igazulunk meg. 

Az „ajándék” és a „most” mellé így kerülhet oda egy harmadik fontos szó
is, mégpedig az elfogadás. Mert a Jézusban kapott életet el kell fogadnunk. A
benne hozott újat be kell fogadnunk. Az Isten csodás kegyelmével élnünk
kell. És ha ez megtörtént, és naponta megtörténik a bibliaolvasásban, az
imádságos életben, akkor biztosan nem maradnak el a jó cselekedetek sem.
Ezért sem lehet tehát a hitet és a cselekedeteket egymástól elválasztani. Mert
a hit gyümölcseiként ott kell, hogy legyenek a jó cselekedetek. Ha nem így
van, akkor Jakab apostollal együtt mi sem mondhatunk mást, mint hogy a hit,
ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. (Jak 2, 17) Ez ugyanakkor épp az
elõbb elmondottak miatt nem azt jelenti, hogy cselekedetekbõl igazulunk
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meg. Hanem azt jelenti, hogy csak hívõ emberként tudunk Istennek tetszõ
életet élni, és csak a hit alázatával állhatunk meg Isten színe elõtt most és
egykor az ítéletben. 

Éppen ezért fontos, hogy legyen életünk a biztosnak mondott halál elõtt is.
Mert nemcsak a halál a biztos, de Urunk szavai szerint a feltámadás és az íté-
let is. Aki azonban hisz õbenne, ha meghal is, él. (Jn 11,25) Vagy ahogyan éppen
a textusunkat megelõzõ mondatokban mondja Jézus: Bizony, bizony mondom
nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete
van; sõt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életre. Bizony, bizony mondom
nektek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten Fiának
a hangját, és akik meghallották, élni fognak. (Jn 5,24–25)

Baranyay Csaba

Szentháromság ünnepe után utolsó
(Örökélet) vasárnap

Azokban a napokban pedig, ama nyomorúság után, a nap elsötétedik, a hold nem
fénylik, a csillagok lehullnak az égrõl, és az egek tartóerõi megrendülnek. És akkor
meglátják az Emberfiát eljönni a felhõkön, nagy hatalommal és dicsõséggel; és akkor
elküldi az angyalokat és összegyûjti választottait a világ négy tájáról, a föld sarkától
az ég sarkáig. (Mk 13,24–27)

KEZÉBEN A JÖVÕNK

A perzselõ nyári nap, földet szikkasztó, növényt fonnyasztó, embert tikkasztó
szikrázó sugarai után felüdülés, ha jön az est. S az elpihenõ nap utáni szür-
kületben lassan hûl a kemencévé forrósodott környezet. Elõször egyenként,
majd seregestül kigyulladnak a csillagok, s feltûnik a különbözõ alakját mu-
tató hold. A sötét, irdatlan mélységet sejtetõ égbolton fenségesen uralkodó
tejút és a remegõ fényû csillagok – mind-mind egy külön világ – lenyûgözõ
harmóniát árasztanak. S ha hûvös fuvallattal körüllegyez egy simogató szellõ,
akkor az ember a teremtés hajnalán érezheti magát, szívében békességgel és
háborítatlan összhangot a Teremtõvel s az általa létreszólított világgal. A vég-
telenség, örökkévalóság felfoghatatlan, mégis valóságos érzése érinti meg
ilyenkor az embert. Hajszolt, felpörgetett, oly gyorsan tovatûnõ, véges földi
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életünkben ritka pillanatok ezek. Ezért szüntelenül változó, átalakuló vilá-
gunkban kitüntetett alkalom, amikor felfogjuk, átéljük, hogy benne és mö-
götte ott van, létezik a folyamatosság, az állandóság is. De nem kell más,
mint egy zavaró, „civilizációs” fény vagy hang – és oda a meghittség –, elreb-
ben ez a testet lelket, frissítõ, nyugalmat árasztó állapot. S még inkább meg-
törik, szertefoszlik az Alkotóra és mûre hangoltság varázsa, mikor általunk
okozott vagy a természetben végbemenõ katasztrófák pusztító erejével, hatá-
sával találkozunk. Félelmetes és rémisztõ, még a TV képernyõjén keresztül is
látni a felszabaduló energiákat és elszabaduló indulatokat, erõket. Az meg
egyenesen riasztó, amit Jézus az utolsó idõkrõl mondott, ha eljön a vég, és
reánk telepednek a sötétség napjai. 

Nehéz napok vagy nap az, amirõl már Ámósz próféta is jövendölt: Bizony
sötét lesz az Úr napja, nem világos, vaksötét lesz, fénysugár nélkül. (Ám 5,20) Ez
nem valami rózsás jövõ, de Urunk szerint ezzel is gondolnunk kell. Számol-
nunk a nagy nyomorúsággal, amibõl már résztapasztalatai vannak az emberi-
ségnek és az egyes embernek. Háborúk, világháborúk, a modern technika
iszonyú pusztítása és egyéni sorstragédiák, mind komoly jelei annak, milyen
iszonyatot képes saját magára zúdítani az isteni és emberi törvényeket sem-
mibe vevõ bûnös ember, aki azt gondolja, felette állhat mindennek. De még
a gazdasági, társadalmi, modern, mesterséges civilizáció összeomlása, saját
fejünkre visszahullása se a vég, „csak” a nagy nyomorúság. A jövendölés sze-
rint a legfélelmetesebb ezután jön: a természet a világmindenség rendjének,
kötõerõinek, törvényszerûségeinek felbomlása, ami felülmúl minden képze-
letet, és megremegteti a szívet. Több ez, mint hogy november végén már
hosszúra nõnek az árnyékok, és egyre kevesebb a fény. Nagyobb, mint néhány
világvárost, országrészt, órákra, napokra megbénító áramkimaradás. Iszo-
nyúbb, mint egy szigetet eltüntetõ vagy teremtõ vulkánkitörés, s még annál
is megrendítõbb, ha több millió év után fölpuffadva, minden felperzselve,
majd összeomolva meghal a nap. A teremtettség végnapjai, a vég közel jön
másként is, és állandóan jelen van, másodpercenként meglátogat bennünket
azzal, hogy ellobbanó az emberi élet. Nikosz Kazantzakisz görög író, aki egy
életen át küzdött a hitért és bizonyosságért önmagával és Istennel, megraga-
dóan vall errõl: „A nap leáldozott, homályba borultak a hegyek, csak elmém
hegyvonulatának legfelsõ ormai õrzik még a fényt, de közeledik a szent éjsza-
ka, felszáll a földbõl, leszáll az égbõl, és a fény megesküdött, hogy nem adja
meg magát – de hiába, tudja, hogy nincs menekvés: megadni nem adja meg
magát, de kihuny.” Mindezek ellenére mégis van jó hír, mert nem sötétséggel,
káosszal, a teljes megsemmisülés ígéretével fejezõdnek be Jézus jövõt láttató
szavai. Igaz, felfedi, hogy a végsõ napokban a világ megszokott rendje eltû-
nik, és cserépedényéletünk összetörik, de ezt követõen a legnagyobb mélység
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és sötétség közepette a visszatérõ Úr feltûnik a felhõkön „nagy hatalommal
és dicsõséggel”. A sötétség napjai után eljön a világosság pillanata!

Mintha újra a teremtés hajnalán lennénk, amikor felhangzott a teremtõ Is-
teni szó: „Legyen világosság!” De ez már más. Új teremtés, ennek fénye ra-
gyogott fel pásztorok és tudósok elõtt Jézus születésekor, ezt pillantották
meg a testi- lelki vakságból gyógyulók. Ez tündökölt a keresztfa titkaként, és
nyitotta meg az elrontott életû lator és a marcona, harcedzett százados sze-
mét és szívét. Ezen ámuldoztak mindazok, akik feltámadása után találkoztak
az élõ Úr Jézussal. S ez a világosság ad fényt, jövõre nézõ reménységet mind-
azoknak, akik szívében világosság gyúlt, felragyogott elõttük „Isten dicsõsé-
gének ismerete Krisztus arcán” a Szentlélek által. A világosság pillanatait át-
élhetjük már földi életünkben, a hit bizonyossága és látása nem hagy egy sze-
mernyi kétséget sem a felõl, hogy Jézus, amint ígérte, itt van velünk. Õ ma is
munkálkodik közöttünk, küzd velünk és értünk. Megtapasztalható jelenlété-
nek, áldásos tevékenységének nem csupán elfogadói, hanem tanúságtevõi,
hordozói és munkatársai lehetünk. Mégis a teljes színrõl-színre való látás
csak akkor, Jézus visszajövetelével, az új teremtés hajnalán valósul meg. Ami-
kor végképp lehull a lepel, a felhõ már nem a mindenható, dicsõséggel, hata-
lommal teljes Krisztust takarja el szemünk elõl, hanem a leköszönõ, véglege-
sen múltba zárt, bûnös világot. A világosság, a látás, viszontlátás, visszajöve-
tel pillanata lesz ez. Amikor minden szemrõl lehull a hályog, és Jézus alakja
már nem vész a múlt ködébe, nem takarja el õt a jelen kétségeskedõ bizony-
talansága, nem marad csupán egy szép álom vagy elragadtatottság állapotá-
nak színes látomása. Még csak nem is hitünk, belsõ meggyõzõdésünk és látá-
sunk megismert és megformált alakjaként jelenik meg elõttünk. Ekkor szük-
ségtelen lesz leplek lenyomatát, emberi fantáziát, vagy látomások bizonyta-
lan tanúságát segítségül hívni. Ott lesz elõttünk úgy, amint még ortodox
templomok ikonjai sem tudják visszaadni, és világhíres festõk belsõ látása
sem tudott elképzelni. Akkor meglátjuk mindnyájan, és valóságosan érzékel-
jük mindenekre, mindenkire kiterjedõ hatalmát, földi mértékekkel nem mér-
hetõ, értékelhetõ dicsõségét. Mert minden általunk használt és elképzelt esz-
köz nélkül, puszta jelenléte fogja sugározni dicsõségét, érzékeltetni hatalmát. 

A világosság pillanatát átélõk, Krisztusban reménykedõk számára ezután
következik a különleges szüret. Hisz Urunk visszajövetelének célja nem a hival-
kodó magamutogatás, az öncélú erõfitogtatás. Õ nem szorul rá, hogy sztárol-
tassa magát. Az angyalsereg nem egy végsõ kampánykörút kiszolgáló stábja,
ahol a minél nagyobb felhajtás és elkápráztatás a lényeg, azért, hogy minél
több elbûvölt hódolót szerezzenek. A visszatérõ Jézus az övéiért jön, azokért,
akik a nagy nyomorúság embert, hitet próbáló prése ellenére hûségesen nyo-
mában maradtak. Azokért, akik a viszontagságos úton, ahol „köröskörül a fé-
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lelem zátonyai ragyognak” – néha már úgy gondolták, mit sem ér a hit. Nem
ad megoldást a megváltó Urunkba vetett bizalom sem, hisz a benne bizako-
dók is elvesznek, nincs segítség, nincs segítõ. S most mégis felhangzik a pa-
rancsszó, az angyalok végsõ bevetésre, küldetésre kapnak eligazítást: gyûjt-
sék öszsze a választottakat. Különleges, a mindenségre kiterjedõ szüret lesz
ez. Nem ódon, penészes falú, bor illatú pincékbe gyûjtik a szõlõt, a hegy levét
a szorgos szüretelõk, hanem a megújult teremtés számára, a felékesített új
Jeruzsálembe, az Isten országába gyûjtik Urunk követei mindazokat, akik
már a régiben is megújult lélekkel, szívvel, bûnbánóan, egyedül a szõlõsgaz-
dában és a szõlõbe elküldött Fiúban reménykedtek. A megújult teremtéshez
megújult lelkû és megújult, örök életû népre, a választottakra van szükség.
Ezért kutatnak fel minden szögletet, néznek, meg minden sarkot, szólítanak,
hívnak a harsona hangjával élõket és holtakat a legnagyobb és utolsó szüretet
végzõ angyalok.

Mindez végbemegy, és mi emberek ott vagyunk a folyamatban, amelynek
egy pontján a megígért jövõ „azokban a napokban” biztosan megérkezik.
Ezért töretlen a reménységünk, és teljes szívvel bízunk Urunk szavában, mi-
vel erre tettük fel egész életünket. Beteljesül mindaz, amire vártunk, amit
úgy óhajtottunk, hogy teljesen, visszavonhatatlanul, nála, vele lehessünk
örökké. Talán más lesz az égbolt, más napok, más csillagképek ragyognak, ha
egyáltalán úgy épül fel az új teremtés, mint amit most tapasztalunk és látunk.
Egy viszont biztosan teljes lesz bennünk: a békesség és a vele való közösség
tökéletes összhangját már semmi és senki nem törheti meg.

Smidéliusz Zoltán

285

Az Örök Élet tehát magában foglalja… a történelem pozitív tartalmát, megszaba-
dítva a negativitás torzulásaitól és betöltve valamennyi potencialitását. A történe-
lem itt elsõrendûen az emberi történelmet jelenti. De mivel az összes élettarto-
mánynak van történelmi dimenziója, ezek is benne foglaltatnak tételünkben, igaz
eltérõ fokozatokban. Az egyetemes élet egy cél felé mozog, és fölemeltetik az örök
életbe, a maga végsõ és mindig jelenlevõ végébe.

Szimbolikus nyelven azt is mondhatjuk, hogy az élet a teremtés egészében, de
különösen is az emberi történelemben minden pillanatban hozzájárul az Isten Or-
szágához és annak örökkévaló életéhez. Ami az idõben és a térben történik a leg-
kisebb anyagi részecskében és a legnagyszerûbb személyiségben, annak jelentõsége
van az örök élet számára. És mivel az örök élet az isteni életben való részesedés,
minden véges történés fontos Isten számára.

Paul Tillich: Rendszeres Teológia. Osiris Kiadó. Budapest. 1996. 652. o.
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Nagy Gáspár: TUDOM, NAGY NYÁRI DÉLUTÁN LESZ

Tudom,
nagy nyári délután lesz,
fülledt, meleg, esõutáni,
és hirtelen zuhanó, sosemhallott
redõny-mondatokra ébrednek
a versek a költõk agyában,
de már hiába, hiába minden,
eljõ akkor váratlanul… –

Mintha ezer fúrópajzs
dolgozna alant, kipúposodik a föld
s homorul az ég, akárha óriások
tartanák vissza a levegõt tüdejükben,
vibrálni kezd és fényesedni minden…

Aki álomból kél, álomnak hiszi,
aki ébren, riadalmán túl remegve

és lebegve könnyûnek érzi magát,
különös, de nincs nagyobb zörej,
a fák sem hajladoznak, a falak sem
dõlnek senkire, holott dõlhetnének éppen…

Akkor a szeretetben kíméletlenül pontos
forgatókönyv szerint megszólalnak
mind a négy égtáj felõl a harsonák…
a tücskök…

Tudom,
emlékezetes, nagy nyári délután lesz,
s nem lesz idõ megírni, leforgatni,
de mindenki – holt és eleven –
fõszereplõként találkozik
a rendezõvel…
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Aradi András
1969-en, Budapes-
ten született. 1994-
ben avatták lelkész-
szé. Két évig segéd-
lelkészként szolgált
a pécsi gyülekezet-

ben. 1996 óta a Dombóvár-Csikós-
töttösi Evangélikus Egyházközség
lelkésze.

Bácskai Károly
1965-ben, Budapes-
ten született. 1992-
ben fejezte be tanul-
mányait az Evangé-
likus Teológiai Aka-
démia nappali tago-

zatán. Segédlelkészként Zuglóban és
Mezõberényben szolgált. 1994/95-
ben ösztöndíjasként tanulmányokat
folytatott a marburgi (Németország)
Philipps Egyetemen. 1997 óta a bu-
dapest-budahegyvidéki gyülekezet
lelkésze. Emellett doktoranduszként
részt vesz ez Evangélikus Hittudo-
mányi Egyetem újszövetségi tanszé-
kének munkájában is, ahol több éve
görög nyelvet tanít.

Balicza Iván
Nyíregyházán, 1948-
ban született. 1976-
ban végzett az Evan-
gélikus Teológiai
Akadémián. 1976 és
1979 között segéd-
lelkészként szolgált Miskolcon. 1979–
1990-ig a salgótarjáni gyülekezet pa-
rókus lelkésze. 1990 óta a budapest-
budavári gyülekezet lelkésze. 

Baloghné
Szemerei Mária

1954-ben, Lajosko-
máromban szüle-
tett. 1977-ben a De-
ák-téri templomban
avatták lelkésszé.
Szolgálati pályáját Budapest-Angyal-
földön kezdte segédlelkészként. Ké-
sõbb férjével, Balogh András lelkész-
szel együtt szolgált a szákszendi
gyülekezetben. 1983. október 15-én
Pusztaszentlászlón lelkésszé avat-
ták. 17 éven át Zalaegerszeg szórvá-
nyában teljesített lelkészi szolgála-
tot. Jelenleg a Tótkomlósi Evangéli-
kus Szeretetotthon vezetõje. 
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Baranyay Csaba
1967-ben, Budapes-
ten született. 1993-
ban végzett az Evan-
gélikus Teológiai
Akadémián. 1990/
91-ben ösztöndíjas

tanulmányokat folytatott Finnor-
szágban, a helsinki egyetemen.
1993–2002 között Siófokon és Köt-
csén lelkész. Közben 1998/99-ben
egy évre kiküldetést kapott, hogy a
finnországi Ouluban teljesítsen lel-
készi szolgálatot. 2002 augusztusa
óta a pécsi gyülekezet lelkésze.

Bartha István
Miskolcon született,
1963-ban. 1992-ben
avatták lelkésszé.
1992-ben Celldö-
mölkön, 1992–1994
között Mezõlakon,

teljesít segédlelkészi szolgálatot.
1995-tõl parókus, majd 2000–2001-
ben igazgató lelkész Nyíregyházán.
2001-ben elfogadta a balassagyar-
mati gyülekezet meghívását, itt gyü-
lekezeti lelkész és a Balassagyarmati
Szeretetház igazgató lelkésze is lett.
1996-tól 2001-ig a Nyíregyházi Fõis-
kola hittanár szakán oktatott. 1999-
óta a Debreceni Egyetemen filozófia
tanulmányokat folytat. 

Bencze András
1960-ban, Budapes-
ten született. 1984-
ben ordinálta Nagy
Gyula püspök. Kez-
dettõl fogva, 1984.
augusztus 11 óta
Székesfehérváron szolgál. A segéd-
lelkészi évek után, 1986-tól parókus
lelkész, majd 2000-ben esperessé vá-
lasztották. Az 1989/90-es tanévben
Genfben ösztöndíjas tanulmányokat
folytatott. Írásai jelentek meg az
Evangélikus Életben, a Lelkipásztor cí-
mû lelkészi szakfolyóiratban, a Ke-
resztmetszet és a Kezed rajtunk címû
kötetekben, a 2001. évi Tihanyi Ka-
lendáriumban, valamint az In honorem
Román Károly címû kötetben. Éveken
át vezette az Evangélikus Élet ifjúsá-
gi rovatát.

Bohus Imre 
1924-ben, Dunaszer-
dahelyen született.
Rajkán, 1951. feb-
ruár 18-án ordinálta
Szabó József püs-
pök. Ezután, 1951.
március 1-tõl dr. Schulek Tibor mel-
lett Komáromban, majd 1952 szep-
temberétõl Ászáron szolgált. 1953
májusától az Ászár-Hánta-Kisbéri
Társult Evangélikus Egyházközség
lelkésze lett. 1963 augusztusától
1995 augusztusáig, nyugdíjazásáig
Fóton szolgált. Nyugdíjasként jelen-
leg is Fóton él.
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Bozorády Zoltán
1941-ben született
Sátoraljaújhelyen.
1965-ben ordinál-
ták, majd 3 évig se-
gédlelkészként szol-
gált. 1969-tõl 1978-ig

az õrimagyarósdi gyülekezet lelkésze
volt. 1978 óta Nyíregyházán szolgál.
1990-tõl a Hajdú-Szabolcsi Egyház-
megye esperese, 2000-tõl az Északi
Egyházkerület püspökhelyettese.

Dr. Csepregi
András
1962-ben, Budapes-
ten született. 1987
és 1992 között Györ-
könyben segédlel-
kész, majd lelkész.

1992–1999-ig a kelenföldi gyüleke-
zet lelkésze. 1996–1999-ig Angliá-
ban, a durhami egyetem PhD hallga-
tója. Disszertációját 2002-ben védte
meg, amely megjelent az Evangélikus
Hittudományi Egyetem tudományos
könyvsorozatában Two Ways to Freedom
– Christianity and Democracy in the
Thought of István Bibó and Dietrich Bon-
hoeffer címmel. 1999 óta az Evangéli-
kus Hittudományi Egyetem Nyíregy-
házi kihelyezett tagozatának vezetõje.

Dr. Cserháti Sándor
Teológiai tanulmá-
nyait 1953-ban vé-
gezte el Budapes-
ten, az Evangélikus
Teológiai Akadémi-
án, és ugyanebben

az évben lelkésszé is avatták. Hét
évig különbözõ gyülekezetekben tel-
jesített segédlelkészi szolgálatot.
Eközben egy évig belföldi ösztöndíj-
jal az igehirdetés kérdéseit tanulmá-
nyozta. 1968-ban a páhi gyülekezet
lelkészévé választották, majd a sze-
gedi gyülekezet lelkésze volt. 1973-
ban újszövetségi témával doktori fo-
kozatot szerzett. 1983-tól az Evan-
gélikus Teológiai Akadémia, majd
ennek jogutódja, az Evangélikus Hit-
tudományi Egyetem tanszékvezetõ
tanára az újszövetségi tanszéken.

ifj. Cserháti Sándor
1964-ben született.
Teológiai tanulmá-
nyait 1984 és 1989
között végezte az
Evangélikus Teoló-
giai Akadémián.
1991–1992-ben a Boston melletti
Cambridgeben (USA) folytatott ösz-
töndíjas tanulmányokat és szerzett
teológiai diplomát. 1989–1999-ig a
Majos és Környéke Evangélikus Egy-
házközség lelkésze, közben 1992 és
1999 között a Bonyhádi Petõfi Sándor
Evangélikus Gimnáziumban tanított.
1999 óta a szegedi gyülekezet lelkésze.

Deme Dávid
1952-ben, Sajószent-
péteren született.
Teológiai tanulmá-
nyait 1977-ben fe-
jezte be, majd a kis-
apostag-dunaújvá-
rosi gyülekezet segédlelkészeként
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szolgált. 1978-tól az ostffyasszonyfai
gyülekezet választotta meg lelkészé-
nek. 1985-tõl az uraiújfalui gyüleke-
zet gondozását is végezte. 1990 óta
Nagykanizsán szolgál. 

Deméné
Smidéliusz Katalin
1954-ben, Répcela-
kon született. 1978-
ban Ostffyasszonyfán
lelkészi munkatárs-
ként kezdte pályáját.

1981. szeptember 13-án avatták lel-
késszé, és iktatták be a csöngei gyü-
lekezetbe, ahol 1990-ig szolgált. 1990
óta a sandi gyülekezet lelkipásztora,
emellett Nagykanizsán részt vesz a
gyermekmunkában, valamint a gyü-
lekezeti lelkigondozásban is. Két hó-
napot töltött Erlangenben a Luther
Szövetség vendégeként. Többször vett
részt németországi konferenciákon.

Fabiny Tamás
Budapesten, 1959-
ben született. Az
1982-es ordinációt
követõen négy éven
át Siófokon, Kötcsén
és környékén, majd

1986-tól Budapest-Kõbányán segéd-
lelkész. 1987 és 1999 között a kõbá-
nyai gyülekezet megválasztott lelké-
sze. Közben Chicagóban (USA), il-
letve Erlangenben (Németország)
folytat ösztöndíjas tanulmányokat.
Utóbbi helyen teológiai doktorátust
szerez. 1988-ban a MEVISZ egyik
alapítója. Eddig összesen négy köny-

vet publikált. 1996 óta szerkesztõ-ri-
porterként a Duna Televízió külsõ
munkatársa. 1999 óta fõállásban az
Evangélikus Hittudományi Egyete-
men tanít, jelenleg az újszövetségi
tanszék docense.

Fehér Károly
1928-ban született
S o m l ó s z õ l õ s ö n .
Teológiai tanulmá-
nyait 1953-ban fe-
jezte be. Ordináció-
ja után 1957-ig Sár-
bogárdon, Kissomlyón, Ózdon, Tor-
dason, Csepelen és Budapest-Kõbá-
nyán szolgált segédlelkészként.
1957 és 1970 között Csöngén, majd
késõbb Alsóságon, ezután 1981-
1996-ig, nyugdíjazásáig Szombathe-
lyen volt lelkész. 1981 és 1990 kö-
zött a Vasi Egyházmegye esperese-
ként szolgált. 1996 óta Székesfehér-
váron él. 

Gáncs Péter
1951-ben, Budapes-
ten született. Lelké-
szi pályáját 1974-
ben a budavári gyü-
lekezetben kezdte,
ahol két évig szol-
gált. 1977-tõl az Ökumenikus Ta-
nács munkatársa. 1977–1981-ig Rá-
koscsabán, Pécelen és Isaszegen lel-
kész. Az 1980/81-es tanévben egy
szemesztert töltött ösztöndíjasként
Wuppertalban. 1981-1997-ig a nagy-
tarcsai gyülekezet lelkésze. 1992-tõl
végezte a rádiómisszió szolgálatát.
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1996-tól a Missziói Magazin felelõs
szerkesztõje. 1997–2003-ig országos
missziói lelkész. 2003. szeptember
6. óta a Déli Egyházkerület püspöke.

Gregersen
Labossa György 
Tatabányán, 1972-
ben született. 1991–
1996-ig végezte ta-
nulmányait az Evan-
gélikus Teológiai

Akadémián. Ordinációja után, 1996
õszétõl a szombathelyi gyülekezet-
ben elõbb segédlelkészként, majd pa-
rókusként szolgál mind a mai napig.

Gyõri Gábor
1954-ben, Gödöllõn
született. 1979-ben
végzett az Evangéli-
kus Teológiai Aka-
démián. Gyülekeze-
ti szolgálatát Iha-

rosberényben és Vésén kezdte meg,
majd az orosházi gyülekezetben
szolgált 11 éven át. 1998-tól a pest-
szentlõrici gyülekezet lelkésze.
1998–2002-ig a Luther Otthon spiri-
tuálisa. 2003-ban a Pesti Egyházme-
gye esperesévé választották.

Gyõri János
Sámuel
Nagytarcsán szüle-
tett, 1950-ben. A
teológia elvégzése
után Kiskõrösön két
éven át, Békéscsa-

bán öt éven át, Õsagárdon pedig ti-

zenegy évig szolgált. Jelenleg a pest-
erzsébeti gyülekezet lelkésze. A Zá-
keus Média Centrum alapítója és ve-
zetõje, amely rendszeresen készít
keresztény mûsorokat. Zenei tevé-
kenysége a kántori oklevélen túl az
elsõ magyar keresztyén könnyûzenei
csoport megalapítására és több ora-
tórium megírására is kiterjed.

Dr. Hafenscher
Károly

Budapesten szüle-
tett 1926-ban. Teo-
lógiai tanulmányait
1944–1948-ig Sop-
ronban végezte.
1948-ban ordinálták, majd az 1948/
49-es tanévben Gettysburgben (USA,
Pennsylvania) folytatott tanulmá-
nyokat az EVT ösztöndíjasaként.
Késõbb, 1968-ban LVSZ ösztöndíjjal
Svédországban tanult. Gyülekezeti
szolgálatot végzett Zuglóban, Kecs-
keméten, Pesterzsébeten, Kõbányán.
1954–1989-ig a Deák téri gyülekezet
lelkésze. 1989–1996-ig a Lelkipásztor
felelõs szerkesztõje, majd két éven át
a Credo címû folyóiratot szerkesztet-
te. Több ízben vett részt a magyar
egyház küldötteként az LVSZ világ-
gyûlésein: 1957-ben Minneapolis-
ban (USA), 1977-ben Dar es Sa-
laamban (Tanzánia), majd 1984-ben
Budapesten. 1973–1984-ig az LVSZ–
Vatikán közös bizottság tagja. Éve-
ken át oktatott az Evangélikus Teo-
lógiai Akadémián, valamint a Károli
Gáspár Református Egyetemen.
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ifj. Hafenscher
Károly
Budapesten szüle-
tett, 1957-ben. Négy
gyülekezetben vég-
zett lelkészi szolgá-
latot: Keszthelyen,

Csengõdön, Szekszárdon és Buda-
várban. Már lelkész, amikor másod-
diplomaként elvégezte a karvezetés
szakot. A zene és a teológia találko-
zópontjában, a liturgikában mélyedt
el, ma is ezzel foglalkozik, rendsze-
resen elõad, publikál. 2000 õszén vá-
lasztották meg a Magyarországi
Evangélikus Egyház országos iroda-
igazgatói tisztébe. Tizedik éve vezeti
az Ágendaszerkesztõ és Liturgiai
Bizottságot, amely az új Ágenda el-
készítését végzi. Nyolc éve tanít a
Zeneakadémián, öt éve a Nyíregyhá-
zi Tanárképzõ Fõiskolán, cikluson-
ként liturgikát ad elõ az Evangélikus
Hittudományi Egyetemen.

Ihász Beatrix
1971-ben, Gyõrben
született. 1989–1994-
ig folytatta teológiai
tanulmányait az
Evangélikus Teoló-
giai Akadémián.

1992 és 1994 között az ELTE
Pedagógia és Pszichológia Tanszéké-
nek vendéghallgatója volt. Ordiná-
ciója után, 1994-ben segédlelkész-
ként került Komáromba. 1999 óta a
komáromi gyülekezet beiktatott lel-

késze. E munkájához kapcsolódóan
végzi a komáromi gyülekezethez tar-
tozó szórványok gondozását, vala-
mint 1995 az észak-komáromi ma-
gyar ajkú evangélikusok lelkipászto-
rolását is. 

Ittzés János
Csornán született
1944-ben. Teológiai
tanulmányait 1962
és 1967 között vé-
gezte az Evangéli-
kus Teológiai Aka-
démián. 1970. szeptember 20-án
avatták lelkésszé Gyõr-Nádorváros-
ban. 1970–1971-ben Kõszegen se-
gédlelkész. 1971–1981-ig a takácsi-
gecsei társgyülekezetben parókus
lelkész. 1981 és 2000 között ismét
Kõszegre kerül parókus lelkészként.
2000-ben az újjáalakult Nyugati (Du-
nántúli) Egyházkerület püspökévé
választották. Gyõrött, 2000. szep-
tember 23-án iktatták be hivatalába.

Johann Gyula 
1967-ben született.
1988-ban zenetaná-
ri diplomát szerzett
Pécsett. A teológiát
1993-ban fejezte be.
Egy év pécsi segéd-
lelkészi szolgálat után, 1994– 2000-
ig parókus lelkész volt Szekszárdon.
2000-tõl az Evangélikus Hittudomá-
nyi Egyetem lelkésze.
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Joób Máté
1972-ben született
Debrecenben. Teo-
lógiai tanulmányait
1997-ben fejezte be.
Közben ösztöndí-
jasként Helsinkiben

tanult. 1999-ig segédlelkészként Bp-
Kelenföldön szolgált. Két szemesz-
tert Uppsalaban (Svédország) ta-
nult, majd 2000-tõl PhD ösztöndíjat
kapott. Közben Joensuuban (Finnor-
szág) folytatott tanulmányokat.
2003 óta a Budapest-Kelenföldi Egy-
házközség lelkésze. Az EHE gyakor-
lati tanszékén megbízott elõadó.

Káposzta Lajos
1938-ban, Nyíregy-
házán született. Teo-
lógiai tanulmányait
1962-ben fejezte be
az Evangélikus Teo-
lógiai Akadémián.

Ezután segédlelkész volt Kisternyén,
Salgótarjánban, Balassagyarmaton,
Angyalföldön és a budavári gyüleke-
zetben. 1965–1967-ig Berlinben a
Humbold Egyetemen ösztöndíjas ta-
nulmányokat folytatott. 1968 óta a
soltvadkerti gyülekezet lelkésze.
1988-tól esperes, a Gustav Adolf Se-
gélyszolgálat (GAS) országos elõ-
adója, majd 1995-tõl püspökhelyet-
tes a Déli Egyházkerületben.

Kendeh-
Kirchknopf Péter

1975-ben született
Gyulán. 1998-ban
végzett az Evangéli-
kus Hittudományi
Egyetemen. Segéd-
lelkészként a Pestújhely-Újpalotai
Egyházközségben szolgált 1998–2001
között, majd lelkészvizsga után
ugyanott parókus lelkészként. 1998-
tól a Magyar Bibliatársulat munkatár-
sa, 2001-tõl az Evangélikus Sajtóosz-
tály (késõbb Luther Kiadó) vezetõje. 

Kis János
1955-ben született
Nagytarcsán. 1977-
ben végzett az
Evangélikus Teoló-
giai Akadémián. Ez-
után Orosházán lett
egyházmegyei és gyülekezeti segéd-
lelkész, majd késõbb parókus lel-
kész. 1988 óta a kecskeméti gyüleke-
zet lelkésze.

Koczor Tamás 
1959-ben született
Budapesten. Az
Evangélikus Teoló-
giai Akadémia elvég-
zése után 1983-ban
kezdte gyülekezeti
szolgálatát. Elõször Pilisen – két hó-
napon át –, majd két évig Pécsett volt
segédlelkész. 1985-ben került a dabas-
gyóni gyülekezetbe. 1997-tõl a Dél-
Pest Megyei Egyházmegye esperese.

293

Hullamhossz 03.qxd  2003. 12. 04.  17:21  Page 293



Kondor Péter
1968-ban született
Szegeden. 1992-ben
végezett az Evangé-
likus Teológiai Aka-
démián. 1992–1996-
ig a Nagyszénás-Gá-

dorosi Társgyülekezetekben, 1996–
1998-ig a Szarvas Ótemplomi Egyház-
községben, 1998–2001-ig Kondoro-
son szolgált. Jelenleg a békéscsabai
gyülekezet lelkésze. 2000 júliusa óta a
Kelet-Békési Egyházmegye esperese.

Korányi András
1974-ben, Budapes-
ten született. 1998-
ben végzett az Evan-
gélikus Hittudományi
Egyetemen (EHE).
1998-ban ösztöndí-

jasként az EVT és a Genfi Egyetem
Ökumenikus Intézetében, Bosseyban
(Svájc) folytatott tanulmányokat.
1999-ben Csõváron és Pencen vég-
zett lelkészi szolgálatot. 1999–2003-
ig az EHE  doktorandusza. A 2000/
2001. tanévben, valamint 2002-ben
egy féléven át Marburgban (Német-
ország) ösztöndíjas. 2003-tól az EHE
tanársegéde, emellett a Pesti Egyház-
megyében végez lelkészi szolgálatot.

Krähling Dániel
1946-ban született
Gyönkön. 1969–1972
között Pécsett és
Bonyhádon segédlel-
kész, majd a bony-
hádi gyülekezet pa-

rókus lelkésze. 1993 óta a Tolna-Ba-
ranyai Egyházmegye esperese.

Krámer György
1970-ben született
Szentendrén. Az
Evangélikus Teoló-
giai Akadémia elvég-
zése után 3 évig
Maglódon  segédlel-
kész, 5 éve a pilisi gyülekezet lelké-
sze. 2001 szeptembere óta az Evan-
gélikus Hittudományi Egyetem gya-
korlati tanszékén doktorandusz.

Lászlóné Házi
Magdolna

1952-ben Békéscsa-
bán született. Szü-
lõvárosában kezdte
lelkészi szolgálatát
1977-ben, ahonnan
kérésére, 1980-ban Pusztaföldvárra
került. 1988 óta a közeli nagybánhe-
gyesi és magyarbánhegyesi gyüleke-
zeteknek is lelkésze lett. A Kelet-Bé-
kési Egyházmegye esperes-helyettese. 

Lázár Zsolt
1973-ban Debrecen-
ben született. 1999-
ben fejezte be tanul-
mányait az Evangé-
likus Hittudományi
Egyetemen. Az 1996/
97-es tanévet a Chicago-i teológián
(USA) töltötte ösztöndíjasként.
1998 óta a Szarvas Ótemplomi
Evangélikus Egyházközségben szol-
gál, 2000-tõl mint parókus lelkész.
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Lupták György
1953-ban Budapes-
ten született. 1980-
ban végzett az
Evangélikus Teoló-
giai Akadémián. Or-
dinációja után, 1980–

1983-ig Nagymányokon volt segéd-
lelkész, majd 1983 óta a kiskõrösi
gyülekezet lelkésze. 

Nagy Veronika
1965-ben született
Nagykanizsán. 1989-
ben fejezte be teoló-
giai tanulmányait.
Ordinációja után a
Csengõd-Páhi-Kas-

kantyú Társult Egyházközségben
kezdte meg gyülekezeti szolgálatát.
Jelenleg is e gyülekezet lelkésze.

Nagy Zoltán
1963-ban született
Békéscsabán. A teo-
lógia elvégzése után
egy évig az ökume-
nikus szeretetszolgá-
lat (MÖSZ) nagy-

harsányi menekülttáborában dolgo-
zott, majd Pécsett segédlelkészként
kezdte lelkészi szolgálatát. Egy év
után Budapestre került, Rákospalo-
tán és a fasori gyülekezetben végzett
segédlelkészi szolgálatot. Késõbb
teljes állásban a fasori gyülekezetbe
került. Itt hat évig szolgált, majd
1998-ban pályázott a debreceni gyü-
lekezet lelkészi állására. Azóta Deb-
recenben végzi lelkészi szolgálatát.

Németh Mihály
1971-ben született
Nagykátán. A Pest
megyei Farmos gyü-
lekezetébõl indulva
1994-ben fejezte be
teológiai tanulmá-
nyait. Ezt követõen Békéscsabán se-
gédlelkészként szolgált. 1998-tól gyü-
lekezeti másodlelkész volt ugyanitt,
majd 2000-tõl a békéscsabai gyüle-
kezet parókus lelkésze.

Németh Pál
1952-ben Szekszár-
don született. 1976-
ban fejezte be teoló-
giai tanulmányait.
Budapesten a fasori
evangélikus temp-
lomban avatták lelkésszé ugyaneb-
ben az évben. 1976–1978-ig egyház-
megyei segédlelkészként szolgált
Orosházán. 1979 és 1983 között
Nagyszénáson parókus lelkész. 1983.
december 10-tõl a Mohács-Magyar-
bóly-Siklósi Evangélikus Társegy-
házközség egyik lelkésze.

Németh Zoltán
1969-ben, Szombat-
helyen született.
1994-ben avatták lel-
késszé, azóta a bán-
ki gyülekezet lelké-
sze. Az 1998/99.
tanévben ösztöndíjas tanulmányokat
folytatott a németországi Neuendet-
telsauban. 
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Péter Jenõ
1938-ban Zselickis-
faludon született.
Teológiai tanulmá-
nyait 1963-ban fe-
jezte be. Segédlel-
készi éveit Komá-

romban, Téten, majd hosszabb ideig
Ózdon töltötte. 1966 óta a fancsali
gyülekezet lelkészeként szolgál.

Dr. Reuss András
1938-ban született
Budapesten. 1956–
1961 között végezte
tanulmányait az
Evangélikus Teoló-
giai Akadémián.

1961-ben lelkésszé avatták, ezután
Sopronban, Ózdon, Rudabányán és
Budapesten, a budavári gyülekezet-
ben volt segédlelkész. 1964 és 1968
között a csöglei gyülekezet lelkésze.
1969–1970-ben Bosseyben, majd Zü-
richben (Svájc) az Ökumenikus Inté-
zet munkatársa. 1970–1974-ig Ke-
lenföldön segédlelkész, ill. másod-
lelkész. 1973–1984 között a Magyar-
országi Evangélikus Egyház külügyi
titkára. 1984-ben doktorál, majd
1985–1989-ig Budapest-Angyalföl-
dön lelkész. 1989 óta az Evangélikus
Teológiai Akadémia (majd ennek
jogutódja, az Evangélikus Hittudomá-
nyi Egyetem) rendszeres teológiai
tanszékének tanszékvezetõ tanára.
1992–1995-ig az intézmény dékánja,
majd 1995–1998-ig rektora. 1991–
1999 között a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház zsinatának lelkészi

elnöke. 1994-tõl a Magyarországi
Luther Szövetség elnöke. 2001-tõl a
Felsõoktatási és Tudományos tanács
tagja, 2003-tól a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia és az Evangélikus
Hittudományi Egyetem közös kuta-
tócsoportjának vezetõje. 

Ribár János
1947-ben született,
1971-ben fejezte be
teológiai tanulmá-
nyait. Szegeden szol-
gált segédlelkész-
ként, majd Eisenach-
ban tanult ösztöndíjasként. Ezt kö-
vetõen Pesterzsébeten és Monoron
volt segédlelkész, majd a ceglédi, ké-
sõbb pedig a szegedi gyülekezet pa-
rókus lelkésze lett. Eközben a tübin-
geni egyetemen folytatott tanulmá-
nyokat. 1992-ben Békéscsabára ke-
rült, majd 1993 óta az orosházi gyü-
lekezet lelkésze. 1995-tõl a Nyugat-
Békési Egyházmegye esperese.

Sánta Anikó
1970-ben született
Szeghalomban. 1997-
ben szerzett diplo-
mát az Evangélikus
Hittudományi Egye-
temen. Ugyanebben
az évben avatták lelkésszé. A pestúj-
helyi gyülekezetben kezdte lelkészi
szolgálatát, ezzel egy idõben a Sajtó-
osztály munkatársaként ismerkedett
meg az újságszerkesztés gyakorlatá-
val. Jelenleg Lajoskomáromban él a
családjával.
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Sefcsik Zoltán
1968-ban, Szolnokon
született. 1995-ben
végzett az Evangéli-
kus Teológiai Akadé-
mián, majd egy
éven át ösztöndíjas-

ként tanult Erlangenben (Németor-
szág). 1996-ban a pécsi gyülekezetbe
került, ahol öt évig szolgált elõbb se-
gédlelkészként, majd pedig mint paró-
kus lelkész. 2001 augusztusától Szek-
szárdon végzi lelkészi szolgálatát.

Smidéliusz András
1974-ben született
Sárváron. 1998-ban
fejezte be teológiai
tanulmányait. Az
1995/96-os tanévet
Neuendettelsauban

(Németország) töltötte ösztöndíjas
hallgatóként. Segédlelkészi szolgála-
tait Siófok, Kötcse és Balatonszárszó
gyülekezeteiben, majd pedig Szekszár-
don végezte. 2000 óta a Budapest-
Kõbányai Egyházközség lelkésze. 

Smidéliusz Zoltán
1950-ben, Répcela-
kon született. Ugyan-
itt avatták lelkésszé
1982-ben. Nagyka-
nizsán, majd Pátrón
volt segédlelkész

1986-ig. Ekkor iktatták be Nemes-
pátrón gyülekezeti lelkésznek, majd
1988-tól a gyékényesi gyülekezet is
lelkészévé választotta. Éveken át a
Somogy-Zalai Egyházmegye espere-

se, 2000-tõl a Nyugati (Dunántúli)
Egyházlerület püspök-helyettese.

Solymár Péter
Tamás

1973-ban, Celldömöl-
kön született. 1997-
ben végzett az Evan-
gélikus Teológiai Aka-
démián. Egy tanéven
át a németországi Marburgban ösz-
töndíjasként folytatott  tanulmányokat
a gyakorlati teológia területén. Se-
gédlelkészi szolgálatát Nemeskoltán
kezdte. 2001. július 1-tõl az újpesti
gyülekezet megválasztott lelkésze. 

Szabó András
1965-ben, Vácon szü-
letett. 1992-ben vég-
zett az Evangélikus
Teológiai Akadémi-
án. 1992 augusztu-
sától a dunántúli Mó-
richidán volt segédlelkész, valamint
helyettesítést végzett Kisbabot és Mér-
ges gyülekezeteiben. 1996–1997-ben
Albertiben parókus lelkész. 1997 õszé-
tõl a nógrádi Vanyarcon szolgál, egy
éve mint az egyházmegye esperese. 

Dr. Szabó Lajos
1953-ban született
Kissomlyón. 1977-
ben fejezte be tanul-
mányait az Evangé-
likus Teológiai Aka-
démián. 1980–1981-
ben ösztöndíjasként Erlangenben
(Németország) tanult. 1976–1983 kö-
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zött a pécsi gyülekezet másodlelkésze,
majd 1983–1996 között a zuglói gyü-
lekezet lelkésze. 1992-ben doktori fo-
kozatot szerzett. 1993 óta az Evangéli-
kus Hittudományi Egyetem gyakorlati
teológiai tanszékének tanszékvezetõ
tanára. 1998-tól az egyetem rektora. 

Szabó Vilmos
1952-ben született.
1976-ban végzett az
Evangélikus Teoló-
giai Akadémián. Se-
gédlelkészként Ba-
lassagyarmaton, majd

tíz évig Tabon és fíliáiban szolgált.
1998 óta a kiskõrösi, jelenleg pedig a
zalaegerszegi gyülekezet  lelkésze.

Szabó Vilmos Béla
1951-ben Pusztavá-
mon született. 1977-
ben avatták lelkész-
szé, ezután a kerta-
veszprémgalsai gyü-
lekezetbe került se-
g é d l e l k é s z k é n t .

1979–1985-ig Bakonytamási és
Bakonyszentlászló parókus lelkésze.
1985–1995-ig Hartán szolgált, majd
1995 óta a paksi gyülekezet lelkésze.

Szabóné
Mátrai Marianna
1950-ben született,
1974-ben fejezte be
tanulmányait az
Evangélikus Teoló-
giai Akadémián. Pé-

csett kezdte segédlelkészi szolgála-

tát, majd a vasasi gyülekezet lelkésze
lett. 1983-tól zuglói másodlelkész és
a Teológus Otthon igazgató-helyet-
tese. 1990-tõl zuglói gyülekezeti lel-
kész. 1996 óta az Evangélikus Hittu-
dományi Egyetem Gyakorlati Intéze-
tének vezetõje és 1996 szeptemberé-
tõl a Lelkipásztor címû evangélikus
lelkészi szakfolyóirat fõszerkesztõje.

D. Szebik Imre
1939-ben született
Lébényben. 1957 és
1962 végezte tanul-
mányait az Evangé-
likus Teológiai Aka-
démián. 1962-ben
avatták lelkésszé, ezután három éven
át Miskolcon volt segédlelkész. 1965–
1968-ig a komáromi gyülekezet lel-
késze, majd 1968–1985-ig Miskolcon
parókus lelkész. 1975-tõl a Borsod-
Hevesi Evangélikus Egyházmegye
esperese. 1985-tõl a Budavári Evangé-
likus Egyházközség lelkésze, majd né-
hány hónap múlva a Budai Egyház-
megye esperese. 1990-tõl az Északi
Evangélikus Egyházkerület püspöke,
majd 2000-tõl a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház elnök-püspöke.

Széll Bulcsú
1949-ben született.
Általános és közép-
iskolai tanulmánya-
it Budapesten vé-
gezte. Hitre jutása
után 1967-tõl az
Evangélikus Teológiai Akadémián ké-
szült a lelkészi szolgálatra. Bócsán 3

298

Hullamhossz 03.qxd  2003. 12. 04.  17:21  Page 298



évig, Lucfalván 14 évig, majd 1989-
tõl Budapest-Kispesten szolgál gyü-
lekezeti lelkészként, 1990 óta emel-
lett az Üllõi úti Nyugdíjas Egyházi
Alkalmazottak Otthonának igazgató-
ja. A rendszerváltás óta több evangé-
liumi szolgálat megindításában vett
részt.  Elindította az EKE (Evangéli-
kus Keresztények az Evangéliumért)
Bibliaiskolát. Rendszeresen elõadá-
sokat tart az evangélikus fõiskolai
kollégium szakkollégiumában. 1990-
ben részt vett a kispesti Reménység
Ökumenikus Keresztyén Iskola meg-
alapításában. A gyermekbibliaköri
tanítók képzésében is munkálkodik. 

Szemerei János
1963-ban született
Lajoskomáromban.
Teológiai tanulmá-
nyait 1987-ben fejez-
te be. Segédlelkész-
ként, majd gyüleke-

zeti lelkészként hét éven át szolgált
a tordasi és gyúrói gyülekezetekben.
1994 óta a kaposvári gyülekezet lel-
késze. A lelkészi munka mellett az
Evangélikus Hittudományi Egyetem
kaposvári kihelyezett hitoktatókép-
zõ tagozatának vezetõje. 2000-tõl a
Somogy-Zalai Egyházmegye esperese.

Szirmai Zoltán
1935-ben született.
1960-ban végzett az
Evangélikus Teoló-
giai Akadémián. Az
1967/68-as tanév-
ben a svájci Bossey-

ban, majd Genfben a Protestáns Teo-
lógiai Egyetemen volt ösztöndíjas.
1960–1961-ben Gyönkön, 1961–1964
között Budapest-Ferencvárosban,
1964–1968-ig a budapesti fasori gyü-
lekezetben volt segédlelkész. Segéd-
lelkészi évei után szintén a fasori gyü-
lekezetben másodlelkész lett, majd
1971 óta ugyanitt parókus lelkész.
1980–1988-ig évente több alkalommal
országos ifjúsági konferenciákat ve-
zetett munkatársaival együtt. 1984–
1990 között és 1995– 2003-ig a Pesti
Egyházmegye espereseként szolgált.

Szmolár Attila
1973-ban született
Nyíregyházán. Teo-
lógiai tanulmányai
idején egy tanévet
töltött Finnország-
ban ösztöndíjas hall-
gatóként. Segédlelkészi szolgálatát
Nyíregyházán, Malomsokon, Csik-
vándon, majd késõbb Egyházasden-
gelegen végezte. 1999 óta az Alberti
Evangélikus Egyházközség megvá-
lasztott lelkésze. Emellett az Alberti
Evangélikus Szeretetotthon igazgató
lelkésze. 

Sztankó Gyöngyi
1956-ban született.
1980-ban fejezte be
teológiai tanulmá-
nyait, ezt követõen
Nyíregyházán gyü-
lekezeti munkatárs-
ként szolgált. Az 1983-as ordinációt
követõen 1988-ig gyülekezeti má-
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sodlelkész volt ugyanitt, majd 1988-
tól a nagytemplomi gyülekezet lelké-
sze. 2000-tõl az Oltalom hajléktalan
ellátó szolgálat igazgatótanácsának
elnöke. A Hajdú-Szabolcsi Egyház-
megye katechetikai elõadója, vala-
mint a Nyíregyházi Fõiskola hittanár
szakán óraadó.

Varga Gyöngyi
1971-ben született
Kõszegen. 1989 és
1994 között végezte
tanulmányait az
Evangélikus Teoló-
giai Akadémián. Or-

dinációját követõen 1994 szeptem-
berétõl a Diósgyõr-Vasgyári Evangé-
likus Gyülekezet segédlelkésze lett.
1995 szeptemberétõl 6 szemeszte-
ren át Németországban a tübingeni
egyetem teológiai karán folytatott
tanulmányokat az LVSZ ösztöndíja-
saként. 1998-tól az Evangélikus Hit-
tudományi Egyetem doktori iskolá-
jának doktorandusza lett. 2001–2003-
ig tanársegéd az ószövetségi tanszé-
ken. 2003-ban PhD fokozatot szer-
zett. 2003 szeptemberétõl az Evan-
gélikus Hittudományi Egyetem ószö-
vetségi tanszékének adjunktusa.

Weltler Sándor
1945-ben született
Rajkán. Teológiai ta-
nulmányai végezté-
vel, ordinációja után
1968–1970-ig Kõ-
szegen, id. Szabó La-
jos esperes mellett volt segédlelkész.
1970 és 1976 között Meszlenben és
Acsádon, 1976–1991-ig a Meszlen-
Acsád-Nemescsói Társgyülekezet,
1991–1998-ig a soproni gyülekezet
lelkésze. 1998 óta Csikvánd és Ma-
lomsok helyettes lelkésze. 

Zászkaliczky Péter
1937-ben született
Budapesten. 1960-
ban végzett az Evan-
gélikus Teológiai
Akadémián. Ezután
Kecskeméten, Solt-
vadkerten, majd Békéscsabán volt
segédlelkész. 1965-tõl 14 éven át a
Csabdi-Bicske-Csákvári Társegyház-
község lelkésze. 1979-tõl 10 éven át
a bakonycsernyei gyülekezetben
szolgált. 1989 óta a Budapest Deák
téri Egyházközség lelkésze, 2003
szeptemberétõl nyugdíjas.
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