
rejtették el őket, mert még a legenda sem beszél arról, hogy valaha kincset talál
tak volna a kertészek vagy más földásók. (Volt egy újságom, a Szigeti Séták,
amelyben sokat írtam azokról a bizonyos kincsekről.) Néha kibújik egy koponya'
a föld alól és nevetve ránknéz borzalmas mosolyával, - akik Margit szigetének
múltjával s jelenével foglalkozunk. A kincsek jó helyen vannak.

, ,

TARJANYI BELA

Fiatalok a Bibliában
Abban a korban, ill. kultúrkörben, amelyben az Ó- és Újszövetséget írásba

foglalták, a fiatalok korosztálya nem képezett még olyan határozott és önálló
egységet, mint manapság. A bibliai időkben tulajdonképpen csak három kor
osztályt különböztettek meg: a gyermekkort, a felnőttkort és az öregkort. Fiata
lokról, fiatalkorról természetesen szó esik a Szentírásban is, de a bibliai szöve
gekben sokkal általánosabb az emberi élet hármas tagolása, amelyben nem sze
repel a "fiatalság", a "fiatalkor". Mindez valószínűleg abból adódott, hogy ak
koriban lényegesen alacsonyabb volt az emberek átlagos életkora (40-50 éves
ember már öregnek számított), általános volt a korai házasságkötés (l3-20 éves
korban), és a legtöbb ember életéből hiányzott a fiatalkori tanulás, képzés idő

szaka.
Ezzel a szemlélettel, amelyben a fiatalok korosztálya nem képez önálló egysé

get, teljes összhangban áll a Biblia szókincse is. Az Oszövetség héber nyelve a
"fiatal" melléknevet nem is ismeri. Szükség esetén ennek körülírására a "kicsi,
kevés; jelentéktelen" szót használják (sqácir«, pl. Ter 19, 31: "az elsőszülött így
szólt akicsihez" = az idősebb. a fiatalabbhoz). A "fiatal" jelentésű főnév előfor

dul (sna'ar«), de jelentése egészen tág: az újszülött Mózes éppúgy .fíatalíem
ber)" (Kiv 2, 6), mint Abimelek fegyverhordozója (Bir 9, 54), vagy Saul szolgája
(1 Sám 9, '3). A szó az esetek többségében inkább alárendeltséget fejez ki, nem
fiatal kort, fiatalságot.

Az Ujszövetségben hasonlóképpen elmosódott a "fiatal" fogalmi köre. Főnévi

alakban a »neaniskos« fiatalember szóval találkozunk néhány helyen, így pél
dául a gazdag ifjú esetében (Mt 19, 20. 22), de ugyanőt Lukács már "vezető

ember'I-nek mondja (aki megtartotta Isten parancsait "ifjúkora óta", tehát már
nem fiatal, ld. Lk 18, 21). Az Ujszövetség görög nyelvében a "fiatal" melléknév
körülírására az "új" jelentésű szó szolgál (sneos« új, fiatal), többnyire ez a szó is
csupán viszonylagos fiatalságot, sőt gyakran inkább alárendeltséget fejez ki, pl.
az 1 Pét 5,5; 1 Tim 5, l-ben (szemben azokkal, akik "öregebbek", "presbiterek",
azaz a helyi egyház vezetői, tisztségviselői). Igen figyelemreméltó az is, amit Jé
zus mond: "A legnagyobb legyen olyan, mintha a legfiatalabb volna." (Lk 22, 26.)
Nyilvánvaló, hogy a "legfiatalabb" itt is alárendeltet, (rangban) kisebb-et jelent,
hisz ellentéte nem a "legöregebb", hanem a "legnagyobb"; ezt az értelmet tá
masztja alá a fentit követő, azonos tartalmú párhuzamos mondás is: "az elöljáró
pedig olyan, mintha szolga volna" (uo.).
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A fiatalokról szóló bibliai tanítás meghatározását tovább nehezíti az is, hogy a
. szentírási szerzők szinte sohasem közlik a bibliai szereplők életkorát. Igaz, néha
sikerül ezt közvetve megállapítanunk. Valószínű például, hogy Jézus apostolai
nak többsége fiatalabb volt Mesterénél, tehát zömmel 30 év alatt -lehettek. Ok .
tehát mai mértékkel fiataloknak számítanának. De mennyiben jogos és helytálló
a mai korral való összehasonlítás; az életkor szerinti összevetés? Vajon az apos
tolok a maguk korában "fiatalok"-nak számítottak-e? A Szentírás szerzői nem
nevezik őket annak. Egyikük "vámos" volt, egy másik "zelóta" (harcos?), többen
pedig "halászok". Ezek a megjelölések azt sugallják, hogy ők már egyértelműen

felnőtteknek, középkorúaknak számítottak. Péter ráadásul há~as is volt már és
családfenntartó (hisz "anyósa házá"-ban lakott), tehát teljes jogú férfi. Fiatal vol
tukról nem esik szó sem Pünkösdkor, sem a Főtanács előtt, amikor,egy-két év
múltán Jeruzsálemben ők kerülnek az események középpontjába. Ugy látszik
tehát, hogy abban a környezetben és társadalomban az apostolok a maguk 20-30
évével már egyértelműena teljes jogú felnőttek korosztályába tartoztak, vagyis
inkább a mai 30-35 évesekkellehetne párhuzamba állítani őket;

Az ismertetett társadalmi és fogalmi különbségek miatt helyesebbnek látszik,
hogy amikor a fiataloknak szóló bibliai üzenetet keressük, ne a kifejezéseket, és
ne is csupán az évek számát vegyük alapul, hanem a mai fiatalok sajátos helyze
tét szem előtt tartva keressük és lássuk meg a párhuzamokat, azonosságokat. A
tizen- és huszonévesek helyett nevezzük fiataloknak azokat, akik nem gyermekek
már, de még keresők; azokat, akik lassanként szellemi és fizikai energiáik, tel
jesítőképességük telj éhez érnek, de még nem épültek be végleg a középkorúak
társadalmába; azokat, akik kezdők és kezdeményezők, de koruknál és helyzetük
nél fogva még alárendeltek.

Bibliai fiatalok

A Bibliában szereplő fiatalok alapjában véve egészen természetesen viselked
nek. Ezsau, amikor megéhezik, egy tál lencséért eladja elsőszülöttségét (Ter 26,
29-34); Saul fia, Jonatán meggondolatlanul eszik a mézből, és bajba sodorja az
egész hadsereget (1 Sám 14, 36-45); barátját, Dávidot nagyon szereti és közben
jár érte (bár féltékeny lehetne rá, ld. 1 Sám 19, 1-7); Dávid menekül, menti az
életét, s közben csellel szerez magának élelmet és fegyvert (1 Sám 21, 2-10).
Jézus szenvedéstörténetében ott kíváncsiskodik egy ifjú (Márk?, ld. Mk 14,
51-52); Márk-János összekülönbözik Pállal, nem megy vele "dolgozni" (Csel 13,
13; vö. 15, 38); Eútükhosz az ablakból hallgatja Pált, de a hosszú beszéd alatt
úgy elnyomja az álom, hogy kizuhan, leesik a harmadik emeletről (Csel 20, 9);
stb. ,

A fiatalok közül, akikről a Szentírás említést tesz, néhányan súlyosan vétkez
nek (pl. Noé fia Kám, Ter 9, 22-25 Héli fiai, 1 Sám 2,22-25; Dávid fia Amnon, 2
Sám 13, 1-21; stb.) Később azonban többen belátják tévedésüket és visszatérnek
a helyes útra. Jákob fiai irigységükben eladják testvériiket, de idővel saját sza
badságukat is készek feláldozni, hogy apjukat megkíméljék az újabb, hasonló
megrázkódtatástól (Ter 37, 12~35; 44, 18-34); a példabeszédbeli ifjú eltékozolja
örökségét, utána azonban visszatér az atyai házba (Lk 15, 11-32); a kezdeti ne
hézségek után Márk nemcsak Péternek, de Pálnak is egyik leghűségesebb segí
tőtársává válik (2 Tim 4, 11), stb.

A bibliai fiatalok többsége viszont egészen feddhetetlen, vonzó példakép. Ki
tűnnek a szülők iránt tanúsított tiszteletben, szeretetben, mindenekelőtt pedig
az Istenhez való hűségben, akár életuk árán is. Noé fiai, Szem és Jáfet tisztelet-
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tudóan viselkednek akkor is, amikor apjuk elővigyázatlanullerészegedik (Ter 9,
23-27); Tóbiás tisztelettel fogadja; hűségesen követi apja tanácsait. Hiába ma
rasztalja őt apósa, visszatér beteg apjához, sőt az Ur angyala segítségével meg is
gyógyítja őt (Tóbiás könyve). A fiatal Sámuel engedelmesen szolgálja Héli főpa

pot, és készséges lélekkel hallgatja Isten parancsát (l Sám 3, 1-21). Izsák maga
viszi az áldozati fát, és zokszó nélkül vállalja, hogy apja feláldozza őt Istennek
(Ter 22, 1-12);Dániel és négy társa minden megpróbáltatást kész elviselni, de
Isten parancsait nem szegi meg (Dán 3). A makkabeusi küzdelmek során hét
testvért semmiféle fenyegetéssel, kínzással nem tudnak rávenni, hogy a tiltott
eledelből egyenek, inkább vállalják a vértanúhalált; közülük éppen a legfiata
labb viselkedik leghósíesebben, hisz még anyja könyörgésére sem enged a kí
sértésnek (2 Makk 7).

Az Újszövetségben az apostolok leghűségesebb segítőtársai a fiatalok: Márk,
Lukács, Timóteus, Títusz és a.többiek. Velük járják a világot, segítenek a mín
dennapi szükségletek terén éppúgy, mint az evangélium hirdetésében; osztoznak
a sok fáradságban, nélkülözésben, mestereikkel szenvednek üldözést és fogsá
got. Az apostolok őnélkülükcsak a töredékét végezhették volna el annak a hatal
mas műnek, amit Jézus parancsára végbevittek; az ő munkába állásuk jelentette
annak biztosítékát, hogy ,a hit őrzése és terjesztése folytatódni fog a Tizenkettő

halála után is. Nem csoda, ha az apostolok igen nagyra értékelték és megbecsül
ték őket; írásaikban sohasem mulasztják el, hogy elismerő szavakkal emlékezze
nek meg róluk. Különösen szép dicsérő sorokat ír Pál Timóteusról a filip
pieknek:

"Senkim sincs ugyanis, aki annyira hozzám hasonló lelkületű volna, s oly őszintén szívén viselné
ügyeteket. A többiek mind a maguk javát keresik, 'nem Krisztus Jézusét. Róla azonban tudjátok,
mennyíre megbízható, hiszen mint a gyermek apja mellett, úgy szolgált mellettem az evangélium
ügyében." (Fil 2, 20-22).

Mint egykor Jézus, úgy az apostolok is fiatalokat választottak ki, gyűjtöttek ma
guk köré, és őrájuk bízták Isten uralmának, a megváltás művének folytatását,
kibontakoztatását.

Fiataloknak szóló tanítás

Nem véletlen, hogy az evangélium hirdetésében elsősorban azok szereztek
maguknak nevet, Isten ügyéért azok tettek legtöbbet, akik még fiatalok voltak,
amikor Jézussal vagy az apostolokkal találkoztak. Ez nem csupán azért volt,
mert a fiataloknak volt még idejük és energiájuk, hogy nagy dolgokat vigyenek
végbe. Ezek az emberek azért jutottak kulcsszerephez az egyházban, mert ami
kor a jézusi és keresztény tanítás eljutott hozzájuk, még keresők és fogékonyak
voltak, nem kiforrott emberek, akiknél az életfelfogás és életvitel megváltozta
tás a már sokkal nehezebb. Jézus örömhíre alapjában véve és elsősorban fiata
loknak szóló örömhír; a keresztény tanítás a fiatalos "lelkületben talál a legter
mékenyebb talajra. Fiatalnak kell lenni ahhoz - legalább lélekben -, hogy valaki
ne csupán elfogadja ezt a tanítást, ne csak befolyása, hatása alá kerüljön, hanem
az örömhír gyökeresen átformálja, -újjáteremtse egész életét. A Biblián keresz
tül Isten a mai fiatalt is ezzel a bizalommal szólítja meg: ez az út, ez a tanítás, ez
az élet a tiéd, - olyannyira, hogy ma és holnap benned valósulhat meg leginkább,
te vagy és leszél a legilletékesebb hordozója, továbbvivője, beteljesítője. A teg
nap fiataljai ma rád bízzák, hogy holnap te hordozd és add tovább a következő

nemzedékeknek. .
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, Ez a tanítás, ez az életmindig új, és mindig a régi. Mindig új, mert élő, és mert
minden nemzedék más, mint a korábbi, tehát új módon éli és fogalmazza meg.
Mivel a megújulás és továbbfejlődés szükségszerűen úgyis bekövetkezik, erre
vonatkozó parancs és felszólítás csak elvétve hangzik el a Bibliában. De a ke
resztény tanításnak és életnek ugyanakkor mindíg azonosnak kell maradnia ön
magával, nem szabad elszakadnia a forrástól, Jézustól. Ezért találkozunk lépten
nyomon olyan felszólításokkal, hogy hűségesen őrizzük a hagyományt, tartsunk
ki az apostolok tanításában, meg ne hamisítsuk az evangéliumot, engedelmes
kedjünk, szolgáljunk alázattal (2 Tessz 2, 14; 2 Ján 9; Gall, 7; 1 Pét 5, 5; 1 Tim
1,3.19; 4,7.16; 6,3; 2 Tim 1, 13-14; 2, 1-2; 3, l4~.,stb.). Ez az, amire tudatosan
törekednie kell a fiatalnak is, mert ez .; koránál fogva - nem természete. Így lesz
belőle egykor a mennyek országának tanításában jártas, bölcs házigazda, aki kin
cseiből újat és régit hoz elő (Mt 13, 52): a hamisítatlan, örökúj evangéliumot,
amely életet ad az embernek és értelmet a vílágnak.

JOSÉ-MARIA DE HEREDIA

Vízkereszt

Nos, Boldizsár, Menyhért s Gáspár, Három Királyok,
ezüst, arany s zománc edényekkel tele
- nyomukban hosszu sor, sok' megrakott teve
utaznak, úgy, ahogy régi képeken látod.

A rnesszí Napkelet felől hozzák imájuk
lsten Fia elé, aki megszülete,
hogy gYógyuljon e föld, s ember s állat veje;
kis szerecsen inas hordozza bő uszályuk,

Hol Szent József vigyáz, istálló ajtaján
belépnek, fejüket mélyen meghajtva, s lám,
a Gyermek mosolyog, s csodálja csak amit lát.

Még Augustus alatt, hajdan, mint irva áll,
igy hozott aranyat, tömjént és véle mirhát
három király, Gáspár, Menyhért és Boldizsár.

SZEGZÁRDY-CSENGERY JÓZSEF
forditása
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