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Heinrid1 Sd1lier (190G
1978) az újszöve1ségi íeo
lógia egyik Iegszuverénebb
egyénisége; Marburgban
folytatott (evangélikus) teo
lógiai tanulmányai idején
elevenen hatott rá Bult
mann és Heidegger g0n

dolkodása, s 1930-tól éve
kig rendszeres résztvevője

volt Bultmann híres csütör
töki Glaecáinak. 1933-1ó1 a
náciellenes Hitvalló Egyház
aktiv tagja volt, 1953-ban
részben az írásértelmezés
egyházi tennészetére vo
natkozó reflexiói nyomán
csa~akozolt a katolikus
egyházhoz, amely azon
ban éppúgy nem tudott mit
kezdeni vele, mint a ha
sonló sorsú Erik Peterson
nal. Rendkívüli műgonddal

megírt nagy kommenlá~a

in, az Újszövetséget és a
korai egyház teológiáját
vizsgáló tanulmányain kívül
számos kötetben adta ki
egyházi közösségek elölt
előadott spirituális írásértel
mezéseit, köztük két kötet
nyi ádventi elmélkedési
Derr He"ist Nahe (Herder,
19754) és Er ist dein Ucht
(Herder, 19772) címmel. /JQ.

alábbi szöveg az trobbi kis
köletböl származik (27-41.).

Kelj fel, légy
világosság!
"Kelj fel, légyvilágosság, merteljön világosságod, ésaz Úr dicsősége felra
gyog fölötted! Mert íme, sötétség borítja a földet, és homálya népeket. De
fölötted felragyog az Úr, és dicsősége megjelenik fölötted. Nemzetek jönnek
.majd világosságodhoz, és királyok felragyogó fényedhez" (Iz 60,1-3).

A szakasz a fogság után fellépő egyik ószövetségi prófétától szárma
zik, akinek igehirdetése Izajás könyvének 56-66. fejezetében találha
tó. A próféta Jeruzsálemhez intézi szavait, vagyis felfogása szerint Is
ten városához, illetve Isten népéhez. Azonban ezzel együtt Isten új
népéhez is szól, amelyben a régi nép beteljesedik, hozzánk, Jézus
Krisztus egyházához, és a konkrétan egybegyű1ő keresztény közös
ségekhez. Mert "mindazt, amit előre me~rtak, a mi okulásunkra ír
ták meg, hogy reménységünk legyen az Irásokból származó béketű

rés és vigasztalás által", mondja Pál apostol (Róm 15,4).
De mégis hogyan "okulhatunk" az idézett szakaszból? A szö

veg legelőször is arra tanít meg minket, hogy reményünket nem
veth~tjüka világba és az emberekbe. Azt mondja ugyanis a 'prófé
ta: "Ime, sötétség borítja a földet, és homálya népeket." Ime, a
földnek nincs fénye, és akik a földön élnek, azok sötétségben van
nak. Nem mintha a próféta elfelejtené, mennyi világosság ragyog
föl a teremtés teréből bennünk és közöttünk, és mennyi minden
szerez - rövidebb-hosszabb időre - vigaszt és örömet számunk
ra: a természet szépsége és tisztasága, a gyermekek nevetése, az
anyák gondoskodása, a komolyan és gondosan végzett munka, a
készség, a nyitottság, a hűség, a szeretet, a barátság és még oly sok
minden más, amiért nap mint nap hálásaknak kell lennünk.

Ennek ellenére a próféta azt állítja, hogy sötétség és homály fedi
be az embereket és a világot. Ezt a sötétséget pedig mi magunk te
rítjük magunk köré, a szívünkből fakad; a bűn sötétsége ez, azé a
veszélyes erőé, amely átjárja az életünket: az emberi élet bűnből és
sorsból, öröklött dolgokból és az ismételt vétkezésből szőtt titka.
Aki erről beszél, az még nem "pesszimista" (csak akkor lenne az, ha
semmi más mondanivalója nem lenne), egyszerűen csak realista.

Ha őszintén és elfogulatlanul felmérjük saját életünket, és
szemügyre vesszük mások egzisztenciáját is, aligha tagadhatjuk,
hogy az emberi életből mérhetetlen sötétség és homály szakad fel.
Mi fedi be és szorítja ki egyben a jó teremtést, mi fedte el és szorí
totta ki már mindig is? A mi sötétségünk és homályunk: a kétértel
műség és a hazugság, az igazságtalanság és az önigazolási kény-
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A sötétséget átszakító
fény ígérete

szer, az irigység, a sóvárgás, a csömör, a megvetés, a gyűlölet és
még oly sok minden. És hogy mit eredményez mindez könyörület
híján? Nyomorúságot, szenvedést, kínt, kétségbeesést, egymásba
fonódó illúziókat, amelyekben védelmet és oltalmat próbálunk ta
lálni. A jó teremtést a belső és a külső halál végtelenül sokféle for
mája árnyékolja be és szorítja ki. Végső soron a halál sötétsége és
homálya borítja ezt a világot.

Ez a kép tárult már akkoriban is a próféta szeme elé, ugyan
így volt tegnap, ugyanígy van ma, és így lesz holnap is. Ezért
intézi szavait a próféta saját korához éppúgy, mint a mai kor
hoz/ sőt minden későbbi időszakhoz is. Az ő szavát hallgassuk,
ne álmainkra ügyeljünk. Lényegében ugyanis mindannyian tu
dunk arról a sötétségről, amely rátelepszik a földre és a népekre.

De a próféta nem csupán ennyit mond Jeruzsálemnek, sőt üzenetén
belül még csak nem is ez a legfontosabb. Alapvetően ugyanis ígére
tet akar közölni Jeruzsálemmel, vigaszt kíván nyújtani számára. Azt
állítja, hogy a világ egyik pontján Isten átszakítja majd a sötétséget,
és a világ forgatagának homályában fel fog ragyogni Isten világos
sága. "Mert eljön világosságod, és az Úr dicsősége felragyog fölöt
ted." Majd pedig: "fölötted felragyog az Úr, és dicsősége megjelenik
fölötted." Azt közli tehát Isten népével, hogy Jeruzsálem fölött ki
mondhatatlan fény tör fel, mégpedig Isten feléje forduló arcának
roppant ragyogása, Isten tekíntetének felfénylése. Pontosan ezt je
lenti ugyanis az a szó, amit többnyire "dicsőség"-gel szoktunk for
dítani. A próféta még nem mondja megJ és nem is tudja konkrétan,
hogy mily módon fordítja Isten arcának roppant fényét népe felé.
Csak azt látja és azt hirdeti, hogy a népek sötétségének közepette
világosságával és dicsőségével Isten népe felé közeledik. Mi viszont
már tudjuk, mivel beteljesedett a Jeruzsálemmel közölt ígéret, mert
Isten világossága és roppant ragyogása elérkezett hozzánk Jézus
Krisztusban. "Én vagyok a világ világossága"/ "azért jöttem a világ
ba/ hogy világosság legyek, hogy mindaz, aki hisz bennem, sötétség
ben ne maradjon", mondja Jézus János evangéliumában (8/12; 12/46).

Másutt pedig ezt olvassuk: "Azt a dicsőséget, amelyet nekem
adtál [Isten], átadtam nekik" (17/22). Pál apostol pedig a követ
kezőket mondja: "Mert Isten, aki azt mondta: »a sötétségből

világosság ragyogjon fel«, maga támasztott világosságot szí
vünkben, hogy felragyogjon Isten dicsőségének ismerete Jézus
Krisztus arcán" (2Kor 4/6). Isten világossága és Isten dicsősége

felragyog népe fölött, mert feléje fordítja arcát, és rá irányítja te
kintetét. Felénk fordított hatalmának vil~gló és életet adományozó
ragyogása pedig maga Jézus Krisztus. Öbenne Isten olyan tekin
tettel néz népére, amely felragyogtatja és elevenné serkenti életét.

Az ember abból táplálkozik, hogy rávetül mások tekintete.
Vágyakozik mások tekintélyt adományozó tekintetére, bármily
csekély is az a személy, aki rápillant. Nem akarja elveszíteni má-
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Avilágosság vágya

sok tekintetétől nyert tekintélyét. Sokan hivalkodnak ugyan az
zal/ hogy semmi jelentősége nincs számukra annak a tekintély
nek/ amellyel mások felruházzák őket, de ezzel gyakran csak
annak adják tanúbizonyságát, hogy sokkal értékesebb számukra
az a tekintély, amelyet ők tulajdonítanak maguknak. Akár má
sok ruháznak fel vele, akár én tulajdonítom saját magamnak, a
tekintély valami olyan, ami védelmet, oltalmat ad, ami felemelő.

A tekintély szinte olyan, mint valami életelixír. A rám vetülő

tekitettel, tekintélyt adományozó látottságommal együtt mindig
rés támad az életemet fenyegető kilátástalanságomon is. És ha a
tekintélyt adományozó tekintet nem csupán jóindulatból és tisz
teletből fakad, de szeretetből is, akkor általa kibontakozik, kitá
gul/ felfénylik és megerősödik életem.

Amikor pedig Isten újra felragyogtatja Jeruzsálemen az ő tekin
tetének roppant ragyogását, az ő "dicsőségét" / akkor népe körül
és népe életében világosság fakad, s a nép feltámad halottaiból. A
feléje fordított isteni arc roppant fényében, Jézus Krisztus világos
ságában/ az ő tekintetének sugarában a nép szabaddá válik. Jézus
Krisztusban ugyanis megbocsátás rejlik, ez a tekintet elfogadja az
embert, védelmet kínál neki, s így megszabadulhat saját magától.
És amikor védettséget nyerve az ember elszakad önmagától, sza
baddá lesz, amikor tehát már nem saját magát keresi, nem a saját
tekintélyét vagy az emberek tekintetét, akkor az élet viszonyai és a
dolgok igaz valójukban, torzulás és hamisítás nélkül tárulnak föl. És
ha lsten Jézus Krisztusban rám vetülő tekintete révén ön-zetlen és
szabad vagyok, akkor újra úgy látom a másik embert, ahogyan
ténylegesen létezik, s főként arra nyílik meg a szemem, hogy szük
ségében és kínjában miként van szüksége rám. S ha Isten ke
gyelmes tekintetének és az engem elfogadó Jézus Krisztusnak kö
szönhetöen szabad vagyok (mert védelmet élvezek), akkor nem gyűr

maga alá saját nyomorúságom, a szenvedés és a halál kínja sem.
Mert akkor a zsoltárossal együtt azt mondhatom: "neked nem sötét a
sötétség, s az éj mint a nappal, oly világos előtted" (Zsolt 139/11).

Pontosan ezt látja a próféta, s ezt ígéri Isten népének: a földet
borító homályban és a népek sötétségében van egy hely, ahol Is
ten - Jézus Krisztusban felénk fordulva - saját világosságát
ajándékozza nekünk, bevilágítja életünket, s kiárasztja ránk hatal
mának ragyogását, hogy erejének súlya alatt meghajolva érte és
más emberekért éljünk. Ez az üzenet pedig mindenkihez szól,
minden ember eljuthat erre a helyre: betegek és egészségesek,
szegények és gazdagok, műveltek és műveletlenek, igazak és tév
úton járók egyaránt, aki magányos éppúgy, mint akinek megada
tott a barátság. Jézus Krisztus által Isten mindenkire ráveti tekinte
tét, s azzal együtt azt a tekintélyt/ amely meggyógyítja az embert.

Mindezt a népek meg fogják érezni, sőt már meg is érezték. A Jeru
zsálem fölött felfénylő világosság megérintette őket. A próféta azt
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Bízzuk rá magunkat
Jézus Krisztus
világosságára

látja, hogy mindenünnen arrafelé igyekeznek, ahol Isten dicsőségé

nek roppant világossága Jézus Krisztusban megszólítja őket. "Nem
zetek jönnek világosságodhoz, és királyok felragyogó fényedhez." S
valóban nemzetek és királyok siettek oda, ahol Isten tekintetének
világossága Jézus Krisztusban alászállt, és sugarait kiárasztotta a
föld minden szegletébe, az egyházhoz. Nemzetek és királyok vetet
ték bele sötétségüket ebbe a fénybe, hogy az megvilágítsa őket. A
népekkel és a királyokkal együtt pedig (fűzi tovább látomását a
próféta a következő versekben) ajándékaik és kincseik is megérkez
nek Jeruzsálembe, s felajánlóikkal együtt dicsérik Isten hatalmát és
ragyogását, amely kinyilvánult a földnek ezen a konkrét pontján.

Ma itt Európában és általában a világon ma is változatlanul
abból fakad az életünk, hogy megtörtént, amit a próféta hirdetett:
az Isten népének körében felfénylő világosság és az isteni hata
lom ragyogása magához vonzotta a nemzeteket és a királyokat,
akik a fény iránti vágyuktól hajtva felkerekedtek, kincseiket Isten
nek ajándékozták, s szívük és szellemük gazdagságát már nem
tulajdon dicsőségükre szentelték, hanem királyi gesztussal a sze
gény Jézusnak áldozták. Mindannyiunk élete változatlanul azon
alapul, hogy nemzetek és királyok érkeztek Isten kegyelmes te
kintete elé. Nem meglepő tehát, hogy a próféta azt ígérte Jeruzsá
lemnek, az egyháznak: "Akkor meglátod majd, és felderülsz,
megdobban és kitágul a szíved" (Iz 60,5). Az egyház valóban ra
gyogott az örömtól Jézus Krisztus színe előtt, és ez a ragyogás,
amelyben az egyház felé forduló isteni dicsőség tükröződik, behatolt
az egyház hitébe és teológiájába, művészetébe és ünnepeibe, kated
rálisaiba és kórházaiba. Az örömtól és a megrendüléstól kitágult az
egyház szíve, oly tággá nőtt, mint amilyen egy édesanya szíve.

Ma viszont (és már milyen régóta) a nemzetek és a királyok már
nem sietnek a Messiást adó Jeruzsálemben, az egyházban felfénylő

isteni dicsőséghez. Már csak alig néhányan, egyre kevesebben jut
nak el ebbe a védelmet adó közegbe. Gazdagságukat és ajándékai
kat pedig a népek és a királyok saját dicsőségük szolgálatába állít
ják, már nem Isten és Jeruzsálem dicséretére fordítják. S ezért az
egyház tagjaiban már csak alig-alig pislákol az öröm, az egyház
szívét szomorúság tölti el, tágasságát összeaszalta az aggodalom
és a szorongás, azokon a pontokon is, ahol - úgy vélnénk - meg
kellene nyitnunk a világ forgatagára.

De mégis mi okozott ilyen mértékű változást? Isten részéről

nem módosult semmi. Megbékélt arcának és Jézus Krisztusban
kivetülő, békességet adományozó tekintetének ragyogása ma is
és mindörökké az egyházon nyugszik. Talán a népek és a kirá
lyok változtak volna meg? Nem tagadhatjuk: számos király és
nép határozottan elfordult ettől a fénytől és a megvilágosodástól,
amely belőle fakad. Döntésüknek pedig súlyos következményei
vannak. A félhomály, amelyben Krisztustól elszakadva élnek, el-
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tompítja a fényre megnyíló érzékeket, és kiöli a fény vágyát. Más
népek és más királyok viszont még várakoznak és vágyakoznak a
világosságra. De akik elutasították Istennek Jézus Krisztusban fel
fénylő tekintetét, a saját szívük fölött sincs teljes hatalmuk. A em
beri szív nyugtalan valami, míg "meg nem nyugszik benned".

De akkor mégis mi változott meg? Csak arra gondolhatunk,
hogy mi, akik Jeruzsálemben élünk, akikre Jézus Krisztusban Is
ten saját arcának fényét bocsátotta alá, nem adtunk kellő teret kö
zös életünkben a világosságnak, s ezért Jeruzsálem már csak
gyenge fénysugarat küld ki a földet borító homályba és a népek
sötétségébe. A próféta ezt is előre látta, s ezért kezdte a végidő

messiási Jeruzsáleméhez intézett üzenetét azokkal a szavakkal,
amelyekre végül még figyelmet fordítunk: "Kelj fel, légy világos
ság!" Jeruzsálem éjjel-nappal azon töpreng, miként csalogathatná
az embereket a fényhez. Számos olyan eszközt és módszert szám
ba vesz, amelynek segítségével tekintélyt szerezhetne a népek kő

zött, s így elébük tárhatná Isten tekintélyt adományozó tekintetét
is. Gyakran különös úton-módon éri el célját, olyan utakon, ame
lyek sokban emlékeztetnek azokra, amelyeken a népek járnak. De
a próféta szerint csak egyetlen útja van Jeruzsálemnek (és vele
együtt a népek üdvösségének): engednie kell, hogy felragyogjon
fölötte Isten dicsősége, s abból kell táplálkoznia, hogy Jézus
Krisztusban Isten újra ránk tekint és elfogad bennünket. Nem sa
ját világosságában kell hinnie, hanem arra a fényre kell rábíznia
magát, amely Jézus Krisztus felől, az Evangéliumból ragyog fel.

Jeruzsálemnek pusztán csak meg kell hallania, amire a próféta
szólítja: "Kelj fel, légy világosság!" Rajta, engedje mindegyikünk,
hogy áthassa és eltöltse ez a világosság! Rajta, vesse bele magát
mindenki Jeruzsálemben ebbe a fénybe, az élet világosságába, s kö
vesse türelmesen a homályos korszakokon keresztül, azon az úton,
amely mögött már ott várakozik rá! Rajta, Jeruzsálem, terítsd szét
legalább néhány kicsiny sugarát ennek a fénynek, hogy világosság
gytíljék az emberek életében! És hogy újra a prófétát idézzük:
"Ime, ez az a böjt, amely tetszik nekem: oldd le a jogtalan bilincse
ket, oldozd meg az iga kötelékeit! Bocsásd szabadon az elnyomot
takat, és minden igát törj össze! Íme, törd meg az éhezőnek kenye
redet, és a bujdosó szegényeket vidd be házadba! Ha mezítelent
látsz, takard be, és testvéred elől ne zárkózz el! Akkor majd előtör,

mint a hajnal, világosságod, és sebed gyorsan beheged; színed előtt

halad igazságod, és az Úr dicsősége zárja soraidat" (Iz 58,6skk.).
Kelj fel, légy világosság! Kelj fel, adj embertársadnak egy ke

vés tekintélyt abból a szent és könyörületes tekintetből, amellyel
Isten rád pillant, csak egy egészen keveset, és tedd lehetővé szá
mára, hogy találkozzék Isten dicsőségének egy kicsiny jelével! És
akkor, Isten kegyelméből, a népek és a királyok újra hozzád fog
nak sietni, mert azt fogják érezni: "Ez a fény nem a mi világos-

Görfö/7iborfordítása ságunkból való. Ez a fény az Úr arcáról árad!"
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