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Csendben Isten előtt

Aratás Ura — munkások
Lk 10, 1—2.

Igénk tanítvány Ságunkra, küldetésünkre, szolgálatunkra 
irányítja tekintetünket. Innen esik fény feladatainkra, így le
het az ige zsinórmértékén lemérni szolgálatunkat, azt, amit vé
geztünk. Így állhatunk Jézus Krisztus színe elé tanítványsá- 
gunk egész tartalmával és szolgálatával.

Mit üzen ez az ige ma nekünk? Hogyan hangzik Jézus 
Krisztus tanítványokat kiküldő szava felénk?

Egyes írásmagyarázók úgy gondolják, hogy azért küldött 
éppen hetven tanítványt, mert akkori felfogás szerint 70 népet 
tételeztek fel a világon. Akár így van, akár nem, tény, hogy 
Jézus Krisztus világméretben gondolkodik és tervez, az egész 
emberiség áll a szeme előtt, hiszen a Teremtő a világ Terem
tője, a Megváltó a világ Megváltója és a Szentlélek az egész 
világon gyűjti a keresztyéneket az egyházba, a hívek közös
ségébe.

Jézus Krisztus maga előtt küldi a tanítványokat, hogy néki 
legyenek hírnökei, őrá mutassanak, Felé fordítsák a figyelmet. 
Tanítványokat küld ki és nem mestereket. Nem a tanítvány a 
középpont, hanem a mestere. A tanítvány nem a maga tudo
mányát hirdeti, hanem amit a mesterétől tanult. A tanítvány 
nem lehet énközéppontú, önmagára mutató, hanem bizonyság
tevésének Jézus Krisztus a központja, mindenestől őreá mutat.

A világba kiküldött tanítványok tehát Jézus Krisztus kö
veteiként mennek ki, azzal a lelkülettel, amely reá jellemző, 
azzal a tudománnyal, amely a Jézusé, azzal a szolgálatkészség
gel, ahogy Jézus szolgált az emberek körében. A tanítvány nem 
akar a világ bölcse lenni, a világ vezetőjének képében tetsze
legni, nem akar mindent jobban tudni, nem akar mindenkit 
kioktatni, nincs hatalmi ambíciója, nem lép fel tudálékosan, de 
úgy jár az emberek között, ahogy a mestere megjelent. Olyan 
bizonyságok veszik körül, mint a mesterét. Szolgálata révén
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a bűnök rendeződnek, a problémák megoldódnak, a nyomorú
ságok enyhülnek, az Isten békessége terjed. Erre a szolgálatra 
nyer kiküldést a tanítvány.

A tanítvány azzal az alázatos lélekkel végzi a szolgálatát, 
hogy ő csupán szolgálattevője Isten akaratának, munkás Isten 
szántóföldjén, részt vesz az aratásban. De Isten az aratás Ura. 
Nem emberek csodája az egyház. Nem emberek mentik meg 
vagy tartják meg. Szolgálat közben nem eshet a szolgálattevőre 
a hangsúly, hanem az mindig csak az egész szolgálat irányítóján, 
tervezőjén, urán lehet. Miért?

Idői okokból. Jézus tanítványa, Isten szolgálattevője csak 
rövid ideig állhat tisztében az egyház élettartamához képest. 
Esendők a tanítványok, hullanak, elmennek a minden halandók 
útján. Ez a tény alázatosságra inti őket. Az aratás egészét meg 
nem érhetik, át nem foghatják, a szolgálatnak csak egy szelete 
van rájuk bízva, addig, amíg az aratás Ura azt nem mondja' 
„Szolgám, elég.”

Területi okokból. A tanítvány rendszerint égy gyülekezet
ben, ha magasabb beosztásban van, több gyülekezetben is szol
gál, de mindez elenyésző csekélység az egyház világméreteihez 
képest, ökumenikus találkozók során látni az egyház földrajzi 
kiterjedtségének színes változatosságát. Ebből minden tanít
vány csak egy parányi részt mondhat a maga munkaterületének. 
Nem ő az aratás ura, csupán láncszeme a munkafolyamat soro
zatának.

Tartalmi okokból. A tanítvány, bármennyire is kitüntető 
küldetést kapott, bűnös ember. Bűnös mivolta nem könnyen 
megbocsátható tény, hanem súlyos vád, mert bűne a szolgálatot 
terheli, az evangélium ügyét akadályozza, a szép keresztyén 
nevet szennyezi be, miatta káromolják a pogányok az Isten 
nevét. Ha bűneinkre gondolunk, érezzük törpeségünket, kár
hozott voltunkat, az aratás Urával szemben.

Mindezek arra tanítanak, hogy igazi tanítványt lelkülettel 
tekintsünk az aratás nagy gazdájára, világosan lássuk az ö  
világ- és egyházkormányzó hatalmát és abban világosan lássuk 
a magunk parányi helyzetét.

Annak ellenére, hogy igénk helyére rakja a tanítványt, 
beállítja az aratás Urának átfogó tervébe, s ezzel engedelmes
ségre szoktatja látásunkat, mégis nem leverni akar, hanem akti
vitásra biztatni, szolgálatra akar kiküldeni.

Miben nyilvánul még a tanítvány aktivitása?
Abban, hogy a tanítványnak, mint szolgálatához méltó kö

vetnek, fel kell találnia magát küldetésében. Küldőjének üze
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netét érthető módon kell továbbadnia. Reá vár Jézus Krisztus 
kiküldő szavának aprópénzre váltása, a feladat konkretizálása, 
az igének emberközellé tétele, Jézus szavának tolmácsolása a 
kor embere számára.

Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. De 
a történelmi korok állandóan változnak. Változik az egyház 
történelme is. Mindig új meg új problémák elé kerül. Ezekre 
sohasem elég az előző korok válasza. Nevetséges az az ember, 
aki régen feltett kérdésre válaszol, aki válaszával elkésik és 
lemarad. Semmit sem ér annak az embernek sem a válasza, aki 
a problémát megkerüli és mellébeszél.

Egy-két egyháztörténelmi utalás arra, hogyan változnak az 
egyház problémái az évszázadok folyamán, a) Az egyetemes 
hitvallások keletkezésének évszázadaiban a Szentháromságról 
szóló tanítás, Jézus Krisztus isteni és emberi természetének 
problémája állt a középpontban. De miután azok a nemzedékek 
elvégezték szolgálatukat, probléma-megoldásuk a világkeresz- 
tyénség középponti közös kincsévé lett. Hol van már az a prob
lematika, amely őket foglalkoztatta? b) A reformáció korának 
főtémája az egyház megtisztítása volt, Isten igéjének az alapján. 
Annak a nemzedéknek a szolgálata gazdagítja az egész protes
tantizmust, sőt közvetve az egész keresztyénséget. De érdemeik 
elismerése mellett ki gondol ma már arra, hogy a XVI. század 
tematikáját felelevenítse? Régi korok problémája már nem a 
jelen kérdése.

A  tanítvány aktivitásán múlik, hogy felismerje küldetésé
nek aktuális feladatait, meglássa azt a speciális tennivalót, 
amelyet Mestere sajátos körülmények között mindig újjá és 
mássá levő feltételek között vár tőle. Régi sablon nem segít, 
előző korok receptje elavult, újonnan és frissen kell hallgatni 
a Mester tanítására, naponként megtérő és újonnan születő 
emberként. Isten országában sincs megállás, az egyház élete 
sem áporodik meg, nem topog egy helyben, hanem továbbmegy.

Jézus tanítványa ma abban a korban él, amelyben a világ 
minden problémája közel kerül az emberhez. A rádió, televízió, 
sajtó, a modern hírközlési eszközök a világ minden problémáját 
a lehető leggyorsabban vetítik a mai ember elé. Már régen nincs 
falusi elzárkózottság, partikularizmus, a világ perspektívája 
kitárul mindenki előtt.

A világ gondját kell felvennie Jézus mai tanítványának. 
Az emberiség ügyeiben kell segítenie. Jézus tanítványa kész 
az individuális diakóniára, de kész a világméretű kollektív dia- 
kóniai szolgálatra is. Jézus tanítványa ma úgy szolgál jól, ha
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ért az emberiség nagy kérdéseihez és segíti a lehető legjobb 
megoldásokat a béke és az emberiség jövője érdekében.

Kulturális fellendülésben él a mai ember. Csaknem min
denki tanul valamit. A műveltségi követelmény egyre maga
sabb. Lemaradhat-e a keresztyén ember? Nem, sőt egyre igé
nyesebbnek kell lennie saját magával szemben. Csak egyre 
magasabb szinten közeledhetünk a ma emberéhez.

Ebben a hazában, ebben a társadalomban él benne a mai 
ember. Szolidáris annak minden alapvető ügyével. Hiszen ezért 
az országért dolgozik, munkájával közös jólétünket viszi előbbre 
—  viszont részesül is annak javaiban.

A világméretű távlatban, a kulturális fellendülésben, a ha
záért való munkában meghatározott mai embernek kell szol
gálnunk a Jézus Krisztustól tanult tanítványi lelkülettel. Itt 
kell keresztyénségünknek láthatóvá és valóságossá válnia. En
nek a mai embernek a szolgálatára készülünk, készítünk fel, 
vágy pedig ennek a szolgálatában állunk.

Tanítványi munkánkat ezen a zsinórmértéken vagy mér
legen láthatjuk meg: előbbre jutottunk-e egyházunk mai szol
gálatában? Fejlődtünk-e Jézus jelenbe kiküldő parancsának 
teljesítésében? Jól tudtuk-e elvégezni azt a megbízást, amelyet 
az egyház Ura ennek a nemzedéknek, ennek az egyháznak, és 
benne személy szerint éppen nekünk adott? Szerettük-e úgy 
a mai embert, hogy közelébe kerültünk, hogy melléje álltunk, 
hogy gondját magunkra vettük? Felhasználtuk-e a teológia tu
dományának hatalmas mezejéből mindazokat az értékeket, ame
lyek gazdagíthatják mai szolgálatunkat?

Az aratás Ura ebben a szolgálatban való helytállásra biztat, 
ennek a távlatát tárja elénk, és várja, hogy így jelenjenek meg 
a munkások az Ő aratásában.

Dr. Ottlyk Ernő

Hűség Istenhez és népünkhöz 
egyházunk történelmében

címen jelent meg 
Dr. Ottlyk Ernő új könyve.
A 400 oldalas könyv ára:

82,— forint
Kapható: Evangélikus Sajtóosztály, 

Budapest, VIII., Pusikin u. 12.
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T a n u l m á n y o k

A  reformáció és mai etikai 
kérdések

— A lutheri reformáció szolgálata
a keresztyén etika legfontosabb területein —

— Előadás-vázlatok a  reformáció hetére —
1. ELŐADÁS

A  R EFO RM Á C IÓ  A Z  EM BERI ÉLET 
M E G Ú JU LÁ SAÉRT

Az embervilág — belőle ki nem szakíthatóan a ikeresztyénség 
is — eddigi történetének legnagyobb átalakulásában él. Századunk 
tudományos felfedezései először nyitották meg az ember előtt a 
végtelen kis atom mérhetetlen energiáit és a végtelen nagy világ- 
egyetem térségeit, állították az embert a földi 'élet elképzelhetetlen 
fejlődésének és a világ elpusztításának válaszútja elé. Ugyanakkor 
olyan világméretű gazdasági, társadalmi és politikai átalakulásban 
élünk, mely gyökeresen átformálta és megújította népünk és az 
emberiség életét.

A következő előadásokban arra a kérdésre keresünk választ: 
mi a reformáció etikai üzenete, maradandó jelentősége keresztyén 
életünk számára modern, mai világunkban? Az emlékezésnek ez a 
hete eszméltessen rá arra, hogy a reformáaió lelki öröksége olyan 
világosság, amelyből ma is gazdagon meríthetünk és útmutatást 
találhatunk életünk döntő kérdéseiben.

1. Luther iratai közül „A  keresztyén ember szabadságáról” írt 
kis könyvében találjuk meg a legvilágosabban a reformáció etikai 
alaptételeit. Luther a keresztyén élet nagy alapigazságát ebben úgy 
fogalmazza meg, hogy a keresztyén élet két dolgot jelent együtt: 
a szív hitét Istenben és a jó  cselekvését a felebarát iránt. A kettő 
közül az első és az alapvető a szív hite. Viszont ebből a hitből 
állandóan és kimeríthetetlenül árad a szeretet, a jó cselekvése em
bertársainkkal. „Annak okáért igazában minden keresztyénnek 
egyedül azzal kellene elfoglalnia magát, hogy az igét és Krisztust 
mélyen a szívébe vésse, ezt a hitet szüntelenül ápolja és erősítse; 
mert semmilyen más foglalatosság nem tehet keresztyénné.” A hit 
tehát az alap, a jó fa. És mi a követelmény, a jó fa termése? „A cse
lekedetekkel kapcsolatban minden törekvésünknek szabadon és csak
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arra kell irányulnia, hogy többi embertársunknak velük szolgáljunk 
és javukat munkáljuk — semmi másra nem nézve, csak amire má
soknak szüksége van. Mert ebben áll az igazi keresztyén élet, és 
a hit itt jó kedvvel, szeretettel lát munkához.”

A lutheri reformáció etikai alaptétele tehát végeredményben 
ez: a keresztyén erkölcsiség és életfolytatás alapja a Krisztus-hit, 
ebből a hitből viszont a jó kedvvel, szeretettel, mások javáért vég
zett cselekedeteknek kell szüntelenül teremniük. „Mindebből a végső 
következtetés az, hogy a keresztyén ember nem él önmagában, ha
nem Krisztusban és felebarátjában él: Krisztusban a hát által, fele
barátjában a. szeretet által. A hit által felemelkedik önmaga fölé, 
fel Istenhez. Istentől ismét alászáll, mélyen önmaga alá, a szeretet 
által. És mégis Istenben és az isteni szeretetben marad mindvégig.” 
Ebből viszont szorosan következik, hogy a keresztyén ember ilyen 
szeretetben végzett, mindennapi életfolytatása — igazi istentisztelet 
és istenszolgálat. Figyeljük csak meg, a Tízparancsolat lutheri ma
gyarázatában Isten félelme és szeretete abban fejeződik ki, hogy 
kerüljük a rosszat és cselekedjük a jót felebarátunkkal (4— 10. 
parancsolat magyarázata a Kiskátéban). Vagy gondoljuk végig 
Luther e mondását: „Hagyd őket nyugodtan odafent (az angyalo
kat), és igyekezz itt a földön apáddal, anyáddal, gyermekeiddel és 
másokkal is megtenni azt, amit Isten maga parancsolt!”

2. A reformáció döntő, maradandó etikai üzenete a mai keresz- 
tyénség etikai megújulása, aktív és szolgáló életű keresztyénséggé 
válása számára tóhát az a mélyen biblikus tette, hogy minden éti-: 
kai döntésünket, tettünket visszavezeti Isten szent és megbocsátó 
kegyelmére. Istennek a bűnöst magához emelő kegyelme, megbocsá
tása ébreszti az emberi szívben a hitet Isten iránt; ez a hit viszont 
állandóan termi magából a szeretetet Isten és emberek iránt, az 
etikai jó cselekvésének kiapadhatatlan forrása. Ma is éppen úgy. 
mint négyszáz vagy ezerkilencszáz évvel ezelőtt!

Másfelől: mivel a reformáció erkölcsisége az emberi szív hálás 
válasza Isten kegyelmére, távol áll tőle az „érdemszerzés” bármi
féle gondolata. A bűnbocsánatot és üdvösséget nem jócselekede
teinkkel szerezzük meg, hanem Krisztus halála szerezte meg. A re
formáció szerinti keresztyén erkölcsiséget ezért nem érheti a „val
lásos önzés” vádja (csak azért tesszük a jót mással, hogy magunk
nak megszerezzük a legfőbb jót). Az igazi keresztyén él etf oly tatás 
ma is és minden korban az Isten szeretetéért, gondviseléséért és 
megigazító-bűnbocsátó kegyelméért hálás szív szabad, spontán er
kölcsisége. Távol áll tőle minden kényszeredettség, az erkölcsi tör
vény követelése előtt való kényszerű, sóhajtozó, ugyanakkor öntelt 
és önigaz meghajlás. Nem, a reformációi etikum a jó olyan magától 
értetődő cselekvése az élet minden területén, mint ahogyan „magá
tól” süt a nap, nő a fű, terem a fa gyümölcsöt! Amelyik keresz
tyén élet nem jókedvű, hálás, boldog jót cselekvés, az nem is igazi 
keresztyén élet!
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Végül: a reformáció etikája a teremtett világ igenlése, szembe
fordulás minden aszketikus-szerzetesi és rajongó-szektás világtaga
dással. A lutheri reformáció úgy tekint erre a világra, mint Isten 
teremtésére, amelyet ugyan megrontott a bűn, de Isten szeretete 
Krisztusban megszabadított és megszabadít ettől a romlástól. Nem 
akkor vagyunk Krisztus tanítványai, ha elfordulunk a világtól, 
hanem ha küzdünk a bűn, a gonosz ellen, és cselekedjük a jót a csa
ládi életben, a földi hivatásban, a társadalom és a világ életének 
minden területén! A reformáció etikai örökségének komolyanvétele 
elhatárol bennünket mind a szerzetesi-aszkétikus idegenkedéstől, 
hogy a család, a nép, a társadalom és a világ területein éljük keresz- 
tyénségünket, mind a rajongó-szektás „másvilágiságtól” , mely el
megy a hétköznapok etikai feladatai mellett. Viszont kimeríthetet
len forrása ma is a jó és igaz emberi életnek, az Isten szeretetéből 
táplálkozó, aktív, fáradhatatlan, sokoldalú és sokirányú ember
szeretetnek.

2. E LŐ A D Á S

A  R EFO RM Á C IÓ  A  H Á Z A S S Á Q  ÉS A  C SA LÁ D I 
ÉLET M EQSZENTELÉSÉÉRT

Luther és reformátor-társai nem szűntek meg hangoztatni, 
hogy Krisztus-hitünknek a legközvetlenebbül és a leggyakorlatibb 
módon először a házas és családi életben kell jó gyümölcsöket te
remnie, életformáló szeretetté válnia. Közismert tény, hogy a há
zasságon kívül maradás középkori felmagasztalása után a refor
máció állította újra helyre a házasság és családi élet keresztyén 
megbecsülését.

Luthernek a házasságról közzétett irataiban először még jelent
kezik szerzetesi múltjának bizonyos hatása. Amikor azonban szaba
dult a skolasztika teológiai megkötöttségeiből és maga is megismer
hette a családi élet áldását, tele van ujjongással és örömmel — vele 
együtt az egész lutheri etika is — Istennek ezért a drága, nagy 
ajándékáért. „Isten maga rendelte a házasságot . . .  Ezért kedves 
előtte ez az életrend, egész valóságában, cselekedeteivel, szenvedé
seivel és mindazzal együtt, amit magában foglal. Lehet-e a szív
nek nagyobb java, békéje és öröme, mint Istenben, mikor bizonyos 
abban, hogy állapota, valósága és munkája kedves Isten előtt?”

A középkorhoz képest az első döntő különbség a házasság meg
ítélésében az, hogy a reformáció megszüntette a házasság szentségi 
jellegét. „A  házasság külső, testi dolog, mint más, világi cselekedet” 
"(Luther). Ugyanakkor azonban nem szünteti meg, hanem még erő
sebben aláhúzza a házasság Istentől rendelt voltát, Istennek reá vo
natkozó szent akaratát és életrendjét. „A  szentségi jelleg tagadásá
ban látszólag a házasság profanizálása jelentkezik; a valóságban 
azonban ez a házasságnak Isten teremtő akaratából való határozott 
levezetése. . .  Hogy ezzel a házassági kapcsolat szilárdsága jobban 
meggyengülne, mint ott, ahol a szentségi jelleg dogmáját hangoz-

519



tátják, ezt nem tudjuk belátni. Mert közös keresztyén meggyőződés 
szerint nem lehet erősebb erkölcsi kötöttség, mint hozzákötve lenni 
Isten akaratához (Elért, Morphol. des Luth. II, 81).

A második fontos vonása a reformátort házassági etikának 
hogy a házasságot és családot mint a legkisebb, de a legalapvetőbb 
emberi közösséget értékeli. A házasság „a forrás és a veteményes
kert” valamennyi más emberi közösség számára — vallja Luther _
és „az a kedves kert, melyből az emberi társadalom a palántáit 
kapja” . A házas és családi élet az önzetlen szeretet, az önmegtaga
dás, a másokért élni tudás és az Isten akarata iránti engedelmesség 
mindennapos iskolája. Ha egészséges és boldog a család élete, ez
által egészségesebbé és boldogabbá válik ia nép, a társadalom élete 
is. Viszont a családi élet bajai jelentkeznek a többi emberi közössé
gekben is. Nem véletlen, hogy a Nagykáté a szülői tisztséget rögtön 
Isten uralma után helyezi, és a felsőbbséget is a szülői tisztség fel
nagyított formájának tartja.

Üj vonás a reformáció házasság-etikájában, hogy ellentétben 
a római katolikus morál teológiai felfogással, a gyermekáldás mel
lett a házastársak testi-lelki életközösségét is elsődleges és az előb
bivel egyenlő értékű célnak látja. A gyermekáldás a házasság nagy 
isteni ajándéka; Luther olyan nagy ajándéknak látja, hogy az ige
hirdetés ajándéka mellé helyezi! Ez azonban nem homályosítja el 
azt a másik, mérhetetlenül nagy kincset, amit Isten a reformációi 
etika szerint a házastársak egymás iránti testi-lelki szeretetében 
adott. Vitae socia iucunda mulier — életünk kedves társa az asz- 
szony, ahogyan a feleség számára is a férj az Istentől rendelt, ked
ves segítőtárs. A házastársi szeretet természetes módon testi szere
tet is. Ezt a testi kapcsolatot azonban át kell járnia, meg kell szen
telnie és élethosszig tartó házastársi hűséggé kell tennie a másik 
javát szolgáló keresztyén szeretetnek, amely a Krisztus-hitből fakad.

A házasélet kiteljesedése a gyermekekkel a család. Míg a házas
társak egymáshoz való viszonyában a kölcsönös, figyelmes és szol
gáló szeretet a lényeg, addig a szülők és gyermekek viszonyában a 
szeretet mellett a lutheri etikában döntő hangsúlyt kap ia szülői 
tekintély és a gyermeki tisztelet, engedelmesség. „Tudják meg a 
szülők, hogy Istennek, a keresztyénségnek, az egész világnak, saját- 
magúknak és gyermekeiknek sem végezhetnek jobb és hasznosabb 
szolgálatot, mint ha gyermekeiket helyesen nevelik. .. Viszont a 
poklot sem érdemlik ki könnyebben sehol másutt, mint éppen 
a gyermekeikben; nagyobb rosszat nemigen tehetnek, mint ha gyer
mekeiket elhanyagolják, engedik őket átkozódni, esküdözni, gyalá
zatos szavakra és énekekre tanítják őket, és hagyják őket ké- 
nyükre-kedvükre élni.” A szülői tekintélynek és a gyermeki enge
delmességnek természetesen nem valamilyen külsőséges, törvény- 
szerű viszonynak kell lennie, hanem az igazi szeretet belső forrásá
ból kell táplálkoznia. ~

Végül a reformációnak a házassági elválásról vallott felfogását 
kell sorra vennünk. Ma is jó és irányadó számunkra, amit itt tanu-
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lünk! A közfelfogással ellentétben a reformáció nem a házassági el
válás „megkönnyítését” jelentette, szemben az állítólag „szigorúbb” 
római katolikus felfogással. Mert a kánonjog nem ismer ugyan el
válást, viszont rendkívül sok esetét ismeri a meglevő házasság ér
vénytelenné nyilvánításának; nem ismeri a jogi elválást, de elismeri 
a házassági életközösség tényleges megszüntetését. A lutheri refor
máció etikája minden erőfeszítést megkíván a megromlott házassá
gok helyreállításáért; de ahol a békítés és megbékülés minden le
hetősége kimerült, ott elismeri egy új házasságkötés és annak egy
házi megáldása elvi lehetőségét. Mert ahol a házasság egyik vagy 
mindkét fél vétke következtében ténylegesen felbomlott, ott a vi
lági és egyházi fórum kénytelen számolni ezzel a valóságos hely
zettel. A reformáció etikája ezért ismerte el — és a keresztyén 
etikusok nagy többsége a reformáció egyházaiban ezért ismeri el — 
elváltak új házasságkötésének lehetőségét bizonyos esetekben, hi
vatkozva egyrészt arra, hogy a házasságon kívül maradás csak külön 
karizma alapján lehetséges (Mt. 19,10. kk.), másrészt Pál mondá
sára (1 Kor. 7, 9.). A fő követelmény és az etikai feladat a meg
romlott házasságoknál azonban semmi esetre sem ez az. „ultima 
ratio’V hanem a fáradozás a helyreállításért. „Mi az ilyen elválást 
sem jóvá nem hagyjuk — mondja Luther —, sem meg nem tiltjuk, 
hanem rábízzuk a felsőbbségre, hogy intézkedjék abban, és en
gedjük aszerint történni a dolgot, ahogyan a világi jog ebben dönt. 
De azoknak, akik keresztyének akarnak lenni, azt a tanácsot adjuk, 
sokkal jobb lenne, ha mindkét felet figyelmeztetnék, és kedvessé 
tennék előttük, hogy együtt maradjanak; az ártatlan élettárs bé- 
küljön ki a vétkessel, ha az megalázkodik és meg akar javulni, és 
bocsásson meg neki keresztyén szeretetből” (Luther).

Véleményünk szerint a mai keresztyén házassági etika leg
nagyobb problémája az, hogy a morálprédikáció, tilalmak felállí
tása és hangoztatása helyett meg tudja-e mutatni az Isten akarata 
szerinti, monogám és életre szóló, gyermekekkel megáldott házas
ságban az élet igazi ajándékát, a teljes emberi életközösség kimerít
hetetlen boldogságának és gazdagságának végtelenül nagy kincsét, 
mind a család tagjai, mind az egész emberi társadalom számára. 
A reformáció elöl járt ebben. A lutheri házasság- és család-etika 
igazi foglalata a 6. parancsolatnak minden jó evangélikus szívébe 
bevésődött magyarázata: „Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy 
tiszták és szemérmesek legyünk szavainkban és cselekedeteinkben, 
és hogv hitvestársát mindenki szeresse és megbecsülje” .
3. E L Ő A D Á S
A  REFO RM Á C IÓ  A  SZO CIÁLIS IGA Z S Á G O SSÁ G ÉRT

Hogyan mutatkozik meg a Krisztus-hit dinamikus ereje az 
anyagi javakhoz való viszonyunkban, közkeletű mai szóval, a gazda
sági élet területén? Van-e a reformációnak gazdasági etikai üze
nete? Válaszunk a kérdésre ez: Luther és a többi reformátorok nem 
voltak gazdasági teoretikusok, de fontos irányelveket adnak szá

521



munkra a szociális igazságosságról és a keresztyén embernek az 
anyagiakhoz való viszonyáról. Sőt, Luther kijelentései a gazdasági 
élet számos kérdésében — főleg a mögöttük álló etikai indítékok 
révén — sokszor messze túlmutatnak a saját korán, csodálatra mél
tóan időszerűek sok vonatkozásban ma is számunkra.

1. Lássuk ezt néhány konkrét vonatkozásban! Tudvalevő, hogy 
Luther ismételten foglalkozott irataiban a kamat és az uzsora kér
désével, s állást foglalt a kamatra kikölcsönzött, tehát egyeseknek 
munka nélkül való pénzszerzése, ellen. Nem gazdasági, hanem 
etikai meggondolásból tette ezt. „Mert sejthető, hogy a kamatra ki
kölcsönző sohasem vagy csak nagyritkán nézi felebarátja, a köl
csönvevő, javát vagy előnyét ebben az ügyletben. . .  különösen, ha 
a kölcsönadó gazdag, és nem szorul rá az ilyen üzletkötésre.” Más
felől elítéli Luther a tőkés kamatnyereségét azért is, mert erkölcs
telennek és igazságtalannak tartja, hogy nem vesz részt-a gazdasági 
élet kockázataiban, nem fárad és nem vállalja a veszteség lehető
ségét. Vö. Sermon vöm Wucher, 1520. Von Kaufhandlung, 1524.) 
Ezzel a gazdasági élet mélyebb ismeretéről tanúskodik, mint sok 
kritikusa gondolja. Másfelől tudja és vallja ezzel azt is, hogy a 
munka az igazi értékteremtő tényező a gazdasági életben: a kamat
szedés elleni harca mögött a munkával szerzett és megtartott anyagi 
javak egyedüli erkölcsi jogosultsága áll. Az öröklés vagy ajándé
kozás útján szerzett javaknál is munkával kell a rájuk való érde
mességet utólag igazolni!

A másik érdekes kérdés Luther etikai állásfoglalása a gazda
sági kartelek, monopóliumok ellen és az államnak a gazdasági élet
ben való irányító szerepe mellett, tehát szembefordulása a kialakuló 
korai kapitalizmus „szabad verseny” elvével. Az állami felsőbbség 
irányítása és ellenőrzése nélkül — írja Von Kaufhandlung c. iratá
ban — „a ravasz és kapzsi gazfickók észreveszik, hogy az árujukra 
szükség van, vagy a vevő szegény és rászorul arra; ezért ezt a ma
guk hasznára fordítják és drágítanak.” „A  monopóliumok, ezek a 
saját hasznukra néző üzletelők, melyeket az országokban és váro
sokban nem szabad eltűrni. . .  az ilyen üzletemberek úgy tesznek, 
mintha Isten teremtményei és javai egyedül nekik lennének meg
teremtve.” Ezért „a legjobb módszer az lenne, hogy a világi fel
sőbbség embereket állítson oda, . .. akik mindenféle árut felbecsül
jenek a rájuk eső költségekkel együtt, s aszerint szabják meg a 
mértéket és célt, hogy mennyit érjenek, s hogy a kereskedő . . . így 
megkaphassa méltányos jutalmát” . Luther követeli továbbá, hogy 
az állami felsőbbségnek joga legyen például a gabona eladására 
kényszeríteni is, méltányos áron; ugyanakkor maga is raktározzon 
el gabonát és más árut, hogy ínség idején irányíthassa az árupiac 
alakulását, és megakadályozhassa a jogtalan nyereséget.

Mi Luther szerint a gazdasági életben a „jogos haszon” etikai 
mértéke? A közösség érdekének szolgálata mellett — tanítja — 
helye van a gazdasági életben a munka és fáradság anyagi jutal
mának is, méltányos formában. „El kell határoznod, hogy a keres
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kedéssel semmi másra nem törekszel, csak méltányos ellátásodra 
(„ziemliche Nahrung”).” Hogy mit ért Luther ezen közelebbről, ezt 
a következő idézet mutatja: „Ahogyan Pál mondja, hogy ha élel
münk és ruházatunk van, elégedjünk meg vele, úgy kell nekünk is 
megelégednünk . . .  de a zsugori és uzsorás kapar és gyűjt magának, 
mintha mindent el akarna használni, vagy ki akarna vinni magá
val a világból; pedig nem kell néki abból több, mint az élelem és 
a ruházat; mégis minden ember jelszava: gazdagság, gazdagság, 
végestelen-végig! . . .  Az élelem itt nem abrakot, a fedél pedig nem 
disznóólát vagy zsákruhát jelent, hanem mindenkinek a maga helye 
szerinti szükségletét, minden anyagi jóval” (WA 51, 375). Az eze
ken felüli haszonszerzést, tőkegyűjtést és luxust Luther éles, osto
rozó szavakkal ítéli el.

Végül messze túljutott a saját korán Luther a szegény-kérdés 
intézményes megoldásának keresésében is. Először lépett tovább az 
egyéni keresztyén alamizsnaadásnál, és követeli a közösségi szociá
lis gondoskodást. Az előbbire vonatkozóan kimondja, hogy „sem 
szent Péter templomára, sem a búcsúkra nem nézve, mindenekelőtt 
szegény felebarátodnak kell adnod, ha valamit adni akarsz” (WA 1, 
245). Viszont jól látja, hogy a szociális ínséget csak a közösség ere
jével lehet legyőzni. „Valójában semmiféle koldulásnak sem lenne 
szabad keresztyének közt léteznie . . .  minden városban a város lakói
nak kellene ellátniuk a rászorulókat” (WA 6, 4). Csak az igazán 
rászorulókat! A dolgozni képes koldulóknak, munkakerülőknek 
Luther szerint „Hans mesterrel kellene kiadatni az alamizsnát, szíj 
jal és zsákkal!” Akik azonban valóban munkaképtelenek, azokról 
a közösségnek kellene gondoskodnia. Luther szívesen látta volna, ha 
a gyülekezetek maguk vészük a kezükbe a szegény-kérdés megoldá
sát. De belátta, hogy ehhez még nincs elég erejük, hiányoznak az 
igazi keresztyének kellő számban. Ezért a világi felsőbbségtől várja 
a szociális kérdés szervezett megoldását. A szociális kérdéssel kap
csolatos Luthernek az a mélyértelmű mondása, melynek ma is irány
elvként kellene ott állnia a keresztyénség világméretű szeretet-szoi- 
gálata, „szociális diakóniája” előtt: „Nincs nagyobb istentisztelet, 
mint a keresztyén szeretet, amely segít -a rászorulón, és szolgál neki” 
(WA 13, 26).

2. Milyen, a keresztyén etika számára ma is érvényes irány
elvek állnak Luthernek a kijelentései mögött? Próbáljuk őket rend
szerezni és összefoglalni!

a) Az első és legfontosabb reformátori tétel: tulajdonunk nem 
,,magántulajdon” , hanem igazában egyfelől Istené, másfelől a fele
barát szolgálatáért van. Az ember csak kezelője, „sáfára” a rábízott 
földi javaknak; számadással tartozik róluk Istennek, itt naponként 
s egykor majd az örökkévalóságban. A reformáció etikáját semmi
képp sem lehet felvonultatni a „magántulajdon szentsége” védelmé
ben: nem a magántulajdon szent, hanem Isten szeretet-parancsa, 
mely a felebarát és a köz javának szolgálatát követeli meg tőlünk!

b) Luther és a lutheri reformáció — mint láttuk — egyedül a 
fáradságos, közhasznú munkában látja a jogcímet arra, hogy földi
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javakkal rendelkezzünk, velük gazdálkodjunk és hasznosítsuk őket. 
Közelebbről is a termelő — földműves és ipari — munkát helyezi 
magasabbra, mint a javakat közvetítő kereskedelmet vagy a hiva
talnoki tevékenységet. Akinek anyagi javai vannak, ezáltal erkölcsi 
és a közjóra irányuló gazdasági feladatai is vannak. Ha valaki eze
ket semmibe venné, csak a saját (hasznát és érdekét nézné, ezzel el
játszotta jogát az Istentől rábízott anyagiakra.

c) Az állami felsőbbség feladata az. hogy védje és szabályozza 
az igazságosság követelményei szerint az anyagi javak elosztását; 
nem pedig egyszerűen az, hogy biztosítsa a bármilyen módon szer
zett anyagiak érinthetetlenségét a tehetősek számára.

d) A  társadalom szegényeiről, elesettjeiről való gondoskodás 
túlnő az egyéni karitatív tevékenységen. Luther a keresztyén gyüle
kezet feladatának látná, ihogy ne tűrje el maga körül az ínséget, ha
nem intézményesen gondoskodjék a tehetetlen, segítségre szoruló 
embertársakról. Amíg azonban a gyülekezetben elegendő igazi ke
resztyén nem lesz ehhez, addig a város és a világi felsőbbség fel
adatának látja ezt a szeretetszolgálatot, a maga eszközéivel.

e) A gazdasági élet rendjének részletekbe menő, közelebbi sza
bályozása a lutheri reformáció szerint már nem a hit, hanem a vi
lági értelem és a világi kormányzat feladata. Igaz, ez a tétel vezetett 
oda, hogy a parasztforradalom idején Luther sokat vitatott és táma
dott „közbeeső álláspontot” próbált elfoglalni. Másfelől azonban 
ez a sokszor kritizált lutheri visszahúzódás a gazdasági kérdések 
teológiai, egyházi irányítása elől megőrizte a lutheri teológiát attól, 
hogy valamilyen „keresztyén gazdasági rend” kialakítására töreked
jék, s ezzel az evangéliumot világi ideológiává, más ideológiák ellen
lábasává tegye. De attól is, hogy teokratikus igénnyel irányító sze
repet követeljen az egyház számára a gazdasági kérdésekben. Ezzel 
viszont minden kor keresztyénségét nyitottá tette arra, hogy a gaz
dasági átalakulásban — akkor a feudális középkorból a polgárc- 
sodó-iparosodó újkorba, ma pedig a liberális-tőkés gazdálkodásból 
az irányított, szocialista gazdasági rendre való áttérésben — a világi 
élet elkerülhetetlen történelmi átalakulását tudja tfelismerni

Sokszor próbálták úgy feltüntetni a dolgot, mintha Luther re
formációja azért fordult volna szembe az újkor elején kibontakozó 
„szabad verseny” gazdasági elvével, mivel Luther gazdasági kér
désekben még a „kollektív középkor” gyermeke lenne. Ez az állás
pont azonban téves. Akik teológiáját közelebbről ismerik, tudják, 
hogy gazdasági etikai irányelvei nem a középkorban, hanem a sze
retet bibliai nagy parancsolatában gyökereznek. Ez mai, maradandó 
jelentőségük végső magyarázata.
4, E L Ő A D Á S

A  R EFO RM Á C IÓ  FÖLDI H IV A T Á S U N K  
FELISMERÉSÉÉRT

A munka, amelyet naponként végzünk, és a hivatás, amelyet 
az emberi társadalomban egy életen át betöltünk, a keresztyén élet
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nek is középponti kérdései. Hiszen mindennapi életünk legnagyobb 
része valamilyen módon munkánkkal és hivatásunkkal áll kapcso
latban!

Hogy a reformáció erre vonatkozó etikai üzenetét világosabban 
láthassuk, elöljáróban röviden érintenünk kell két téves nézetet a 
munkáról. Az egyik az a félreértés, hogy „a munka Isten büntetése 
az emberen a bűnbeesésért” , s a paradicsomi munkátlanság az 
„igazi boldogság” . A másik az az ókori, nemkeresztyén, de Aquinoi 
Tamásnál is megtalálható látásmód, hogy a munka „szükséges 
rossz” , a földi élet elkerülhetetlen velejárója; a munka zaja és verí
téke profán, keresztyén lelki életünk számára „idegen életterület” , 
ahonnan csak elvágyódni lehet, a lélek befelé forduló csendjében 
Istennel való találkozás után. A középkori ember ezért teljes bizony
talanságban volt mindennapos, becsülettel végzett munkájának Isten 
előtti értéke felől. Sokan otthagyták világi hivatásukat, kolostorba 
mentek vagy pusztába, erdőbe, barlangba húzódtak remeteéletre, 
hegy „Istennek kedves, igazi keresztyén életet” élhessenek. Mások 
pedig lenézték világi hivatásukat, és különleges „szent -cselekedetek
kel” (böjtölés, zarándoklat, alamizsnaadás, fogadalmak) igyekeztek 
elnyerni Isten jótetszését életfolytatásukban.

Ilyen légkörben, radikálisan új és felszabadító üzenetként szó
lalt meg a reformáció tanítása földi hivatásunkról. Maga a „hivatás” 
bibliai szó. Leginkább az üdvösségre és örök életre szóló elhívott- 
ságunkat jelenti ott. Luther adott neki — exegetikailag talán támad- 
hatóan, de lényegében mélyen biblikus módon — olyan jelentést 
is, hogy Istentől adott elhívás, „hivatás” számurikra az a földi hely 
és munkakör is, amelyben élünk és dolgozunk mások javára. A kö
zépkor csak a szerzeteseknél és papoknál tudott Isten elhívásáról, 
hivatásról. A lutheri reformáció valóban világtörténelmi jelentőségű 
etikai cselekedete volt, hogy az ember becsületes, közhasznú minden
napi munkájára is rávetítette a „felülről való elhivatás, Istentől nyert 
megbízatás” fényét, s ezzel az egész újkori szellem számára döntő, új 
jelentést adott a munkának, megalkotta a „hivatás” azóta már sze- 
kularizálódott, de eredete szerint mélyen bibliai fogalmát. Hallgas
suk csak Luthert! „így -szólsz esetleg: mit tegyek, ha nekem nincs 
(egyházi) hivatásom? Felelet: hogy lehetséges, hogy nincs hivatá
sod? Hiszen te is valamilyen élethelyzetben vagy: házasember, fele
ség, gyermek, szolga vagy szolgálólány! Lásd meg hát, senki sincs 
Isten parancsa és elhívása nélkül. Senki sincs tehát, aki előtt ne 
lennének ott jó cselekedetek, ha azokat véghez akarja vinni.” „Fel 
kell ismernünk, hogy külső élethelyzetünk, életünk és lényünk Isten 
igéjébe foglalva és az ige által megszentelve igazi istentisztelet, 
Isten jótetszését találja benne. Nem szükséges, hogy aki Istennek 
akar szolgálni, az külső életében valami különlegeset kezdjen el, 
mint a szerzetesbarátok tették. Maradjon a saját földi hivatásánál, 
tegye, amit felsőbbsége, saját hivatala és élethelyzete kíván és akar 
tőle. Ez jelenti Isten igaz szolgálatát!” És a híres, sokat idézett 
lutheri mondás: „Ha a szegény szolgálólány söpri a házat, és ezt 
Jézus Krisztusban való hittel teszi, jobb cselekedetet és nagyobb
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istentiszteletet végez véle, mint Antal a pusztában!” „Mily nagyon 
szükséges és boldogító tanítás ez!” — mondja Luther.

Fontos, hogy megértsük a különbséget a „hivatal” és a „hiva
tás” között a reformáció hivatás-etikájában. „Hivatala” (Amt) min
den embernek van, egyszerre többféle is. Valaki lelhet egyesek szá
mára elöljáró, másoknak alattvaló, otthon családapa, hivatalában 
munkás vagy bíró, esetleg még a gyülekezetben is tisztségviselő. 
Isten a teremtés és gondviselés művében alkotta meg ezeket, és 
osztja szét az emberek közt, 'hogy a különböző „hivatalok” és a ben
nük munkálkodó emberek egymást szolgálják. Isten a megélhetés, 
kenyérkereset szükségletével is arra indítja az embert, hogy vé
gezze a saját tisztsége szerinti feladatait. „A családanya őrzi a gyer
mekét: maga nem szorul rá erre, de nagyon is a gyermeke. A férj 
kénytelen felkelni: alhatna még, de mivel feleségét és gyermekeit 
táplálnia kell, kénytelen felserkenni.” A „hivatal” akkor lesz „hiva
tássá”, ha az ember felismeri benne Isten elhívó, küldő szavát és 
meglátja, hogy munkájával hogyan tesz mérhetetlen sok jót má
sokkal, hogyan szolgálja embertársai javát. A „hivatásban” a keresz
tyén ember fáradságos, becsületes munkáját hármas megvilágítás
ban látja. Legközvetlenebbül munkája a kenyérkereset eszköze: 
láttuk, a reformáció biblikus tanítása szerint egyedül a munkával 
érdemelhetjük ki a kenyeret, ruhát és otthont magunk és családunk 
számára. A második értelme napi munkánknak ez: ahogyan állan
dóan embertársaink fáradságos testi-szellemi munkájának eredmé
nyeiből élünk (a cipő a lábamon, a ruha rajtam, az otthon körülöt
tem, a kenyér az asztalomon, a tudás agyamban stb. mind mások 
fáradságából, élete munkájából van), ugyanúgy kell a magunk éle
tét, fáradságát mások, a köz javát szolgáló, igazi jócselekedetként, 
tevékeny szeretetként folytatnunk! Hivatásunk jól végzett feladatai, 
napi munkánk igazi keresztyén jócselekedetek, mert velük segíthe
tünk a legtöbbet embertársainkon. Munkás a gépe mellett, paraszt-* 
ember a földeken, hivatalnok é^ szellemi munkás az íróasztalánál — 
mind a szeretet, a másokkal jót cselekvés szolgálatában állnak a re
formátort etika szerint! Végül: napi munkánk hűséges, másokért 
és mások javára tekintő végzésével vagyunk igazán engedelmesek 
Isten iránt, kedvesek előtte cselekedeteink; így dicsőítjük és magasz
taljuk Istent hétköznapjainkban, munkánkon keresztül. „Isten nem 
kérdezi, hogy feljebbvaló vagy alárendelt, férfi vagy nő vagy: ma
radj meg helyeden, ahova elhivattál, és 'tanuld ott Istent szolgálni, 
feleberátodon keresztül!” Félreértések elkerülésére: a lutheri hiva
tás-etika nem az egyszer elfoglalt munkakör megváltozhatatlansá- 
gát vagy a társadalom rendjének változhatatlanságát hirdeti (voltak 
ilyen félreértések is vele kapcsolatban), hanem arra a lelkületre, 
belső magatartásra vonatkozik, ahogyan be kell töltenünk földi hiva
tásunkat.

Az így végzett hivatásbeli munka a keresztyén ember számára 
egyszerre válik önző énje megtagadásának („ó-emberünk naponkénti 
halálra adásának” , a „magunk keresztje” naponkénti felvételének,

526



a „keresztségbeli meghalás” állandó megismétlődésének) egyik leg- 
fontasaibb eszközévé, az önmegtagadó szeretet halálunkig tartó isko
lájává; ugyanakkor boldog és hálás válasszá is Isten gondviselő és 
megigazító szeretetére, A hit nem kíván a mennyországban ma
radni, hanem Krisztushoz hasonlóan álászáll a mélybe, a szeretet 
szolgáló cselekedeteiben, a hétköznapok szürke és névtelen hiva
tásbeli szolgálataiban. Az igazi szeretetnek sóhasem k e l l  tennie 
a jót, hanem szabad azt tennie, örömmel'és jó kedvvel! Hogy a Szent
lélek ott van az életünkben, ezt azon is észrevéhetjük — mondja 
Luther — , hogy hitben és örömmel végezzük hivatásunkat. Ahol 
a földi hivatás csak teher és gyötrelem, ott még csak ó-ember van. 
A keresztyén új ember akkor kezd élni bennünk, amikor földi hiva
tásunk is átalakul, puszta kenyérkeresetből embertársaink javára és 
Isten akaratának betöltésére végzett szolgálattá. Kevés, etikailag 
döntőbb és mélyebb teológiai igazságot írtak le a keresztyén ember 
napi munkájáról, mint az Ágostai Hitvallás híres mondata: ,,A ke
resztyén tökéletesség ugyanis ez: Istent igazán félni, és mégis erő
sen bízni és hinni Krisztusért, hogy Isten kiengesztelődött irántunk 
— Istentől kérni és valóban tőle várni segítséget a hivatásunkkal 
járó minden dologban —, eközben pedig az emberek közt fáradha
tatlanul végezni a jó cselekedeteket, és élni hivatásunknak. Ezekből 
áll az igazi tökéletesség és Istennek igaz tisztelete” — tehát a szív- 
hitéből és a hivatásbeli cselekedetekből! (Ágostai Hitvallás, XXVII, 
49).

A reformáció mindezzel új korszakot nyitott: a középkori szer
zetesség, a kolostorok és önsanyargatás foglyainak kitárta a minden
napi élet, a hűséges hivatásbetöltés kapuját, s ezen a területen mu
tatott Istennek kedves, soha ki nem fogyó cselekvési területet, eti
kai feladatokat. Ezzel a keresztyén élet gyakorlását a különleges 
,.szent cselekedetekről” a családban és hivatásban, a társadalomban 
végzett feladatokra irányította. Ennek a jelentőségét eléggé felmérni 
sem tudjuk, s ezen a téren még ma is messze vagyunk attól, hogy 
igazán, teljesen élni tudjuk, amit a reformáció ilyen vonatkozásban 
adott a keresztyénségnek.

5. E LŐ A D Á S

A  R EFO R M Á C IÓ  A  T U D O M Á N Y  ÉS K V L T Ú R A  
M E GBECSÜLÉSÉÉRT

Földi javaink között fontos helyet foglalnak el a kultúra érté
kei: a technika vívmányai, a tudomány ismeretei, a művészeti alko
tások. Hogyan tekint ezekre a reformáció keresztyénsége? Hideg 
közönnyel, mivel nem tartoznak üdvösségünk dolgai közé? Vagy az 
Isten teremtésének, ajándékainak kijáró megbecsüléssel? A keresz- 
tyénség nem mindig foglalt el egyértelmű álláspontot a kultúra ér
tékeivel kapcsolatban. Érthető, ha a reformáció teológiai gondolko
dása akkor, a gyökeres megújulás belső vajúdásai között, Isten és
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az ember viszonyának alapvető kérdéseire „koncentrált” . Mégis azt 
kell mondanunk, éppen a lutheri reformáció egyik jellemző vonása, 
hegy eközben is jól látta etikai feladatainkat ezen a területen!

1. A technika, a tudomány, a művészetek Luther szerint vala
mennyien az emberi értelem alkotásai. Az értelem szüli és hordozza 
az egész kultúrát. Az emberi ész alkotta meg a jogot és az orvos- 
tudományt, a világi törvényeket és a művészeteket, az életet köny- 
nyebbé és védettebbé tevő különféle találmányokat. „Az emberi ér
telem vagy bölcsesség szülte a törvényeket és a jogot, mint ahogyan 
minden egyéb művészetünk is az emberi szellemből, az értelemből 
született” (WA 40, III, 221). Ez a kultúrát megteremtő, a földi vilá
got az ember uralma alá hajtó értelem Isten teremtésbeli ajándéka. 
Isten adta eszközül az embernek a „kultúrparancs” (Gén 1, 28) vég
rehajtására. Luther és a lutheri reformáció ezért a földi élet dolgai
ban, mint Isten legcsodálatosabb, drága ajándékát becsüli, és nem 
szűnik meg magasztalni az értelmet. Az ész minden földi kincsünk 
között a legnagyobb jó, az élet minden más ajándékát messze fölül
múlja, Az értelem napfénye istenségként kormányozza földi életün
ket — vallja Luther (WA 39, I, 175). Ezért a Szentírás sem pótolja, 
hanem elismeri az értelem által alkotott törvényeket és feltalált 
művészeteket (WA 40, III, 222).

Érthető ezért, hogy a reformáció — élesen különbözve ilyen vo
natkozásban a középkori skolasztikától — nagy örömmel üdvözölte 
a tudományok és a művészetek újkoreleji felvirágzását. Luther 
szívből örvendett például a könyvnyomtatás feltalálásának, felhasz
nálta — mint később a magyarországi reformáció is — az evangé
lium hirdetésére, és úgy magasztalta, mint Isten végső ajándékát 
a világnak. Az „asztali beszélgetésekben” sokszor emlegeti öröm
mel, hogy „most virágzik minden ékes tudomány és művészet” , és 
„csodálatos módon most minden tudomány egyformán a napfényre 
került” (WAT 2772, 4697). Melanchthon, a nagy humanista refor
mátor, pedig éles látással hívja fel a figyelmet az értelem és a vi
lági tudományok művelésének fontosságára a társadalomban. „Sem 
bástyák, sem falak nem olyan tartós megvédelmezői a városoknak, 
mint polgárai, kiket képzettség, meggondoltság, okosság és más 
erények ékesítenek.” De még ennél is tovább megy, mikor kifejezi 
azt a meggyőződését, hogy a tudományok ismerete és művelése 
az egyház számára is nélkülözhetetlen, minden teológia feltétele. 
A műveltség, a kultúra meg nem becsülése elkerülhetetlenül ma
gával hozza a keresztyénség megromlását. „A  műveletlenség tér
hódításával rendült meg régente a vallás. És nagyon félek, hogy 
újra ugyanígy járunk, ha minden erőnkkel nem Védelmezzük a tu
dományokat, Isten legszebb ajándékát” (CR I. 666).

2. A reformáció ugyanakkor távol áll minden naiv kultúropti- 
mizmustól és idealizmustól is. Jól látja, hogy az ember önzése, bű
nössége kiterjed értelmének használatára is. A természetes értelem 
nagyon is könnyen válik a bűn eszközévé, sőt magában hordja a 
törekvést Isten helyének elfoglalására. „Olyanok lesztek, mint
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Isten!” — ez elsősorban az értelem bűnesete, és állandó nagy 
kísértése. Természetes értelmünk a Szentlélek Isten megújító műve 
nélkül elzárkózik Isten igéje és a hit elől. ,,Az értelem a külső látás 
szerint ítél” és „nem képes a láthatatlan dolgokra figyelni” . Fel
foghatatlan neki a teremtés, a megváltás, a Szentháromság, az inkar- 
náció, a feltámadás, az örökélet. Ezért szembefordul velük. Itt van 
az emberi értelem 'határa a reformáció szerint. Isten és az ember 
viszonyában, a megváltás és az üdvösség kérdéseiben nem az ész, 
hanem egyedül a hit illetékes. „Az ész nem ismeri és nem érti meq 
sem Isten irgalmának nagyságát, sem a hit nagyságát és erejét” 
(WA 39, I, 971). Innen ered Luther éles kritikája a természetes 
„ratio” , hitetlen értelmünk és ó-emberünk, gondolkodása fölött! 
Azonban soha ne feledjük, a kettő együttesen a reformáció viszonya 
az értelemhez: magasztalása és megbecsülése, mint minden tudo
mány, művészet és kultúra forrásáé a világi élet síkjában; viszont 
kritikája és megújulásának követelése Isten és a lelki élet dolgai
ban.

Mivel a természetes értelem nem lát túl a földi élet korlátain, 
nem ismeri Istent és az örökéletet, azért könnyen áldozatává lesz 
az emberi önzésnek, kiszolgálójává a bűnös és önző emberi akarat
nak. Ilyen vonatkozásban joggal beszélhetünk az érteleim „erkölcsi 
bűnesetéről” . A „ratio” Luther és a reformáció teológiájában sok
szor egyértelmű az önző, saját érdekét szolgáló ó-emberrel. Ez vi
szont hallatlan veszedelmet jelent a technika, a tudomány és a kul
túra egész területén is. Leginkább ezt talán a saját korunkból vett 
példával tudjuk megvilágítani! A technika, a tudomány és a művé
szet is magukban véve túl vannak a „jó ” vagy „rossz” erkölcsi 
mértékén. De ez csupán elméleti eset. A valóságban vagy az ember 
és a világ javát, gazdagodását, vagy az emberi élet veszélyeztetettsé
gét jelentik. Ugyanaz az értelem, amely feltalálta a gyermekbénu
lás gyógymódját, megalkotta a baktériumbombát is százezrek el
pusztítására. Ugyanaz az emberi ész, amely az atomenergiával soha 
nem ismert virágzást nyithat meg földi világurik előtt, a nukleáris 
energiával el is pusztíthatja szörnyű szenvedések közt ezt a földi 
világot! A tudomány és a művészet azáltal válik jóvá vagy rosszá, 
hogy ki és mire használja fel. A kultúra problémája végeredmény
ben az ember szíve, akarata, erkölcsisége problémája! Ma már álta
lános a tudomány és a művészet igazsága mellett humanitásuk, 
emberiességük követelése: csak az ember javára használt tudomány 
és művészet érdemli meg igazán ezt a nevet! Vagy a reformáció 
nyelvén megfogalmazva: a tudományt és a művészeteket is a sze
retet felelősségével, Isten előtti felelősséggel kell művelnünk!

Keresztyén meggyőződés szerint a szeretet és az erkölcsi fele
lősség nem egyedül a keresztyének sajátja, hanem része a természe
tes erkölcsiségnek is. Ezért a tudomány, a kultúra széles területein 
nekünk, keresztyéneknek, ott a helyünk, ahol az emberi értelem
nek, a technika alkotásainak és a művészi képességeknek az emberi 
élet javára, a humanitás felelősségével történő művelésére, felhasz

529



nálására törekszenek. Minden ilyen törekvést teljeis szívvel támo
gatnunk kell, bárhol is jelentkezzenek a tudomány és a művészet 
napja alatt!

Ugyanakkor hitünk és az igéből merített meggyőződésünk az, 
hogy ahol az „értelem újjászületése” a Szentlélek által, hitben vég
bemegy, ott ez a megújult emberi értelem újra felismeri az isteni 
„kultúrparancs” megbízatását. És a neki adott technikai, tudomá
nyos vagy művészi talentumokkal Isten előtti felelősségben és há
lás örömmel végzi a tudomány vagy a művészet „istentiszteletét” : 
keresi az igazságot Isten gyönyörű, teremtett világa felől, felhasz
nálja, alkalmazza azt technikájában az ember javára, és a szépség 
művészi formáiban tükrözi vissza az Istentől kapott élet szépségét, 
örömét, teljességét. Az újjászületésben, a keresztyén életújulásban 
az értelemnek csupán a romlása tűnik el, de a lényege megmarad, 
és végzi szolgálatát (WAT 439).

A reformáció etikai örökségéhez való hűség ma azt is jelenti: 
becsüljük meg a kultúra értékeit, hogy a „hivő” szó ne jelenthes
sen többé szűk látókört, bezárkózást a tudás és a művészi érték 
előtt, hanem a reformáció — jelesül éppen a magyarországi törté
nelmi reformáció — nyitottságát és készségét Isten teremtésének 
megbecsülésére, ápolására a kultúra területén!

  E L Ő A D Á S

A  R EFO RM Á C IÓ  A  KÖ ZJÓ ÉRT  
A  T Á R S A D A L O M B A N

1. Igazi emberi életet sohasem élhetünk egymagánkban, ha
nem csak az emberi közösségekben — vallja a reformáció. Isten 
gondviselő akarata helyez minden embert egy bizonyos családba, egy 
nép körébe és egy konkrét társadadomba. A keresztyén ember vi
szonyát ennek a körülötte élő társadalomnak a tagjaihoz a szeretet 
belső, krisztusi törvénye szabja meg. Hogy ez a szeretet adott ese
tekben mit kíván tőlünk, azt Jézus leginkább a Hegyi Beszédben 
világította meg előttünk.

De vajon a szeretet törvénye-e az egyedüli és elegendő, min
denre elégséges erkölcsi norma a világban? Az-e a reformáció né
zete, hogy a szeretettel valamennyi emberi közösség, az egész társa
dalom élete elkormányozható? Más szóval: lehetségesnek tartja-e 
a reformáció a világ kormányzását az evangéliummal, a Hegyi Be
széd erkölűsiségével? Erre a kérdésre határozott nemmel kell vá
laszolnunk. Luther és a lutheri reformáció eléggé biblikus, eléggé 
tiszta látású volt ahhoz, hogy elhatárolja magát minden ilyen ra
jongó, a valósággal nem törődő álmodozástól. Ha az embervilág 
csupa igaz, önzetlen, újjászületett emberből állana, akkor valóban 
nem lenne szükség más törvényre, csak a szeretet szívbeírt paran
csolatára. De a másik érdekét a magáé elé helyező, igazán hivő em
ber „fehér holló” — mint Luther mondja. Hogy mi lenne akkor, ha
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valaki megpróbálná a világot kizárólag a szeretet evangéliumával 
v e z e t n i ?  „Egy egész országot az evangéliummal kormányozni akarni, 
e z  éppen annyi, mintha a pásztor egy istállóba farkasokat, orosz
lánokat, sasokat és juhokat zárna össze, s engedné mindet össze
keveredni, majd azt mondaná: Egyetek, és legyetek jók, éljetek bé
kében egymással! Ennivaló van elég, kutyától és dorongtól nem 
k e l l  félnetek! A juhok ugyan megtartanák a békességet, és enged
nék magukat így, békében pásztorolni és kormányozni, de nem 
sokáig élnének, és egyik állat sem maradhatna meg a másiktól” 
(WA 11, 252):

2. Ez közelebbről azt jelenti, hogy a reformáció szerint a vi
lágban, az emberi társadalomban feltétlenül szükség van az állam 
rendfenntartó hatalmára, a különféle világi felsőbbségek kormány
zására a törvények és a hatalom erejével. Luther tanítása egyenes 
folytatása annak, amit Pál apostol mond a Római levél 13. fejeze
tében a felsőbbség isteni eredetéről és rendeltetéséről. „A világnak 
szüksége van szigorú, kemény világi kormányzatra, hogy a gonoszo
kat kényszerrel rászorítsa, ne vegyenek el mástól semmit, ne rabol
janak, a kölcsönt visszaadják — bár a keresztyénnek ezt nem kell 
sem visszakövetelnie, sem remélnie — azért, hogy a világ puszta
sággá ne legyen, a béke tönkre ne jusson, az emberek közti érint
kezés és közösség fel ne bomcűjék; ami Viszont mind bekövetkez
nék, ha az evangéliummal kormányoznák a világot, s a törvények 
és hatalom segítségével nem kónyszerítenék a gonoszokat arra, 
hogy tegyék és fogadják el azt, ami a helyes” (WA 15, 302).

Luther reformációjának e mögött a felfogása mögött az Isten 
,,kétféle kormányzásáról” szóló tanítás áll. Isten a világot egyfelől 
törvényével, a bűn megítélésével és megbüntetésével kormányozza. 
Eszközei ebben — még ha nem is tudnának róla és akaratáról — 
a különböző világi felsőbbségek, a világi tői vények, a törvényszerű 
rend és fegyelem az államban, a társadalomban, a munkában, a csa
ládban. Másfelől azonban Isten belehelyezte a világba az evangé
lium, a hit és a szeretet emberi közösségét: az egyházat. Ebben 
nem törvénnyel és külső hatalommal, hanem az igével és a szent
séggel kormányoz. Törvény és evangélium, állami jogrend és evan
géliumhirdetés, társadalom és gyülekezet — az Istennek kétféle, 
alapvető rendje földi világunkban.

Isten „lelki kormányzásáról” és az egyházról a következő elő
adásban lesz majd szó. Kövessük itt most tovább a reformáció alap
vető gondolatait Isten másik, „világi kormányzásáról” ! Miben látja 
a lutheri reformáció a világi felsőbbség feladatát? Luther szerint 
a felsőbb azért kapta hatalmát Istentől, hogy azt alattvalói, az egész 
társadalom javára fordítsa: a „hatalom kardjával” védelmezze a 
jókat, és viszont fékentartsa, sőt szükség esetén megbüntesse a go
noszokat. Irataiban nem szűnik meg arról szólni, hogy a világi ha
talomnak mindig a „közjó” (gemeine Wahlfáhrt) érdekében kell 
mindent cselekednie. „Minden hivatal egyedül az alattvalók javára 
és üdvére való” (Róm. lev. kommentár). Közelebbről a világi fel-
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sőbbség Istentől kapott feladatának nevezi Luther az iskolák felállí
tását, a koldulás és uzsora megszüntetését, a szociális kérdés meg
oldását, a gazdasági élet helyes irányítását, a közerkölcs védelmét_
tehát végeredményben mindent, amit a törvények és hatalom segít
ségével a társadalom földi javáért megtehet. Kevés szebb mondatot 
írtak le a világi felsőbbség tisztéről, mint Luther a Nagykátében. 
A felsőbbség „az édesapai tiszthez” (Vaterstand) tartozik, és széles 
körre terjed ki. Itt nem egyetlen apáról van szó, hanem annyiszoros 
apáról, ahány lakosa, alattvalója vagy polgára van” (4. pár. magya
rázata).

3. A világi felsőbbség ilyen értelmezésének etikai téren az alatt
valók engedelmessége a velejárója. „Hasonlóképpen kell szólnunk 
a világi felsőbbség iránti engedelmességről, mely felsőbbség — mint 
mondtuk — atyai hivatás mindenestül, és a legtágabb körre terjed 
k i . . .  Mivel tehát ezt a nevet és címet a legnagyobb kitüntetésként, 
teljes tisztességgel viselik, tartozunk is azzal, hogy a legdrágább és 
legnagyobb földi kincsként tiszteljük és becsüljük őket” ' (Nagy
káté, 4. pár. magy.).

Mindezzel a lutheri reformáció — a rajongó irányzatokkal szö
ges ellentétben — azt is vallja, hogy „a keresztyéneknek szabad hi
vatalt viselniük” (CA XVI. cikk), tehát betömhetnek világi tisztsége
ket a társadalomban. De természetesen rájuk is érvényes, hogy ha
talmukat a közjó és a társadalom egésze érdekében kell gyakorol
niuk.

A keresztyén ember számára a Hegyi Beszéd erkölcsisége sze
rint a szeretet, a megbocsátás, a sérelem meg nem torlása a köve
telmény. Mint családapának, hivatali felettesnek, bírónak vagy 
elöljárónak azonban mégsem lehet mindent megbocsátással, a vi
lági törvények félretételével intéznie! Nem adódik-e itt megoldha
tatlan ellentét a „lelki” és a „világi kormányzat” kétféle rendje, a 
törvény rendje és az evangélium életrendje, közt a keresztyén em
ber számára? Luther itt is világos határvonalat húz: ha a magam 
érdekéről van szó, akkor a megbocsátás és a szeretet rendje az irány
adó; ha azonban mások és a társadalom érdekének megvédéséről, 
akkor a törvény rendjét kell alkalmaznom. „Az én vagyonomat, 
az én becsületemet, az én káromat nem szabad figyelembe ven
nem, s miatta nem kell haragudnom; de Isten dicsőségét és paran
csolatait védenünk kell, s a felebarátunknak okozott kárt vagy jog
talanságot el kell hárítanunk; a felsőbbségnek a kard 'hatalmával, 
a többieknek a szó erejével vagy büntetésekkel; mégis mindezt azok 
iránti részvéttel, akik a büntetést megérdemelték” (WA 6, 267). Ha 
én mások ügyét védem, mások viszont védik, az én ügyemet, s így 
mégis csak bizonyos kiegyenlítődés áll elő a társadalom életében.

4. Az emberi közösségek életét fenyegető legnagyobb veszede
lem a háború pusztítása. Luthert és a reformációt mélyen foglalkoz
tatta ez a kérdés, főleg a török nagyhatalommal vívott pusztító há
borúk miatt. Míg a reformátor egyfelől élesen elítéli, hogy a ke
resztyének az egyház Védelmére vagy az evangélium terjesztésére
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a „keresztesháború” fegyveréhez nyúljanak, vagy az eretnek- és bo
szorkányüldözések szörnyűségeit folytassák, másfelől a „jogos há
ború” kérdésében megmarad a hagyományos egyházi tanítás vona
lán. „Üdvözülhetnek-e a katonák” c. iratában azt vallja, hogy a 
háború szörnyű baj és csapás egy ország számára; de ha még na
gyobb baj — például ellenséges támadás — elhárítására szolgál, 
mint kisebb bájt és szükséghelyzetet (Notstand) mégis vállalni 
kell. Azóta sokszor idézték — helyeslőén vagy kritikával — Luther
nek ezt a felfogását. Tudnunk kell azonban, hogy a háború termé
szetének teljes megváltozása ma a háború, mint esetleges „kisebb 
rossz” nézetének lehetetlenülését hozta magával, és a háború min
den formája elleni elszánt küzdelmet teszi keresztyén etikai köteles
ségünkké.

összefoglalva az eddigieket, a lutheri reformáció Isten „világi 
kormányzásáról” szóló részletes tanításával egészében véve ma is 
a legjobb és leghasználhatóbb teológiai útmutatást adja számunkra 
az állam és a társadalom életének megértésére, és a keresztyének 
helyének megtalálására a társadalom egészében.

7. E LŐ A D Á S

A  REFO RM Á C IÓ  A Z  EG Y H Á Z  IG A Z  
SZ O LG Á LA T Á ÉR T  A  V IL Á G B A N

A reformáció maradandó, megújító erejű örökségét végül így is 
kifejezhetjük: benne eszmélt rá — a megerőtlenedés és megromlás 
keserves évszázadai után — újra a keresztyénség, hogy mi is az egy
ház valójában, és milyen megbízatással küldte el Isten erre a vi
lágra.

Nemegyszer hallani azt a beállítást, hogy Luther reformátori 
érdeke a személyes lelki üdvösség: hogyan találom meg a kegyel
mes Istent,'bűneim bocsánatát? A teljes igazság azonban az, hogy a 
reformátor a keresztyén életnek ezt a valóban sarkalatos kérdését 
sohasem önmagában, kiszakítva, hanem — különösen az 1520 utáni 
években — a gyülekezet, az egyház és a világ nagy összefüggéseibe 
állítva veti fel. A reformáció nem áll meg a személyes lelki élet 
kérdéseinél, hanem az egész egyház hitének-életének újjáformálását 
látja Istentől kapott feladatának, semmivel sem kevesebbetl A re
formáció látóhatára nem az én lelki életem, hanem az egész egy
ház és az egész teremtett világi

2. De hát mi is ez az egyház? A reformáció döntő módon meg
változtatta a keresztyénség látását az egyházról. Próbáljuk ezt a 
nagy változást fő vonásaiban magunk elé állítani!

A középkori egyház, amely ellen Luther és a többi reformátor 
felvette a harcot, Krisztus egyházának végzetes félreértése volt. De 
nemcsak a középkoré ez a tévedés, hanem azelőtt és azután is min
dig az egyház kísértése. A mi korunkban is! Mik ennek a „félre
értett egyháznak” a jellegzetes vonásai? 1. Az egyház lényegében
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látható, külső világszervezet a pápa fősége alatt; lényege a hatalom 
mégpedig „lelki hatalom” az emberek lelki életének, Istennel való 
kapcsolatának vezetésére, és „világi hatalom”  a társadalom, a kul
túra, a nemzetközi élet irányítására. 2. Ezt a „'hatalmi egyházat” 
elsősorban a pápa, a püspökök és a klérus alkotják, mert hiszen ők 
az egyház hatalmának birtokosai; ők állnak egyedüli közvetítőkként 
Isten és az egyszerű hívek közt; kezükben van a világi hatalom 
gyakorlása is. A világiak, a laikusok, alig jutnak valami szerephez 
ebben a hierarchikus-klerikális felépítésű egyházban. 3. Mivel ez 
a „hatalmi egyház” élesen szembeállítja magát a riválisként látott 
világgal, és elsőbbségét a világgal szemben minden téren érvényre 
kívánja juttatni, fő gondja és törekvése az egyház földi „dicsősége” , 
ragyogása. Ez az egyház a „dicsőség egyháza” akar lenni a világ
ban.

Hogyan látja és érti ezzel szemben Krisztus egyházát a refor
máció? Hallgassuk Luthert! „Hiszem, hogy él a földön egy szent 
nép és gyülekezet: csupa szent, egy fő, a Krisztus, alatt; a Szentlé
lek hívta egybe, egy a hite, a szándéka és a gondolkodás; sokféle 
adománya van, de egységes a szeretetben. . .  A Szentlélek pedig 
szent gyülekezetével, keresztyénségével marad az ítélet napjáig. 
Gyülekezete által ragad meg minket, és arra használja azt, hogy 
hirdesse és terjessze az igét, mellyel a megszentelést végzi és növeli, 
hogy napról napra növekedjünk és erősödjünk a hitben, és annak 
gyümölcseiben, amelyeket Ő teremt” (Nagykáté, 3. hitágazat 
magy.). „Istennek hála, a hétéves gyermek is tudja, mi az egyház: 
a szent hívők és „azok a báránykák, akik hallgatják Pásztoruk 
hangját” , Jn 10, 3. . . .  És nem a karingek, tonzúrák, hosszú köntö
sök és más szertartások teszik szentté az egyházat, amiket a Szent
írással ellentétben kiagyaltak, hanem Isten igéje és az igaz hit” 
(Schmalk. Cikkek, „Az egyház” szakasz).

A reformáció szerint tehát 1. Krisztus egyháza döntő módon a 
gyülekezet: a Krisztusban hívők láthatatlan és ugyanakkor látható 
közössége ebben a világban. Nem a külső, látható hierarchikus- 
hatalmi szervezet, élén a klérussal és látható fejével, a pápával, 
pompás liturgiájával, nagyszerű fegyelmével és kánonjogával, dicső
ségével és ragyogásával! Nem, Krisztus egyháza valami egészen 
más: a „hívők gyülekezete” — ahogyan az Ágostai Hitvallás nevezi 
—, melynek középpontjában nem a pápa és a klérus, hanem Krisz
tus és evangéliuma áll (CA VII. cikk). Luther annyira szembenálló
nak látja a középkor hatalmas, dicsőséges egyházát és Krisztus egy
szerű, hivő gyülekezetét, hogy nyíltan kimondja: nem szereti az 
„egyház” szót sem, mert annyira összefonódott a „dicsőséges földi 
egyház” képzetével; szívesebben használja helyette a „gyülekezet” 
vagy a „keresztyénség” kifejezésekét! 2. Mivel az egyház feje Krisz
tus, tagjai pedig a hívők, azért Krisztus egyházában nincs szükség 
többé pápára, üdvösség-közvetítő klérusra és hatalmi hierarchiára. 
Belsőleg, lelki értelemben mindenki közvetlenül van kapcsolatban 
Krisztussal, az egyházban lelki értelemben mindenki egyenlő; még
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ha az egyháziban külsőleg nélkülözhetetlen is Isten rendeléséből az 
igét és szentségeket kezelő „egyházi hivatal” (CA V. cikk). A lel
készek azonban személy szerint nem mások, mint maguk is Krisztus 
nyájának tagjai. 3. A „hatalom egyháza” , a földi „dicsőség egy
háza” kísértésével (sajnos, az egyház története során állandó kísér
tésével) szemben a reformáció tudatosan, határozottan alkalmazza 
itt is Luther „kereszt-teológiáját” : az egyház nem azért van, hogy 
első legyen, dicsőségben ragyogjon, uralkodjék a lelkek és a világ 
fölött, hanem hogy Ura nyomában maga is egyszerűen, pompa és 
ragyogás nélkül, szeretetben szolgáljon. Itt azonban már átléptünk 
az első kérdésen, és elérkeztünk a második, döntő kérdéshez: mi 
az egyház küldetése, feladata ebben a világban?

3. Hogy a reformációnak ezt a ma, számunkra ugyancsak sors
döntőén fontos üzenetét az egyház küldetéséről, tehát az egyház 
és a világ viszonyáról, megértsük, ismét állítsuk szembe vele azt a 
két másik, élésen különböző látást az egyház feladatáról, amellyel 
a reformációnak meg kellett küzdenie. A reformáció egyfelől — 
mint láttuk —: élesen szembéhelyezkedik a világgal magát szembe
állító és a világ fölött uralkodni akaró egyház tévedésével. De 
ugyanolyan élesen szembefordul a világtól elforduló, a világból ki
szakadni akaró „rajongó gyülekezet”  kísértésével is, ahogyan ez a 
felfogás egyrészt a szerzetesi életideálban, másfelől a különféle 
középkori és újkoreleji rajongó, szektás mozgalmakban áll előt
tünk.

A reformáció egyik legjelentősebb, világtörténelmi kihatású 
tette az egyház, küldetésének és a világi hatalom feladatának éles, 
tiszta elhatárolása volt. „Nem szabad tehát összevarrni az egyházi 
és a világi hatalmat. Az egyházi hatalomnak az a megbízatása, hogy 
tanítsa az evangéliumot és kiszolgáltassa a szentségeket. Ne avat
kozzék idegen hatáskörbe: ne osztogasson földi országokat, ne ér
vénytelenítse hatóságok törvényeit, ,ne oldjon fel a törvényes enge
delmesség alól, ne akadályozza az igazságszolgáltatást semmiféle 
világi rendelkezés vagy szerződés dolgában, és ne akarjon törvénye
ket szabni a világi hatóságoknak az államforma kialakításában” 
(CA XXVIII, 12—13). Az egyház megbízatása ezzel a félreértéssel 
ellentétben „Istentől eredő hatalom, illetve megbízatás az evangé
lium hirdetésére, a bűnök megbocsátására vagy megtartására, és a 
szentségek kiszolgáltatására” (CA XXVIII, 5). A középkori egyház 
— és a mögötte álló, állandó kísértést jelentő felfogás — kulcs
szava az „egyházi hatalom”  (potestas ecclesiastica) állandóan vissza
térő kifejezése. A reformáció egyházáé — mégha a polémia során, 
nem szívesen, alkalmazza is az előbbi kifejezést — jellemző módon 
az „egyházi szolgálat” (ministerium ecclesiasticum). Krisztus műve 
is szolgálat (diakonia) volt, Mk 10, 45. Nem lőhet hát Krisztus egy
házának a küldetése sem más, mint a szolgálat a világban!

Ezt a meggyőződését a reformáció a másik oldalon a szerzetesi 
és rajongó felfogással szemben képviseli a legnagyobb határozott
ságai. Az egyházat Ura a világba küldi el szolgálatra, nem pedig ki
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szakítja a világból! Idézzük vissza még egyszer, amit az előző elő
adások során mondottunk a Krisztus-hit gyümölcsterméséről a csa
ládban, a földi hivatásban, a társadalomban, a gazdasági és a szel
lemi élet területén! „Elítélik azokat, akik az evangéliumi tökéletes
séget nem az istenfélelemben és hitben, hanem a világi kötelességek 
elhagyásában keresik. Mert az evangélium a szív örökkévaló igaz
ságát tanítja. Ezzel azonban nem forgatja fel az állami vagy a csa
ládi élet rendjét. Nagyon is megköveteli, hogy azt Isten rendelése
ként megtartsuk, és a szeretetet ebben a rendben gyakoroljuk” 
(CA XVI, 4—5).

A kétoldalú elhatárolás után lássYik közelebbről, miben áll az 
egyház küldetése, isteni megbízatása és szolgálata a világban? Ha 
az egyház Krisztus teste, ajkkor szolgálata sem lehet más, mint 
Krisztus szolgálata. Még pontosabban: a keresztyén gyülekezetnek 
Krisztus eszközének kell lennie, téhát nem a saját- feje szerint 
szolgálnia, hanem engednie, hogy Jézus Krisztus cselekedjék rajta 
keresztül! Jézus Krisztus pedig az egyházon, a gyülekezeten keresz
tül kétféle szolgálatot végez: 1. Isten gondviselő cselekvését végzi, 
amikor a gyülekezet aktív szeretetének felhasználásával védi, őrzi 
és fenntartja a bűn miatt veszélybe került teremtését, a világot 
(megfelelője a gyülekezet diakoniája a világban); 2. a megváltás és 
megszentelés művét végzi, amikor az evangéliummal újjáteremti 
és megszenteli az emberi életet a világban (megfelelője az egyház 
„igeszolgálata” , az evangélium és törvény prédikálása és szentségek 
kiszolgáltatása által). Vagyis az egyház szava Krisztus szava, mely 
az igében, szentségben meghirdeti a kegyelem evangéliumát. Az 
egyház karja pedig Krisztus keze, mely végzi a szeretet munkáját 
a világban. Az egyház akkor végzi igazán a rábízott küldetést, ha 
Krisztus szájával szól és Krisztus szeretetével cselekszik az emberek 
között! Hogyan is mondotta az Ágostai Hitvallás? „Az egyházi 
hatalomnak az a megbízatása, hogy tanítsa az evangéliumot és ki
szolgáltassa a szentségeket” (CA XXVIII, 12). Ettől azonban mindig 
elválaszthatatlan a másik feladat: „Lásd, így ered a hitből az öröm 
és a szeretet Isten iránt, és a szeretetből a szabad, boldog élet, 
mely ingyen szolgál a felebarátnak. . .  Mert. ahogyan Isten Krisz
tusban ingyen segített rajtunk, ugyanúgy kell a test és cselekede
tei által nekünk is csak azt tennünk, hogy segítsünk felebarátunk
nak” (Luther, A keresztyén ember szabadságáról, WA 7, 36).

4. Tegyük fel magunknak a kérdést: mit jelent ma a számunkra 
a reformáció biblikus üzenete az egyházról és feladatáról a világ
ban? Megtanuljuk belőle, hogy az egyház lényege a hit belső kö
zössége Krisztussal a gyülekezetben. Az egyház szolgálata pedig a 
legszélesebbkörű szeretetszolgálat ebben a világban, középpontjá
ban a megváltás-megszentelés művét végző ige szolgálattal.

Korunk teológiájának két sarkalatos igazsága: 1. az egyház és 
világ végső egysége Isten szeretetében; az egyház se(m más lényegé
ben, mint világ, Isten szeretetét ismerő és elfogadó világ (Bonhoef- 
fer, Wingren, Iwand); 2. a szeretet diakoniája nem kevésbé lénye
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ges része Isten uralmának a világban, mint az ige -hirdetése és a 
szentségek kiszolgáltatása. Ma azonban a gyülekezet, az egyház sze
retetszolgálatának hatósugara nem ugyanaz, mint volt a refor
máció korában, hanem a világ újkori „kitágulása” következtében 
maga is lényegesen kiszélesedett. A  keresztyén szeretet ma is szere
tet a „legközelebbi” iránt (a felebarát görög kifejezése az Újszövet
ségben). Ugyanakkor azonban a legszélesebb körű, felelős szeretet
nek is kell lennie az emberi élet megőrzésére és segítésére a társa
dalomban, a leszűkült világban, az emberiség életében. Természe
tes módon, belső örömmel végzett szolgálatnak a mi számunkra a 
körülöttünk élő, szocialista társadalomban; és a világkeresztyénség 
számára a nukleáris világpusztulástól, faji és gyarmati elnyomás
tól, szociális igazságtalanságoktól, éhezéstől és tudatlanságtól veszé
lyeztetett embervilágban.

Az egyház mint gyülekezet, nem uralkodni és nem elkülönülni, 
hanem a világban szolgálni akaró gyülekezet — a gyülekezet egy
mástól elválaszthatatlan igeszolgálata és szeretetszolgálata Krisztus 
szolgálataként: a reformációnak ezt a kettős nagy leckéjét ma 
kezdjük igazán érteni és próbáljuk megtanulni, alkalmazni az egy
ház új helyzetében, a „szolgáló egyház” új, mégis egészen reformá- 
tori és biblikus önértelmezésében. Eltemette-e négy évszázad pora, 
idői távolsága a reformáció tanítását, múlttá vált-e lelki öröksége? 
Úgy gondoljuk, ez a hét felelt erre az aggodalmaskodó kérdésre: 
ne „emlékezzünk” csak a reformációra, hanem próbáljunk élni 
kimeríthetetlen és időszerű üzenetéből, útmutató igei örökségéből! 
Ne „vissza Lutherhez” , hanem „előre Lutherrel” a keresztyén élet 
és szolgálat mái útján, mai világunkban!

Dr. Nagy Gyula

Közösség az Újtestamentumban

Nemrégen jelent meg a lapokban beszámoló egy zsidó tudós 
ember azon hipotéziséről, mely szerint a Qumranban levő közösség, 
melynek könyvtárát csak imént 1947-ben találták meg, keresztyén, 
zsidókeresztyén közösség volt. Azok a héberül írt szövegek, melyek 
kutatása ma is folyamatban van, ókeresztyén iratok lennének és 
nem a zsidó irodalmat képviselnék. Így a qumrani közösség legfőbb 
auktoritása, akit ezek az írások az Igazság Tanítójának neveznek s 
akit eddig nem lehetett azonosítani senki, addig ismert történeti 
személyiséggel, maga Jézus lenne. A gonosz pap, aki az írásokban 
úgy jelenik meg mint az Igazság Tanítójának ellenfele, maga a fő
pap, Kajafás lenne. A kittiták, akiket a qumraniak angyallégiók 
segítségével fognak elpusztítani, maguk a rómaiak lennének.

Továbbra is azon a véleményen vagyok, hogy a qumrani kö
zösség a szélsőséges zsidó essenus szektának a központja volt és nem 
keresztyén közösségé. Mégis tanulságos és egy pillanatra érdekfeszítő
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azt feltételezni, hogy az előbb említett zsidó teória igaz is lehet. 
Ebben az esetben két kérdés kívánná meg a pontos kutatást. Lehet
séges-e, hogy egy őskeresztyén irány fejlődhetett-e másoknál oly 
sokban eltérő módon, mint ahogy azt a qumrani irodalom mutatja, 
vagy másrészt lehetséges-e a qumrani közösségi életet származtatni, 
levezetni magából a történelmi Jézusból? Másrészről kutatni kel
lene, hogy abban a fejlődésben, melyet az Újtestamentumból isme
rünk, történtek-e oly nagymérvű változások, hogy például a Pál 
által képviselt keresztyén hit a döntő helyeken más lenne mint Jézus 
saját „vallása” . Ez régi teológiai probléma, amit a német vezető teo
lógiai iskola tett ismét időszerűvé. Bultmann és az ő tanítványainak 
a tolmácsolása a történeti Jézusról megközelíti ezt a zsidó Qumran 
teóriát, mert aszerint is Jézus az Igazság Tanítójához hasonlítható 
próféta volt, aki hirdette az Isten országa gyors eljövetelét, de ma
gát nem tekintette kiváltképpen való messiásnak. — Ki „ölte meg” 
az eredeti keresztyén hitet, a qumrani közösség, vagy a hellenista 
csoport-e, melynek a vezetője lett később maga Pál, kérdezhetnénk 
kiélezetten. Midőn ezekre a kérdésekre keressük a feleletet, szüksé
gessé válikj hogy feltárjuk az újtestamentumi „közösség” , koinonia 
fogalmának a mibenlétét.

1. Kiindulópontként legjobban megfelel Jézusnak az evangéliu
mokban a gazdag ifjúhoz intézett szava: „Egy fogyatkozásod van; 
eredj el, add el minden vagyonodat és add a szegényeknek és kincsed 
lesz a mennyekben és jer, kövess engem” (Mk. 10:21). Ez a történe
lemben oly nagy hatást gyakorolt ige a qumrani könyvtár feltárása 
után új megvilágítást nyert. A qumrani közösségbe belépni törek
vőknek ugyanis éppen így kellett tenniök. Ami addig a saját tulaj
donuk volt, pénzzé kellett tenni és ezt a pénzt — mivel a „mammon” 
szerzése és megtartása gonosz dolog volt — a kolostornak kellett 
ajándékozni. A zsidó filozófus Philo is elmondja, hogy az essenusok 
pénz nélkül éltek. Viszont az a kitétel is, hogy a gazdag ifjúnak a 
pénzzé változtatott tulajdonát a szegényeknek kellett adni, bele
illik a qumrani szabályokba, mivel ez a közösség magát „szegények
nek” nevezte. De „szegények”-nek nevezték magát a jeruzsálemi ős
keresztyén gyülekezetét (Gal. 2:10, Rám. 15:26.) Az a közös ajándék, 
amit a macedóniai és achajabeli keresztyének adakoztak a jeruzsá
lemi szegényeknek: „ koinonia” volt. Általában úgy értelmezték Jé
zus szavát a gazdag ifjúhoz intézetten, hogy abban elsődlegesen az 
jut kifejezésre, hogy a gazdagság, vagy sokkal inkább a tulajdonhoz 
való görcsös ragaszkodás jelentené az akadályt az örökkévaló élet 
felé vezető úton. „Qumran” című gyűjteményes művemben említet
tem, hogy az essenus kolostor helyén az őskeresztyénség idején 
maga Jézus is járt. Jézus követése egészen mást jelentett és más 
megoldást is kívánt mint a qumrani kolostori életé. Igaz ugyan, hogy 
a qumraniak akarták Követni az Igazság Tanítójának az útmutatásait 
az örökkévaló élet útján való járásukban, de az őskeresztyénség n 
feltámadott Jézus személyével való élő közösség volt.

Ezt az őskeresztyén Jézus-követés és a qumrani kolostori élet
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közötti különbséget mégis nagyobbnak, vagy kisebbnek lehet látni 
aszerint is, hogy egyiknek is, másiknak is milyen tartalmat tulajdo
nítunk. Maradjon ez a kérdés még nyitottnak és állapíttassák meg 
csak az, hogy az evangéliumok Jézusa egyesítette magában ezt a két 
dolgot: az ő követését és közösségét a szegényekkel. Jézus követése 
az élet megosztását jelenti Jézussal, de az feltétlenül arra is kell, 
hogy vezessen, hogy meg kell osztani az életet a felebaráttal és a 
sorstárs szegényekkel együtt.

2. A „detektív” kutatás második célja Lukács leírásai az ős
keresztyén gyülekezetről. A következő két igét joggal lehet szem
léletes példaként tekinteni arra nézve, hogy az őskeresztyén gyüle
kezet miként értelmezte Jézus követését. „És foglalatosak volánok 
az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek meg
törésében és a könyörgésekben.” (Acta 2:42.) „A hívők sokaságának 
pedig szíve lelke egy volt és senki semmi marháját nem mondá 
magáénak, hanem nékik mindenök köz vala.” (Act. 4:32.) Ismét 
kezdhetjük az őskeresztyén gyülekezet és a qumrani kolostor között 
levő egyezőségekkel. Figyelemre méltó, hogy Philo is az essenus kö
zösségi életre ugyanazt a k o i n o n i a  szót használja mint Lukács 
a jeruzsálemi őskeresztyén gyülekezetre. Ma már beigazolódott, 
hogy a nagy sokaság (plétous), amiről Lukács az Acta 4:32-ben szól, 
megfelel annak a fogalom pandanjának, ami héberül j ah ad, ami 
viszont a qumrani közösséggel kapcsolatosan használt elnevezések 
legfontosabbika volt. Az őskeresztyén „koinonia” és a qumrani 
„jahad” közösségi életei terminológiailag közel kerülnek egymáshoz.

De nem ugyanazt kell-e mondani arról a tulajdonközösségről, 
ami u qumrani kolostor főismérve volt és amelyet Lukács úgy állít 
elénk mint a jeruzsálemi ősgyülekezet első fázisának a különleges 
vonását? Mindegyik közösségben senki sem tarhatott meg valamit 
kizárólagosan magának, hanem minden köz volt? Különbség van 
azért mégis.

Először is nyilvánvaló, hogy a magántulajdon eladása és átenge
dése az apostolok birtokába a jeruzsálemi gyülekezetben teljesen 
önkéntes volt, míg az ennek megfelelő rendszabály a qumrani közös
ség tagságába való bejutás feltétele volt. Ananiás és Safira törté
nete mutatja, hogy Jézus követői szabadon elhatározhatták, hogy 
mennyit adnak a gyülekezet szegényeinek ellátását biztosító pénz
tárba. Az Apostolok cselekedetei könyv egyenesen feltételezi a ma
gántulajdon meglétét, míg a qumrani teológia a tulajdonnal bírást 
önmagában is bűnnek tartotta. Természetszerűleg mindkét közösség 
törekedett arra, hogy ne legyen közöttük senki olyan, aki hiányt 
szenved, de a jeruzsálemi gyülekezet az áldozatos testvérszeretetre 
épült és nem valami gazdasági rendszer erejére.

Másrészt az is igaz, hogy az első keresztyén gyülekezet szüle
tése, létrejötte Jeruzsálemben egészen másfajta társadalmi meg
oldást jelentett, mint a qumrani kolostor a Holt-tenger pusztaságá
ban. Ha a qumrani közösséget valamely zsidó-keresztyén csoport 
alapította őskeresztyén időben, úgy, amint azt általam említett zsidó
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tudós ember teóriája feltételezi, akkor ezt a Qumranban gyakorolt 
kényszert olyannak kell tekinteni, mely eltávolodást jelent 
azoktól az eszményektől, melyek meghatározói voltak az apostoli 
gyülekezetnek. A jeruzsálemi ősgyülekezetet mint olyant, amint azt 
a Cselekedetek könyve ábrázolja, elkülönítette más egyéb zsidó kö
zösségtől három dolog: I. Hit abban, hogy Jézus a Krisztus, II. Jézus 
nevében való keresztség, III. a kenyér közös megtörése, vagy más
ként az úrvacsora. Ugyanakkor a gyülekezet nyitott volt minden 
irányban. Ezt célozza Lukács rejtélyes közlése, hogy senki sem mert 
hozzájuk csatlakozni, de a nép nagy becsben tartotta őket (Act. 5:13). 
Az ősgyülekezet elkülönült saját közösségeként, de ugyanakkor a 
társadalom középpontjában élt. A világtól való elkülönülés egészen 
idegen volt számára. A Jézusról szóló evangélium, valamint a ke
resztség és az úrvacsora szentségei kezdettől fogva egyesítették, 
összegyűjtötték Jézus követőit gyülekezetté, de ezek az elkülönítő 
tényezők ugyanakkor ajtók is voltak, amelyeken keresztül ide bár
kinek bemeneteli lehetősége volt. Ha Qumranban keresztyén kolos
tor volt a tulajdonképpeni kolostorok keletkezése előtt, ez eltérést 
jelentett volna Jézus követésének eredeti vonalától!

Ehhez csatlakozik harmadik jelentős észrevétel is: a jeruzsá
lemi apostoli gyülekezetből indult el az a missziói munka, mely 
szakaszosan szélesedett, hogy végül is magába zárja a pogány népe
ket is. Míg ugyanakkor a qumraniak jelenések könyve „A világos
ság gyermekeinek” a harca a „sötétség gyermekeivel” szemben a 
pogány missziót eszkatologikus háborúval pótolja, mely szerint azo
kat 40 évig tartó, angyali,égiókkal vívott háborúskodásban teljesen 
elpusztítják. Lukács minden bizonnyal történelmileg helyesen ábrá
zolja a jeruzsálemi gyülekezet húzódozását a tekintetben, hogy he
lyeselje, jóváhagyja a korlátlan missziói tevékenységet. A qumrani 
apokaliptikus „program” és a jeruzsálemi héber gyülekezet maga
tartása között nem volt olyan merev különbség, mint ahogy az első 
olvasáskor szembeötlik. Mégis a kettő között alapelvileg nézve van 
ellentétesség. A Jézusban hivő zsidók gyülekezete azért keletkezett 
Jeruzsálemben, hogy az az egész zsidóság központja legyen és hogy 
a prófétai könyvek szerint a Jeruzsálembe, vagy Sión hegyére jövő 
pogány népek is elnyerhessék az Izraelnek adott kijelentést és a 
nekik megígért üdvösséget. A Jézusban hívők jeruzsálemi gyüleke
zete ki is szélesedett mind a pálesztinai, mind a diaszpóra zsidóságot 
magában foglaló közösséggé. Mivel Jeruzsálemben nem lehetett el
érni mindazokat a csoportból, akik hatást, indítást nyertek a zsidó
ságtól és mivel a hellenista keresztyének csoportját kényszerítették, 
hogy távozzanak Jeruzsálemből, ahogyan később az apostolokat is 
erre kényszerítették, lassanként az eredetileg centripetális missziói 
munka centrifugálissá változott. Döntően hatott a feltétel nélküli 
pogány misszió megszületésére a tarsusi Saulnak a megtérése — 
Krisztus választott fegyverévé. Mielőtt Jeruzsálem a hatvanas évek 
zsidó háborúiban megüresedett volna Jézus követőitől, a jeruzsá
lemi gyülekezetben, az ún. apostoli konvent idején a negyvenes évek:
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végén jóváhagyták a páli missziói tevékenységet, a zsidó missziói 
tevékenység mellett. A gyülekezeti közösség alapjává ekkor tették 
véglegesen a Krisztus kérügmát és hitet, valamint a Krisztus ke
resztsedet és az úrvacsorát és nem a körülmetélkedést és az ahhoz 
csatlakozó mózesi törvényt.

3. Pál jelentőségét az újtestamentumi gyülekezeti közösség ki
alakulása tekintetében mégis az ő saját levelei alapján kell kutatás 
tárgyává tenni. Ha ezt tesszük, akkor ezt összpontosíthatjuk és kor
látozhatjuk magára a k o in  o n i a fogalomra, mivel az a páli teo
lógiának alapfogalma.

Látjuk azonnal azt, hogy Pál beszélt mind a keresztyéneknek 
Krisztusban, mind a keresztyéneknek egymáshoz fűződő közösségé
ről. Ez a megfigyelés magába zárja mindenesetre azt az alapigazsá
got, hogy ti. Pál ugyanazt a k o i n o n i a  kifejezést használja mind 
a Krisztusban való titkos közösségre nézve, mind arra az ökume
nikus kollekt.ára nézve, melyet az achájabeli és makedónjai keresz
tyének gyűjtöttek a jeruzsálemi szent szegényeknek (Rám. 15:26). 
Amikor Pál így ír a római keresztyéneknek: „A szentek szükségeire 
adakozók legyetek, a vendégszeretetet gyakoroljátok” (Róm. 12:13> 
(görögül: toon hagioon koinountes), el lehet képzelni, gondolni 
hogy ez a ,,tulajdon közösség” , vagy másrészt a tulajdon felosztása 
csak a római gyülekezetei érintette. De a Róm. 15:26-ban említett 
koinonia érintette a különböző egyházak közötti segítő tevékenysé
get, azt, amit ma „lnter-Church-Aid”-nek nevezünk. Minden keresz
tyén egy családot alkotott a véleményekben való különbözőségek
től függetlenül. Az is igaz, hogy a keresztyénség szétszóródása és 
elkülönülése elkezdődött ugyanakkor, amidőn az egyházak önellá
tókká lettek és az ökumenikus kollekták megszűntek. Ez a történelmi 
igazság nem volt véletlen, hanem teológiailag is megvilágított je
lenség.

Krisztus közösségről mint koinoniáról szól Pál például I. Kor. 
1:9-ben is: „Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk 
Jézus Krisztussal való közösségre” (eis koinoonian). A finn „közös
ség” szó nem fedi önmagában ennek a közösségnek teljes jelentéséi, 
mivel ez a fogalom azt jelenti, hogy részesedés valamiben valakivel 
együtt. Amikor Pál azt mondja a korintusi keresztyéneknek, hogy 
ugyanakkor részesek a Krisztus szenvedésében ugyanúgy mint a 
vigasztalódásban, azt célozza, hogy a keresztyéneknek közösen kell 
részesedni Krisztus szenvedéseinek a folytatódásában, mint ahogy 
közösen kapnak részt a Krisztusban megtapasztalható vigasztálódás- 
ból. Ilyen „köztulajdon gondolat” igen gyakran hiányzik a mi teo
lógiánkból. Így, ezért tolmácsoljuk Pál ismert szavát a szenvedő 
taggal való együttszenvedésről csupán szolidaritásnak (I. Kor. 12:26). 
Egyébként is szép dolog örülni az örülőkkel és sírni a sírókkal (Róm. 
12:15). Pál gondolkodásmódjának a kulcsa mégis az, hogy Krisztus 
testének a tagjai vagyunk, vagy másképpen mondva, hogy minden 
keresztyénnek megvan a része ugyanabban a Krisztusban.

Amidőn a továbbiakban megpróbálok Pál szavaiból felszínre
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hozni olyat, amiről eddig kevesebb szó esett, megállapítom, hogy 
a finn keresztyénségünk igenis képvisel egy bizonyos fajtájú 
Krisztus-misztikát, másszóval beleélést Krisztus szenvedésébe, halá
lába és feltámadásába. De félreesőbb és kevésbé hangsúlyos az a 
Pálnak oly fontos szempont, hogyha mindannyian Krisztussal együtt 
vagyunk kéresztrefeszítettek, meghaltak, eltemetettek és felébresz
tettek; úgy hogyha most együtt szenvedünk, együtt is dicsőülhe
tünk is meg. Az Üjtestamentum szerint a keresztség a Krisztus
egység kiindulópontja, de hogyan is ábrázolja is azt Pál. „Mert hi
szen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kér eszteltettünk 
meg” (I. Kor. 12:13). Az Űjtestamentum szerint az úrvacsora a 
Krisztus-egység különösképpen való közvetítője, de Pál a legvilá
gosabban kihangsúlyozza, hogy az úrvacsorában részt vevők közösen 
részesednek Krisztusból: „A hálaadásnak pohara, amelyet meg
áldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-é? A kenyér, ame
lyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-é? Mert 
egy a kenyér, egy test vagyunk sokan, mert mindnyájan az egy 
kenyérből részesedünk.”  (I. Kor. 10:16—17.) A keresztségben és az 
úrvacsorában Krisztus teste valósággá lesz. Ebben van Pál ecclesiá- 
jának, gyülekezetének világos, nyilvánvaló meghatározása. A Krisz
tus bírása a közös evangéliumban, keresztségben és úrvacsorában.

Ugyanazt a dolgot másként is ki lehet fejezni. Krisztus test, élő. 
cselekvő, most is: minden gyülekezeti tag testén keresztül. A gyü
lekezeti közösség nem extatikus, érzelmi élmény, ceremóniákból álló 
valami, hanem valami „ésszerű” : a testeknek, élő személyeknek az 
odaáldozása az Isten szolgálatára (Róm. 12:11).

Pál koinonia fogalmának uralkodó szempontja nyilvánvalóvá 
válik abban is, amit az apostol mond a lélek egységéről. Amikor 
ő az olvasóinak azt kívánja: „Az Ür Jézus Krisztusnak kegyelme, és 
az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége mindnyájatokkal” 
<11. Kor. 13:13), az utolsóként említettet lehet úgy is értelmezni, 
hogy az a Szentlélek által teremtett és fenntartott közösség. A biblia- 
fordítás mégis jó. Ugyanerről a dologról van szó Fii. 2:1-ben is- 
,,... ha helye van a Lélekben való közösségnek” (koinoonia tov 
pneumatos). A különbség ezeknek a helyeknek kétféle tolmácsolása 
között haj szál finomnak tűnhet, de a valóságban az meglehetősen 
nagy. Pál nem szólott a keresztyének közszellemiségéről, szolidari
tásáról, sem arról, hogy ugyanaz a lelkiség egyesíti őket. A lélek 
egysége nem a vélemények azonossága, sem a tapasztalatok egye
zősége, hanem egyszerűen közös részesedés ugyanabból a Szent 
Lélekből.

Pál apostol koinoniája így ugyanazt a közös tulajdoni gondo
latot képviseli, mint a jeruzsálemi ősgyülekezetnek és a Qumran 
közösségnek közös közösségfogalma. Pál nem tért le a bibliai zsidó
ság vonaláról a hellenisztikus misztériumvallások vonalára. Az azok
ban felavatottak lényegükben megváltoznak, isteniesülnek és ilv 
módon egyesülnek egymással is. Ez a hellenista gondolat az Üj- 
testamentumban csak 2. Pét. 1:4-ben található „hogy azok által
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isteni természet részeseivé legyenek” . Itt ugyanaz a fogalom szere
pel a „koinoonoi” kifejezésben. Pál nem változtatta meg az eredeti, 
ősi keresztyén hitet: hogy a keresztyénség továbbra is Jézus köve
tése. A legújabb kutatás is azt célozta, hogy Pálnak az oly sajátos 
beszéde a Krisztusban, az Űrban levésről (en Kristó, en Kürió) nem 
értelmezendő helyileg. (Neugebauer contra Deissmann.) Arról van 
szó, hogy a keresztre feszített és feltámadt Jézus határozza meg azt, 
aki megosztja vele a sorsát. így az ismert II. Kor. 5:17 így volna 
értendő: „Ha valakit Jézus keresztje és feltámadása határoz meg, 
ha tehát felvétetett Krisztus élete történetébe (közössége van vele) 
és ha meghalt és feltámadott Krisztussal együtt, új teremtmény.” 
A gyülekezet: ez a közösség Krisztussal.

De ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy Pál miként különíti el 
a koinoniát a qumrani „jahad”-tól. A keresztyén közösség Krisztus
nak, a keresztrefeszített és feltámadott Jézusnak közösen való tulaj
donul bírása. Ha a qumrani közösség keresztyén remete közösség 
volt, az elmellőzte Jézus történetének legközpontibb igazságait.

Az apostoli hit Jézusban, a megígért Krisztusban, a keresztre- 
feszítettre és a feltámadottra alapozódott. Ha tehát föltételezzük, 
hogy Qumran a történelmi Jézusnak a folytatódása (volt), csak Isten 
országa prófétájaként cselekvő és az igazság tanítását kezdeményező 
mozgalom lett volna, amikor is már a jeruzsálemi ősgyülekezet hite 
jelentette az új útra indulást, ebben az esetben Qumrant félkeresz
tyén, zsidó irányzatnak lehetne tartani. Ebben az esetben mégis 
mind Jézus, mind Qumran a zsidó törvénykegyességet képviselnék. 
De ez merev ellentétben van minden más Jézusról tudott ismere
tünkkel. Jézus tanítványait magához kapcsolta és nem a törvény
hez és nem a saját tanításaihoz. Pál felfedezése Habakuk könyvé
ben „az igaz hitből él” , fontos volt Qumrannak is, mely a hitet az 
Igazság Tanítójának a tanításához való hűségként értelmezte. De Jé
zus azt mondotta „kövess engem” . Hit a feltámadott Jézusban je
lentette a Jézus követés útjának a folytatását és megnyílását min
denkinek.

4. Az Újtestamentumban született és nőtt közösségi gondolat 
kikristályosodott a (keresztelési) hitvallásban kifejezésre jutott 
„communio sanctorum, koinoonia toon hagioon” fogalomban. Nem 
világos minden további nélkül, hogy a régi egyház ezzel a kifeje
zéssel mit célzott, szent emberek közösségét-e, vagy szent dolgok
nak a közösségét-e? (például a szentségek által közvetített közössé
get). Egy szempont mégis biztosnak jogosult. A szentek közössége 
olyasvalami, mely beteljesedésre a jövőben jut, az nem csupán a hit, 
hanem a remény, a bizonyos reménység célpontja is. A szentek kö
zössége már bizonyosság itt, de azt egyelőre elhatárolja a világosság 
és sötétség közötti feszültség, és éppen azért azt lehetővé csak a 
bűnbocsánatadás, a bűnök megváltása és a bocsánat elnyerése te
heti. Éppen erről szól János levelének klasszikus helye az össze
függésben: „Az Isten világosság és nincsen őbenne semmi sötétség. 
Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk,
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hazudunk és nem az igazságot csélekesszük. Ha pedig világosság* 
han járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van 
egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket 
minden bűntől” (1. Ján. 1:5—7). Ennél erőteljesebben nem lehet 
hirdetni az Istennel való közösséget és a keresztyének kölcsönös 
közösségi együvétartozandóságát. Ha nincs testvén közösség, ha az 
elveszett, azonnal a sötétség oldalára estünk. Vándorlunk, de sötét
ségben vándorlunk. Akkor az Istennel való közösség sem lehetséges, 
mert az csak világosságban lehetséges. De a bűnök bocsánata a sö
tétséget világossággá változtatja. „Ha megváltjuk a bűneinket, hű 
és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket min
den hamisságtól” (1. Ján. 1:9). Jézus áldozati halálán alapuló bűn
bocsánatra János itt éppúgy, mint a Jelenések könyvében színes ké
pet használ: „Jézus Krisztus vére megtisztít minden bűntől” . A vi
lágosságban levő és örvendező gyülekezetnek a meghatározása egye
nesen ez: ezek a fehérruhások megmosták és megfehérítették a 
ruhájukat a Bárány vériben” (Jel. 7:14). Jézus halálának a javunkra 
való olvasása (értelmezése) annak a közösségnek a folytatólagos 
alapja, amit Pál koinóniának, vagy Krisztusban másokkal együtt 
való részesedésnek mond. Ez a qumrani közösség számára lehetet
len gondolat volt. Ők is ismerték a mindennapi megtisztulást a ke
resztelő medencékben és vezeklésben, de ez a megtisztulás nem volt 
közösségben az Igazság Tanítójának a halálával.

Az Újtestamentum szerint tehát közösség nem születik magától 
és nem is marad meg magától, de az a feszültség, amely azt most 
terheli, egyszer mégis megszűnik. A szentek közössége reménység
ben való közösség, mely be is teljesül.

A im o  T . N ikolainen,
A  helsinki egyetem  hittudom ányi karának dékánja  

Fordította: Benkő István
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A kazuális igehirdetés teológiai kérdései

I. ELVI RÉSZ

Ha egészen természetesnek tartjuk is, hogy a legfontosabb szol
gálatunk még ma is a gyülekezeti istentiszteleten mondott igehirde
tésünk, mégis fontos és hangsúlyos szolgálatnak tartjuk a kazuális 
vagy alkalmi igehirdetéseket is.

Alaptételünk az, hogy az alkalmi igehirdetés, nem ünnepi 
beszéd, nem alkalmi szónoklat, hanem igehirdetés, közelebbről 
evangéliumhirdetés. Erre kötelez lelkészi eskünk is bennünket, 
hitvallási irataink szerint is ez a speciális feladatunk. A törvényt 
hirdetik a zsidók is, a mohamedánok is. Istenről, az Alkotóról és 
Törvényadóról tudnak más vallások is, a mi specifikumunk éppen 
az evangélium, ezzel vagyunk adósok mindenkinek. Ez az általános 
igehirdetési alapelvünk az alkalmi igehirdetésre nézve azt jelenti, 
hogy egyszerűen nem végezzük el szolgálatunkat akkor, amikor a 
megfelelő kázus alkalmával nem hangzik ajkunkról evangélium, bár
milyen szépen, emberségesen, okosan, felkészülten szolgáltunk is, az 
opus propriumot, a tulajdonképpeni feladatunkat nem láttuk el. 
Sem a tanítás általánosságban, sem a kázus elemzése, sem a lelki- 
pásztori intés nem elegendő és nem helyettesítheti az evangélium 
hirdetését. Mi Jézus Krisztus evangéliumának hirdetői vagyunk. Ma 
a társadalmi szertartások bevezetésének részünkről való nyugodt, 
helyes, józan értékelése is kell arra vezessen mindinkább, hogy a 
specifikumot, vagyis az evangéliumot nyújtsuk, azt hirdessük, amit 
más helyettünk nem fog hirdetni. Ez az a többlet, amit mi tudunk 
adni. A házasság komolyságáról, társadalmi felelősségéről mások 
is beszélnek. A gyermek megbecsüléséről és a szülői örömről szin
tén, a halottat mások is tudják szépen búcsúztatni — mi az evangé
lium hirdetésére vagyunk kötelezve, ami nem zárja ki az előbbieket, 
de nem is, azonos velük. A szerető Istenre felhívni a figyelmet, a 
Benne való bizalom légkörét megteremteni, a kázussal kapcsolatos 
kérdéseket, mint általa megválasztott kérdéseket meghirdetni, ez a 
mi dolgunk. Az Ö nevében hirdetni az áldást azoknak, akik vállalják 
jó rendjét, hirdetni á vigasztalást, ahogyan csak Isten tud vigasz
talni, felajánlani Jézus nyugodalmát, ahogyan Ő kínálja fel azj, 
meghirdetni a feltámadást és a Jézus Krisztusban való örök életet, 
ez a mi nagyszerű, merész, a megszokott kereteket áttörő feladatunk.

Egy bizonyos szempontból különös hangsúlya is van ezeknek a 
kazuális igehirdetési alkalmaknak ma. Olyanok is kérik, igénybe ve
szik szolgálatunkat, akik a gyülekezeti élet peremén helyezkednek 
el, és jelen vannak olyanok is, akik evangéliumot még nem is hal
lottak. Ha a mi szolgálatunk nem más, mint a társadalmi szertartá
sok vallásos változata, úgy adósai maradtunk ezeknek a felebará
tainknak éppen azzal, amit csak tőlünk hallhattak volna meg.
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1. NEVEZETESEBB HOMILETIKÁK DEFINÍCIÓI

Trillhaas közismert, sokat idézett homiletikájában ezt írja (a 
kazuália, mint prédikáció c. fejezetben): „A  beszéd keresztelőnél, 
esküvőnél, beteg-úrvacsoránál, temetésnél, csak mint prédikáció nyer 
létjogosultságot. Ez a prédikáció abban különbözik a szokásos gyü
lekezeti prédikációtól, hogy itt a kázus uralkodik a hallgatókon. Ép
pen olyan hiba ezeket a kázusokat önmagukban venni, hangulatosan 
ünnepelni, vallásosan megvilágítani beszédünkkel, mint felelőtlenül 
és gőgösen átnézni rajtuk. Sokkal inkább az a helyes, hogy az em
bereket örömükben és bánatukban, kétségükben, vagy felületessé
gükben, mint embereket vesszük komolyan, hogy így Isten igéjét ér
vényessé tegyük tudott, vagy nem tudatos konkrét kérdéseikben.”

Leonhardt Fendt nem ad külön meghatározást, de pontokba 
szedi a különbséget, amiben különbözik ez az alkalmi szolgálat a 
szószéki prédikációtól és többek között ezt írja: „Az alkalmi pré
dikációnál nem választunk perikópát, hanem csak egy-két verset 
textusként, a veszély itt az, hogy minden komoly egzegézis nélkül 
ragadjuk ki az összefüggésből a verseket. El tudom képzelni, hogy 
textus nélkül is prédikálunk, például keresztelés vagy úrvacsora 
alkalmain. . .  a fő szkopusz mellett van egy mellék skopiisz, ezt 
maga a kázus adja meg. Baj akkor van, ha ez növi ki magát fő 
szkopusszá.”

Reu homiletikájában az alkalmi prédikációkról.csak a textus
választással kapcsolatban ír és megállapítja, hogy itt nem az egy
házi év dominál, hanem egyrészt a liturgia, vagyis az a rend, amely
ben a kazuáliát elvégzik, másrészt maga az alkalom. Jánossy prof. 
homiletikájában két csoportban tárgyalta az alkalmi igehirdetése
ket, az első csoportban azokat, amelyek ugyan nem tartoznak az 
egyházi év organizmusába, de mégis évről évre visszatérnek a gyü
lekezet életébe, mint a templomszentelési ünnep, aratási hálaadó 
ünnep, nemzeti és állami ünnepek. A másik nagy csoportban azok 
a beszédek vannak, amelyék valamelyik egyházi szertartással, li
turgikus aktussal kapcsolatban honosodtak meg az egyház életében.

Staner egykori teológiai tanár annak idején úgy határozta 
meg a kazuális igehirdetéseket, hogy ezek azok az egyházi cselek
mények, amelyeken a gyülekezet nem a maga összességében, ha
nem csak egy kisebb vagy nagyobb körben érintve van jelen.

Dedo Müller csak az Ember a prédikációban c. fejezetben foglal
kozik érintőlegesen a kazuális igehirdetéssel homiletikájában, nem 
kezeli anyagunkat külön témaként.

Asmussen Die Seelsorge c. kötetében pedig világosan láthatjuk, 
mennyire összefügg az alkalmi beszédek kérdése a lelkigondozás és 
lelkivezetés kérdésével, vagyis mennyire a poimenika és homiletika 
határterületeiről van itt szó.

A h e ly e tt , h o g y  m é g  m á s  h om iletá k á k a t fe lso ro ln á n k  (S ch rein er, 
Stahlin, Heendler, Urner, Schaedelin, Günthör, Uhsadél) állapítsuk 
m e g  m o st , h o g y  a  k a zu á lis  ig e h ird e té sb en  is m in d e n k é p p e n  Jézus
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Krisztus evangéliumán, sőt személyén van a hangsúly. Nem az a 
fontos, hogy mi foglalkozunk Vele, egy-egy kázus kapcsán, hanem 
az, hogy Ő foglalkozik velünk. Nem az a döntő, hogy mi még min
dig törődünk Vele életünk egy-egy határesetén, hanem az, hogy Ő 
törődik velünk. Nem az a lényeges, hogy mi még megpróbáljuk 
menteni az Ő ügyét, hanem az, hogy Ő próbál megmentem minket 
egy-egy kázus alkalmával is. A kazuális igehirdetés nem tesz mást, 
mint Jézusnak teret enged, hogy Ö szolgálhasson rajtunk keresztül 
népének, népe egy részének, meghatározott alkalmakkor.

2. AZ EGYENSÚLY KÉRDÉSE KÁZUS ÉS KERYGMA KÖZÖTT

Első principálisom arra tanított, hogy a mi feladatunk az üze
net átadása. Nála úgy láttam, a kázus csak másod- harmadsorban 
érdekes. Második principálisomnál pontosan az ellenkező gyakor
latot figyelhettem meg, ő meg a kázust vette komolyabban. Azóta a 
magam szolgálatában megpróbálom megtalálni az egyensúlyt. Ko
molyan veszem egyfelől azt a kisebb körű gyülekezetei, amelynek 
tagjait a kázus most mindennél jobban érdekli, és az ő eseményük
kel kapcsolatosan akarom végezni a viva vox evangelii szolgálatát. 
Nyilván más ugyanígy megfigyelhette a két végletet. Az alkalmat 
szinte figyelmen kívül hagyó prédikációt és a csak alkalmat mél
tató „igehirdetést” , ölthet ez olyan formát is, hogy csak a bibliai 
szövegek recitálása folyik egyik-másik kollégánál, másoknál viszont 
elő sem kerül az Isten üzenete egy-egy kazuális beszédjükben. Tu
datában kell lennünk annak, hogy jó igehirdetés bizonyos egyen
súlyi helyzetben születhetik csak, amikor az emberek helyzetét és a 
kázust nagyon komolyan vesszük, de nem veszünk el ebben, hanem 
ebbe a keretbe hirdetjük bele az evangéliumot. Helmuth Schreiner 
az egyik legjobb protestáns homiletika írója mondja azt, hogy „az 
alkalom a beszédnek nem a tárgya, hanem a becsapódási területe” . 
S ha ez a kép egy kicsit túlságosan katonás is, hiszen az evangé
liummal nem robbantani és pusztítani akarunk, mégis valamit 
kifejez abból, amire érdemes figyelni. Az alkalmi beszéd sem kü
lönbözik lényegileg a gyülekezeti istentiszteleti igehirdetéstől, .hi
szen ez is igehirdetés, verbum predicatum, ahol igehirdetésünk tár
gya nem az alkalom (az ünnepi istentiszteletek legfőbb veszélye ez), 
hanem Isten igéje, amelyet most ebbe az adott keretbe kell bele
helyezni.

A textusszerűségről beszél Hans Urner, majd így folytatja: 
„Mindez nem zárja ki, hogy prédikációs témámat aktuálisra fór 
máljam, de a prédikáció tárgya mindig a textus és nem az, amit 
hallgatóim, vagy én magam éppen aktuálisnak érzünk. Az nem 
rossz, ha a gyülekezet érzi az igehirdetésen, hogy az esemény meg
indította az igehirdetőt. . .  De a lelkész nem azért áll gyülekezete 
előtt, hogy az eseményt, a pillanatnyi történést fejtegesse, hanem 
hogy az evangéliumot prédikálja.
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Egy e kérdésben megkérdezett kollégánk így válaszolt: „Mi a 
döntő? Nekik a kázus, nekem az üzenet. Szeretném istenes él
ménnyé tenni számukra az alkalmat, ami elkíséri őket..

Még rutinos igehirdetőnek is tudatosan vizsgálnia kell saját 
szolgálatát, megvan-e az egészséges egyensúly kázus és kerygma 
között.

Még valamit a kerygmáról és ez a textus-választás és textus
szerűség kérdése. Sohasem szabad megelégednünk eddigi textu
sainkkal. Kísérleteznünk kell tovább. Félreérthető alapigéket hagy
junk el. Vigyázzunk, ne kiragadott textus, hanem összefüggésében 
is odavágó részlet legyen alapigénk, ha már megvan, ne csak le
gyen, hanem valóban azt is prédikáljuk. Ágendánkban nagyszerű 
textus gyűjtemény van, de még ezt is kiegészíthetjük. Van, aki a 
heti igével frissíti fel repertoárját, mások az előző vasárnap prédi
kált alapigével. Van abban valóban komoly szándék, hogy valaki 
egész héten benne élve a vasárnapi igében (előtte vagy utána), a 
kázusra illő vonatkozásait ilyen alkalmakkor hirdeti meg és nem 
a templomi szószéken. Jó figyelnünk, különösen templomos híveink 
esetében az egyházi évre is. Karácsony vagy husvét közelében az 
ünnep maga oldhatja meg textus-választási gondjainkat. Ismert 
textusoknál is érdemes mindig új megfogási módot keresni, hiszen 
az a jó homiléta, aki egy és ugyanazon textusról is tud 100 más 
és más prédikációt tartani és az a rossz, aki 100 textusról is mindig 
ugyanazt mondja. Hadd álljon itt befejezésül egyik szolgatársunk 
néhány mondata, aki a kazuális igehirdetésről megkérdezve így vá
laszolt: „A  kazuális igehirdetések akkor jók, ha pontosan az esetbe 
hangzik bele az üzenet. De mikor sikérül ez? Mindenesetre minden 
kazuális igehirdetésre külön készülök, még akkor is, ha százszor 
prédikáltam már arról a textusról.”

3. AZ IGEHIRDETÉSI HALLGATOK HELYZETE

Alkalmi igehirdetéskor hallgatóságunk speciális: A kázus ha
tározza meg igét-hallgató gyülekezetünket. Többen közülük kíván
csiak, mit tud mondani ebben a helyzetben a lelkész, mások meg 
már eleve előítélettel és régi tapasztalataikra alapítva semmit sem 
várnak és szeretnének minél előbb túl lenni ezen a „kegyes aktü- 
son” . Milyen erők gyűjtik össze ezeket az embereket? Tradicionális 
örökség, szokás, babonaság, meggyőződés, komoly hit? Joggal fel
vetődő kérdések. De túlzottan nem kell analizálni a hallgatóságot, 
mert ebben könnyen elveszünk. Kettőt talán mégis jó mindig szem 
előtt tartani: az egyik az, hogy hallgatóink gondolkodó emberek, 
akiket nem csak iskolai műveltségük, hanem a mindennapi élet is 
megtanított gondolkodni. Észjárásuk nem teológus észjárás és ne
künk nem kis feladatot jelent megtanulni eszük járásán elmenni- 
A másik az, hogy alapjában véve mindig teológiailag kell értékelni 
azokat, akik jelen vannak igehirdetésükön. Ez nem mond ellene 
előző tételünknek, hanem egyszerűen azt jelenti, hogy hallgatóin
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kat nem szabad társadalmilag, műveltségük szerint, anyagi hely
zetük, meggyőződésük, kegyességi típusük szerint osztályozni, ha
nem csak teológiailag, vagyis Róma 3. szerint tudnunk kell, hogy 
minden látszólagos különbség ellenére sincs különbség abban, hogy 
mindnyájan vétkeztek, tehát olyan bűnösök, akik mögött van már 
a bűn és nem csak előttük veszélyként, hogy mindnyájan szüksé
get látnak, szűkölködnek Isten nélkül, perzsabundában és Opel- 
Rekord kocsiból kiszállva is és mindnyájan csak Jézus Krisztus 
által lesznek igaz emberekké velünk együtt. Ez a zseniálisan egy
szerű Pál-apostoli látás közös platformot tud teremteni a legszé
lesebb skálájú hallgatók között is, vasárnapi gyülekezeti istentisz
teleten éppen úgy, mint alkalmi igehirdetések idején. Ezt nem 
szükséges mindig kiprédikálni, de erről mindig tudnia kell a lel
késznek, ez olyan biztonságot adhat a szolgálatban, amely nélkü
lözhetetlen az evangélium hirdetőjének. Megjegyzem, hogy hitval
lási irataink is, például az Apológia tudnak erről az egységes látás
ról, amikor arról írnak, hogy „mi keménynyakú nép vagyunk, 
gyűlöljük Isten ítéletét, nem akarunk megtérni és nem akarjuk 
azt, amit Isten akar, hogy ti. életünk legyen.” Ilyen emberek va
gyunk és ilyen emberekhez szól Isten üzenete. A szerető Isten min
dig ellenségeit hívja megbékélésre, amikor rajtunk keresztül is 
prédikáltatja mentő evangéliumát. Ez éppen az evangéliumban az a 
hatalmas, hogy Isten bennünk ellenségét szereti. Ebben az egyszint- 
re helyezett, hallgatóságban nem szabad tehát nekem a saját véle
ményem alapján különböztetnem, hanem így kell szeretnem őket, 
ahogy vannak. Én is mellettük vagyok, nem felettük, közöttük, és 
nem kívül rajtuk. A kazuális igehirdetés minden formájánál éz a 
konkrét, mentő szeretet kötelez. Nem általánosságban kell szeret
nünk az emberéket, hanem most ebben az adott szolgálatban és ép
pen ezeket. Ez a konkrét szeretet aztán mindennél jobb fegyelmező 
erő is lehet. Semmr-olyat nem mondhatok, ami a szeretet mérlegén 
híjával találtatik. Nem ítélgethetek, nem leckéztethetek. Minden 
kazuális igehirdetés előtt érdemes elolvasni papi imádságként I. 
Kor. 13.-at, minden szolgálatunk kátéját. A szeretet sok vétket el
fedez . . .  el nem fogy . . .  nem keresi a maga hasznát. . . nem utol
sósorban a pozitív vonásokat, hogy ti. elhordozó, megbocsátó, min- 
dentremélő. Olyan iránytű ez a szeretet, amely kazuáliák végzésé
nél idegenek között is eligazít.

(Folytatjuk)
Hafenscher Károly
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Gyermekáldás és születéskorlátozás
IV .

A  születésszabályozásnak két fő  ága van : az egyik m egelőzés, a 
m ásik  az abortus.

1. A z  eddig elm ondottakból kitűnhetett, hogy 'a  m ásodik terem tés- 
történet m ondanivalójának figyelem bevételével a  keresztyén em ber szá
m ára  lehetséges és a gyerm eknevelés felelősségének szem  előtt tartásával 
elkerülhetetlen is a  születésszabályozás. H angsúlyos, hogy m ég a m erev  
katolikus m orálteológia is szám ol a születésszabályozással, sőt törvényé
nek bezáródó kapuja  m ellett nyitva tartja  a  kisajtót azok szám ára, akik 
„követésre m éltónak tartják a hősies erénygyakorlatot, de alázatosan el
ism erik, hogy csak ideig-óráig képesek annak m egvalósítására” .

A z  evangélikus teológia „végső eseteket, határeseteket” em lít, am ikor  
igen óvatosan —  és sokszoros m egszorítással —  igent m ond a  születés
szabályozásra. B arth  pedig (K irchliche D ogm atik III, 300— 311.) —  m iután  
fe lsorolja  a fogam zásgátlás négy m ód ját: a  teljes és ideigvaló önm eg
tartóztatást, a  coitus interruptust és a m egelőzést —  arra az álláspontra  
helyezkedik, hogy m indezek term észetellenesek, m ert em beri beavatko  
zások és m egtörik a  term észetes coitust. A  teljes önm egetartóztatás ka
tasztrofális következm énnyel jár, a „fogam zásm entes napok” bizonytala
nok, a  coitus interruptus n em  elégít ki és pszichikailag nem  is veszély
telen, a  m egelőzés pedig az esztétikai érzés szem pontjából elfogadhatat
lan. M ivel n em  m egoldás a gátlástalan gyerm ekvállalás sem , m arad egyet
len lehetőségként ez az út: a  férfi és a nő hitben, szabad lelkiism eret
ben alakítson ki közös álláspontot. (Idézi Fagley, 223.) Hasonlóképpen  
vélekedik D edo M ü ller is, am ikor a m egoldást az agapéban keresi.

Ezek a  m egoldások azonban nem  kielégítőek.
V a jo n  az az Isten rendje és akarata, am ikor a feleséget és a csa

ládot, m int áldást helyezi bele az em beri életbe, hogy ezzel elhordoz- 
hatatlan terheket rakjon egyesek vállára? . M eg kell várni a  születés- 
szabályozás kérdésének „felvethetőségével”  azt az időt, am ikor az egész
ség m egrokkanása és anyagi gondok jelentkeznek? M eg kell várni azt 
a helyzetet, am ikor az édesanya élete a tennivalók szüntelen egym ás- 
m ellettiségében a perceket riadtan szám láló  pihenéstelen robottá válik?

... A z  eddig ism ertetett m egoldási kísérleteknek és a belőlük fakadó  
kikerülhetetlen kérdéseknek hátterén válhat igazán pozitív jelentőségűvé  
az az ú jabban előtérbe kerülő teológiai vélem ény, m,ely többek között 
erősen hangsúlyozza a  „gyerm ek jogát a  szeretetre, a  gondoskodásra és 
a nevelésre, s m indezt az egyes szülések közötti távolságnak m integy  
a  próbakövévé teszi” . (Fagley, 228.) K övetkezésképpen a születésszabá
lyozás m ódjának (egyfelől) és az önm egtartóztatásnak (m ásfelől) m orális 
szem pontból nincs „ jó ” , vagy „rossz” oldala. N em  lehet ítélkezni azon  
az alapon, hogy az eszköz term észetes, vagy m esterséges m elynek követ
keztében az egyik  helyes, a m ásik  helytelen  lenne. I. K or 10,31 —  hang
súlyozza Fagley —  olyan alapelv, a m ely  az Istentől a jándékba kapott 
nem zőerőnek alkalm azására is vonatkozik. Ennek a gondolatm enetnek  
zárótétele ez a fe lism erés: „ A  korlátlan gyerm eknem zés az Isten által 
adott kötelesség világos ism erete nélkül, m ely  hallgat arra, hogy a  gyer
m ekek, „ a z  Ű r félelm ében és intésében” nevelődjenek (Ef 6,4.) éppoly
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bűnös és önző nem törődöm ség a  testi k ívánsággal szem ben, m int a  szülő- 
ség teljes kikerülésének esete. Isten egyetlen szülőpártól se  várja , hogy  
a biológiailag lehetséges m axim ális-szám ú  gyerm eket vállalják . A  nem ző
erő Isten áldása, nem  pedig büntetése, am ely  a házasságban a  nem i kap
csolatra nehezedik” . (Fagley, 228.) Ezért vallh atju k, hogy a  keresztyén  
házasfelek, akik gyerm ekeket vállaltak  és nevelnek, lelkiism eretfurdalás  
nélkül élhetnek házasságukban a m egelőzéssel, és azért sem  kárhoztat- 
hatóak, ha gyerm ekeik születése közötti időtartam ot felelős döntéssel 
igyekeznek m eghatározni.

A u ton óm  házassági erkölcs lenne m indez? N em  gondolom . Sokan  
szerezhettek tapasztalatot arra nézve, hogy pl. a gyerm ekeik születése 
közötti időtávolságot az Isten m egvizsgálja  és a  szülői elgondolások m eg
változtatására késztet. U gyanez a „m egtervezett” gyerm ekszám m al kap
csolatban is elm ondható. L ehet tervezni a  házasságban is, de term észe
tesen „Jakab szellem ében” (vö. Jak 4,13-— 16.), alázatosan és bizalom m al 
figyelve arra, hogy lsen  elfo ga d ja -e  a  szám vetést.

2. A z  abortus-kérdés orvosi vonatkozásait a közkézen forgó fe lv ilá 
gosító könyvek bőséggel ism ertetik. (Szerzőik: H araszti, H irschler, K ovács  
és N eubauer.) Ezek á  könyvek szinte kivétel nélkül rám utatnak arra a 
veszélyre, m elyet az abortus elsősorban az asszony, de ezenkívül a ké
sőbb m egszületendő gyerm ek egészségére n ézve jelent, A  tudom ányos  
eredm ények birtokában az orvosi tanácsok —  m elyekben term észetesen  
n em  irányadóak a teológiai etika m egállapításai —  a  legm esszebbm enő  
óvatosságot a já n ljá k  az abortus tekintetében.

Ezeknek az orvosi aggályoknak a  köztudatba való  átvitele annál is 
inkább szükséges, m ert sokan, nem  ritkán többször is, könnyedén n ap i
rendre térnek az abortus fölött. Egy nyugat-ném etországi statisztika sze
rint, az abortusok 8 0 % -b a n  „akartak” (Giesen), vagyis orvosi szem pont
ból n em  indokoltak. M esszem enően helyeselni kell, hogy sajtónk az 
utóbbi időben egyre többet és egyre m élyrehatóbban foglalkozik ezzel 
a kérdéssel (M agyar N em zet, N ők  L apja , K ortárs, M agyarország, É let és 
Irodalom  stb.) és a m aga részéről m indent elkövet azért, hogy .minél 
szélesebb körben népszerűsítse az orvosok jó l m egalapozott vélem ényét, 
kutatásainak és m egfigyeléseinek eredm ényét.

M indehhez hozzátehetjük, hogy a  m ár elindult k is-élet eltávolítása  
az anyam éhből az V . parancsolat életvédő korlátaiba ütközik és keresz
tyén szem pontból csakis az anya közvetlen életveszélybe jutása esetén  
vállalható. Tudom ásom  szerint az orvosi etika írott —  vagy íratlan —  
szabályai szerint kom plikált szüléskor, kettős életveszély esetén először 
az anyát kell m enteni.

D edo M ü ller hangsúlyozza, hogy az abortus, „m in t a  házastárs tet
szésére bízott m anipuláció etikailag n em  is vitatható és büntetendő. 
M inden em beri közösség létalapja  az életnek szentsége előtti tisztelgő  
m egh ajlás” . (Dedo M üller, 304.) E nagyon igaz m egállapítás után azon
ban a ném et törvényt ism erteti, m ely  csak a m agzat életképességét 
(6. hónap) és az anya  közvetlen életveszélybe kerülését jelöli m eg kizáró  
okként. M ásszóval: a  m agzatélet 6. hónapján innen a  közvetlen élet
veszélybe jutás nélkül az abortus végrehajtható. Ehhez a  törvényhez  
fűzi a következőket: „Szociális szűkösség n em  lehet ok arra, hogy egész
séges életet az anyam éhben m egöljenek. A  m űvi vetélés jelentősége  
kizárólag az öröklött betegséggel v ilágrajövő gyerektől való  tartózkodás 
m egvalósításában állhat’1. H am isan  cseng a  beteg gyerm ek eltávolítását 
keresztyének szám ára lehetővé tevő engedély. A ligh a  tekinthető „sanda
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gyanakvásn ak", ha figyelem m el vagyunk a  rendelet évszám ára (1935!). 
Ez a nézet engedm ény a spártai „taigetos-etikának” , m ely  a keresztyén 
teológiától idegen.

V .

„És m egáldotta őket: szaporodjatok és so k aso d jatok . . . ”  —  halljuk  
a házasságot terem tő Isten igéjét.

A  gyerm ek tehát Isten terem tő szava és szándéka szerint áldás. 
A  zsoltáros ajándéknak és ju talom n ak m ondja (Ps 127,3 és 128, 3— 6.). 
A  bűn rontása —  s a  következm ények : a  veríték, a fá jd alom  és könny, 
a gond és törődés stb. —  sem  érvényteleníti azt az isteni akaratot, m ely  
szerint a  gyerm ek a házastársak életébe belépő jó !

H a ezen az alapon vizsgáljuk m eg azt a  m indegyre felvetődő kér
dést, hogy m égis „hol a  határ” , akkor m indenekelőtt azt a felism erést  
kell m agunkévá tennünk, hogy a többgyerm ekes szülők szorongása nem  
az egykés lelkűiét önző bélyegét hordozza, s felelősségből fakad, nem  
hitetlenségből.

V ilágos, hogy az ilyen kérdések a felső  határ után kutatnak; és az 
is, hogy ilyen tekintetben konkrét, szám beli eligazítást sehol sem  ad 
a biblia. A z  a  tanács viszont igen sokat segíthet a küszködőkan, m ely  
szériát a szülők kom oly felelősséggel, teljes egyetértésben és közös hit
beli m eggyőződésben dönthetnek. N em  nehéz felism erni, hogy ez a  tanács 
em berségével m essze kim agaslik a  m oralizáló tételek összességéből. Ennek  
elism erése m ellett m eg kell azonban állapítani azt is, hogy a  tanács 
m ég m indig nagyon általános és így a vergődő lelkiism eret szám ára nem  
ad biztos eligazítást. M ert legyen bár a hitbeli döntés a  legfelelősség- 
teljesebb és a legőszintébb, a dolog term észetéből adódóan m égiscsak  
szubjektív m arad. K eresnünk kell olyan objektív  tám pontot, m elyen  
biztonságosabban tájékozódhatunk.

A  határkeresés elem i erővel feltörő kérdésére jobb  fe le let kínálkozik, 
ha nem  a felső határ után kutatunk, hanem  az alsó határ -megtalálására  
teszünk kísérletet.

A z  egyke, m int alsó határ iszinte sem m ivel sem  jobb a  gyerm ektelen- 
ségnél. Ezt nagy m értékben, nem zedékek sorsát eldöntő hatással és m eg
döbbentő plaszticitással igazolta a H orthy-M agya-rország orm ánysági 
tragédiája. De nem csak a fa lvak ijesztő m értékű elnéptelenedése m utat
hatta m eg a  szörnyű rom bolást, hanem  az em berszívekbe egyenesen bele
pum pált fe lfokozott önzés is. K özségünkben az ún. „nagygazdák” gyer
m ekvállalási készsége általában m essze- alatta m aradt —  nem zedékeken  
keresztül —  a zsellérségének, s ez sem m iképpen se tudható be a  kultu
rális-szellem i különbségnek. A z  ok, néhány kivételt nem  szám ítva, ki
zárólag a földkérdésben volt m egtalálható. Igaz az, hogy a  tudatosan  
egykés házasságok nem  az élet jó  levegőjét árasztják. A  G iesen testvérek  
(H. und W . G iesen : D a ich’s w ollte  verschw eigen, Stuttgart 1956.) fe l
h ívják  a figyelm et arra, hogy a  házasság előiskolája „az együttélés szü
lőkkel és testvérekkel” . Ez a m egállapítás igen tanulságos, m ivel a  gyer
m ekáldás vállalásánál, illetve annak elutasításánál a lig-alig  szokott szere
pelni az a szem pont, hogy a m eglevő gyerm ek jövendő boldogságának, 
kiegyensúlyozott felnőttélétének is egyik döntő előfeltétele, hogy m eg
tanuljon élni a közösségben, alkalm azkodni és m ások érdekében bizonyos 
egyéni elképzeléseiről —  átm enetileg, vagy akár véglegesen is —  l&'v
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m ondani. Felnőtt szülők társaságában az egy gyerm ek élete és növeke
dése n em  túlságosan m egerőltető. M a , anjikor az önzőn-egyéni beállított
ságú em berek életszem lélete ellenében és a  közösségi em bertípus kiala
kításának érdekében az arra hivatottak nagy erőfeszítéseket tesznek, 
valljuk , hogy az eredm ényt m egsokszorozza, ha ennek a közösségi életre  
nevelésnek első és legterm észetesebb sejtje  az a család, ahol a  szülő
—  gyerm ek aránya nem  2 : 1 !  Érdekes és tanulságos az a  nézet, m ely  
.szerint „ellentm ondó tendencia az egyke terjedése a szocialista társa
dalom ban, m elyn ek  kollektív szem léletű  és érzületű em beren kellene  
alapulnia” . (B ozóky: V ita  a  népesedésről. M agánügy, vagy a köz gondja.
—  É let és Irodalom  1964, 2; 7— 8.)

M egvon h atju k -e  az alsó határt két gyerm ek vállalásán ál? Lelkipász
tori gyakorlatunkban itt is seregével találhatjuk a  negatív példákat. Á lta 
lános —  és igen nehezen kivédhető —  kísértés, hogy a két szülő egyik, 
vagy m ásik  gyerm ekét különösen is „kitüntesse” szeretetével és gondos
kodásával; m ásszóval: hogy m integy elosszák m agu k  között gyerm ekeiket. 
M ég olyan fantasztikusan groteszk példát is ism erek, ahol a  szülők a 
szó betűszerinti értelm ében külön ruházzák, ellenőrzik, nevelik  gyerm e
keiket, „ez a  te gyereked —  ez m eg  az en yém ” alapon. A m i a  gyerm e
keket illeti: szükségtelen bizonyítani, m ennyire vágyódnak gyerm ek - 
társaság u tán ; s ha segít is ra jtu k  valam it a  barát és barátnő, vágyukat  
a legalapvetőbb m ódon és a leghosszabb távon egyedül a testvérek közös
sége elégíti ki. Ezeknél a  nevelési szem pontoknál azonban sokkal lénye
gesebb a keresztyén em ber szám ára a „szaporodjatok és sokasodjatok”  
igéjének szem  előtt tartása. A  két gyerm ek a szorosan vett családi n em 
zedék-viszonylatban csak a  rendszerint korábban kihulló generáció pót
lását ad ja , de m ég n em  áll bele abba a rendbe, m elynek értelm ében  
a házasság a szaporodásért is adatott. Egészséges gosdolkodású em ber  
szám ára különben is m agától értetődő, hogy többen  legyenek, m int aho
gyan az is, hogy m inden -tekintetben gyarapodni óhajt. Ebben a  látás
m ódban nem  vagyunk m agunkra hagyatva. A  felelősséget hangsúlyozza  
az az írás, m ely  szerint „bennünket persze egészen m ás jelenségek ag
gasztanak, m int azokat a  nyugati filozófusokat, közgazdákat, "v é szm a d a 
rak at", akik a  túlnépesedés rém ével ijesztgetik közönségüket. L egfőb b 
képp, hogy kevés a gyerm ek, a születések szám a egészségtelen arányban  
csökken. E bből a szem pontból a  legnagyobb felelősségérzettel kell v izs
gálnunk tehát a "leg y e n  vagy ne lé g y e n " tém akör m inden részletét, a  
fogam zásgátlást is” . Ő szintén egyetértünk azzal is, hogy „a  boldog házas
élethez feltétlenül hozzátartozik a gyerm ek, vagy gyerm ekek vállalása. 
N agyon Önző és társadalm unktól idegen az a  szem léleti m ód, am ely  az  
anyagi javakat előtérbe helyezve, a  családi élet h arm óniája árán is h a j
landó lem ondani a gyerm ekről. Tudatossá kell vá ljék : bár a véletlen  
gyerm ekáldás felelőtlenség, a  házasság gyerm ek nélkül m eddő és sivár  
öncél, elm ulasztása sok öröm nek, am it az életben sem m i m ás nem  pó
tolh at". (L egyen? . . .  N e legyen? —  M agyarország, 1964. 2, 24.)

íg y  jutunk el az alsó határ keresésénél a három  gyerm ek vállalásáig . 
Egy sokgyerm ekes szülő m ondta nekem  évekkel ezelőtt: „H árom  gyer
m ek nél kezdődik igazán a "c s a lá d "” . Ü gy  látom , m indaz, ám i az egy és 
két gyerm ek vállalásának kérdésében, m int súlyos terhű negatív érv  
szóba jöhetett, nagyrészt erejét veszti ezen a  határon túl. A  gyerm ek  
a  családon belül a  szülők és testvérek tudatos, vagy akár öntudatlan  
csiszoló m u n kája  következtében term észetes m ódon szív ja  azt a  közösségi 
levegőt, m ely  nélkül egészséges életet nehezen lehet elképzelni, m ég n e
hezebb m egvalósítani. A z  állandó nevelés-önnevelés gyakorlatában pedig
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a siker nagyobb rem ényével veheti fe l a harcot az egyik  „főbűn” : az 
önzés ellen.

K onkrét kérdésekben, m elyekben nehéz világos látásra eljutni, sok
szor igen jó  szolgálatot tesz a „k iejtő  m ódszer” alkalm azása. Ü gy  vélem , 
ez a  m ódszer a  családtervezés kérdésében is hasznos segítő. A  józanságra  
törekvő, tehát rajongástól és aggodalm askodástól egyaránt tartózkodó  
keresztyén em ber szám ára nagy segítség, ha felism eri, hogy az önkéntes 
gyerm ektelenség, az egy  és két gyerm ek vállalásán ak ú tja  szám ára nem  
járható. A  „k iejtő  m ódszer” konkrét a jándéka lehet ez a  felism erés: 
„ A  kettő m ég n em  „e lég” és a  három  m ég n em  „sok” .

VI.

A  születésszabályozás kérdése sokkal összetettebb annál, sem m int- 
hogy bibliai vizsgálódással és különféle teológiai iskolák etikai nézetei
nek konfrontálásával eljuthatnánk a végeredm ényhez. L egalábbis néhány  
olyan szem pontot figyelem b e kell vennünk, m elyek kívül esnek a  szo
rosan vett teológia területén. 

X. A  családtervezés egyik  leglényegesebb szem pontja a  szülők anyagi 
helyzete. Á lta láb an  nem  vitatható, hogy „népes család vagy a teljes  
igénytelenség, vagy  a bőség szintjén jön  létre. K özépütt korlátot szab 
a m ár m eglevő életigény és a  kielégítés szűk lehetősége” . (Bozóky.) G on
d olju n k  csak a  régi idők főúri és zselléri nagy családjaira.

2. A z  is befolyásolja  a szülőket a családtervezésben, hogy a társa
dalom  részéről m ilyen  tám ogatást rem élhetnek. M egfigyelhető , hogy a  
gyerm ek válla lás készsége általában annak arányában növekszik, am ilyen  
arányban nő a társadalm i felelősség az eljövendő nem zedékkel kapcso
latban. Ebből a  szem pontból feltétlenül pozitívan értékelendőek a köz
vélem én y form álásán ak igényével fe llépő —  egyre őszintébb hangú —  
sajtóm egnyilatkozások, valam int az olyan intézkedések, m int pl. a  szülési 
szabadság és a családi pótlék em elése.

3. A  családtervezésben —  ez idő szerint —  helytelen „kispolgári 
m entalitás” is tükröződik; az a szem léletm ód, hogy „csakis az élet élve
zése céljából vagyunk a  v ilágon ” . B ozóky m ár többször is em lített cik
kében rám utat arra, hogy „társadalm i felelősségérzet nélkül, közösségi 
erkölcs nélkül nincs népes család”.

4. B efolyásolja  a  családtervezést a tudom ány —  ezen belül —  az 
orvostudom ány —  fejlődése és a kulturális szint em elkedése is. A  halá
lozási arányszám  csökkenése és a  csecsem őhalandóság óriási méretű  
visszaszorítása lehetővé tette, hogy a  születések tekintetében is előtérbe  
kerüljön a  „m egtervezés” . (Vö. B aade: Versenyfutás a 2000-ik évig. Buda
pest 1962, 21— 26.) A  legjobb  m ai katolikus etikusnak tartott B. Háring, 
könyvében (Éhe in dieser Zeit, Salzburg 1960, 350— 393, kül. 372— 382.) 
hatalm as statisztikai adattöm eg felsorakoztatásával kíván ja  igazolni a 
„technizálódó világ  m egdöbbentő arányú születéscsökkentési tendenciá
já t” , s ennek a  folyam atn ak okát a  „term észetellenes” fogam zásgátló  
szerek egyre nagyobb m érvű elterjedésének tu lajdonítja . Ebben azonban  
alighanem  téved, illetve az ism ert katolikus tanítás védelm ében torzít; 
inkább B aade professzornak lehet igaza, aki általában az iparosodás és 
a kulturális színvonal em elkedésében látja  a  születésszabályozást befolyá
soló tényezőket. N ézetét A n glia  példája is alátám asztja , m elyet a  népe
sedéstudom ányban em e fejlődési fo lyam at m intájának tekintenek. A n gliá -
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ba n a születésszabályozás m ár 1880 táján eljutott arra a szintre, m ely  
felé m a sok á llam  tart. A z  angliai népesedésalakulás viszont —  az 1880 
körüli állapotokat tekintve —  sem m iképpen se hozható kapcsolatba az 
óvószergyártással. (V ö . Baade, 22— 25.)

5. A  városiasodás —  benne a  sokszor súlyos lakáskérdéssel, a nők  
m unkavállalásával stb —  szintén olyan  ok, m ely  a  családtervezésben  
kom oly szerepet játszik.

Bár az okokat m ég sorolhatnánk tovább is, érdem es itt m egállnunk  
és egyfelől egy tényt rögzítenünk: a népességszaporulat kérdése szorosan  
összefügg az orvostudom ány fejlődésével, az iparosodással és városiaso
dással, az életszínvonal és az általános kulturálódási szint em elkedésével, 
valam int az egyéni hivatástudattal és a társadalm i felelősségérzettel.

M ásfe lő l néhány kérdést kell fe lvetn ün k : M ilyen  összefüggés van  a 
kialakuló helyzet és a terem tési kultúrparancs között? A  kulturálódás 
következtében (is!) jelentkező csökkenő irányú gyerm ekvállalási készség  
visszaélés-e a terem tő Isten akaratával, vagy  pedig a gyerm eknevelés  
intenzitása fokozott fontosságának felelős felism eréséből fak ad ?

A zt gondolom , hogy noha egyik  oldalra sem  lehet kritikátlanul dön
tenünk, felm entenünk egyfelől és elm arasztalnunk m ásfelől, m égis k i
m ondhatjuk, hogy a kulturálódás m egfelel a kultúrparancs szellem ének  
és hogy a régebbi időkhöz viszonyítva kevesebb gyerm ek vállalására  
n ézve nem  m ondható ki általánosságban és m inden további nélkül a  
kárhoztató ítélet, valam in t az sem , hogy a  felelős születésszabályozás 
Isten akaratával szem beszegülő engedetlenségből fakad. U gyanakkor  
azonban az is fá jd alm asan  igaz, hogy a felelős szülőség, a  kultúrigény  
és a hasznos m unka vállalásának em legetése gyakran csak álcázója  a 
kényelem szeretetnek és önzésnek.

Ezekkel a tényekkel és a felvetődő kérdésekkel a  lelkipásztornak  
feltétlenül szám olnia  kell, ha igazságos akar lenni ítéletform álásában és 
em berséges a  pásztori tanácsolásban, am ikor a  m ai helyzetben és konkrét 
esetekben nyilatkoznia kell.

VII.

M ivel dolgozatom  „kén yes kérdést” tárgyal, m elyről nem  szoktunk  
ugyan nyilatkozni, viszont annál többet töprengünk fe lette ; továbbá: 
m ivel átgondoltan, vagy kapkodó gondolatokkal telten a gyakorlatban  
a legkülönfélébb m egoldási m ódokat alkalm azzuk a születésszabályozás  
és családtervezés területén ; továbbá: m ivel a  n yílt és őszinte á llásfog
lalást lehet vitatni, sőt m ég m egbotránkozni is lehet fe lette; ezért e l
engedhetetlenül szükséges, hogy végül tételekbe fo g la ljam  vizsgálódá
saim  eredm ényét.

1. A  házasság Isten terem tési rendje, m elyben egyenlő hangsúlyt 
kap a  „szerzek néki segítőtársat” és a „szaporodjatok és sokasodjatok” 
igéje.

2. A  két terem téstörténet együttes m ondanivalója  őriz m eg. a  szélső
ségektől: a m oralizálástól éppúgy, m int a  szabadosságtól.

3. H a a születésszabályozás bűn, akkor annak m inden fo rm á ja  —  
tehát az önm egtartóztatás is —  az.

4. A  születésszabályozás tekintetében a m egelőzés a keresztyén em 
ber szám ára is járható út.
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5. A  születésszabályozás kérdése csak a  családtervezés kérdésévei 
együtt vethető fel.

6. A  születésszabályozás —  gyakorlatilag —  csakis gyerm ek, vagy  
gyerm ekek vállalása után válhat a  házastársak szám ára akut kérdéssé.

7. A z  abortus csak az anya közvetlen életveszélybe jutása esetén 
vállalható.

8. A  gyerm ekvállalás kérdésében a teológiai alapállás az, hogy lehet 
tervezni; gyakorlati keresztülvitelében sok gyakorlati szem pont érvé
nyesülhet.

9. A  családtervezésben a  kívánatos alsó határ a  három  gyermek, 
felső határát a szülők közös döntése szabhatja m eg.

M agassy Sándor
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Egymás között

Foglalkozzunk lélektannal

A  teológia szám ára a  lélektan csupán segédtudom ány, „ancilla  teo
lógiae” . D e n em  m ellékes éppen a  X X .  században élő  em ber m egérté
sénél, hogy lelkészek, akik kitusakodják az ige üzenetét a  m aguk szá
mára, ism erjék azokat az em bereket, akik fe lé  az ige üzenetét tolm á
csolják. Ennek elsősorban lelkipásztori szem élyes gondozásnál van óriási 
jelentősége. H iába ism erem  a  m ondanivalóm at tartalom  szerint, ha nem  
ism erem  azt az egyént, akinek útm utatást, tanácsot szeretnék adni. E gy
szerűen a  m egközelítése sem  sikerül, m ert ha helytelen alapállásból 
közeledünk em bertársaink felé, n em  nyílnak m eg, m ereven elzárkóznak  
problém áikkal.

Ez a  m agyarázata annak, hogy em berek lelki term észetű problé
m áikkal a lelkészükhöz fordulnak. Égetően szükséges ennek a prob
lém ának a  felvetése, m ert le lki gondozásunk csődje állhat be, ha nem  
igyekezünk a  lélektannal is, lega lább  kiegészítő tudom ányként fo g la l
kozni. Ezeknek a  soroknak az a  célja, hogy felébresszék az érdeklődést. 
Itt  kell m egem líteni, sőt nagy elism eréssel nyilatkozni az Északi E gyház- 
kerület püspökéről, dr. V ető  Lajosról, aki úttörő m unkát végzett ezen  
a téren és jóform án  teológusaink közül ő az egyetlen  és külföldön is 
elism ert szaktekintélyünk. A z  ő m unkásságának köszönhetem  m agam  is, 
hogy e tém akörrel elkezdtem  foglalkozni és érdeklődésem et felkeltette. 
Lélektani ism ereteim et a  szem élyes lelkipásztori szolgálatban pom pásan  
alkalm azhattam  és a lkalm azom  is híveink körében.

A k i kom olyabban akar foglalkozni a  lélektannal, annak m agyar  
nyelvű fordításokban is m egjelen t könyveket lehet ajánlani. G ondolok  
itt Z ur N ieden könyveire (Éneddel beszélgetek), K ünkéi Fritz: Közösség  
cím ű m unkájára. A  nagy trió, Jung— A d ler  és Freud könyveivel óvatosak  
legyünk, m ert ezek a  szerzők az em beri lé lek  egyik  alapm ozzanatát  
em elik ki, és ebből k ívánnak az egész em beri egzisztenciára vonatkozó  
következtetéseket levonni. K ü n kel sokkal szisztem atikusabb. Jelenleg  
csak ném et nyelven .m egjelent B evezetés a  jellem kutatásba cím ű m űve  
igen kom oly, alapos tanulm ány, nagyon nagy segítséget ad a m a em b e
rének lélektani m egism eréséhez. A z  ő rendszere szerint kétféle típusú  
em ber létezik: az „én” beállítottságú em b er az egyik  alaptípus és az  
altruitív, m ásokért élő  em ber a  m ásik. M a  a szocializm usban élő em ber  
m egértéséhez pom pás tanulm ány. A z  egyéni egoista típus a  rosszabb, 
sok harca van önm agával és a társadalom m al. N agyobb kilengései van 
nak pozitív  és negatív irányban is és könnyen válik  szétfoíyó egyéni
séggé. Sokkal érzékenyebb, sértődő és sértő is egyszerre. Ilyen em ber  
a nehezebb típus lelkipásztori szem m el is. A  m ásik típus hasznosabb  
társadalm i szem pontból is. K özösségi alapbeállítottságú em ber. K isebbek  
egyéni életének a  kilengései, nem  önm agával van elfoglalva örökké, 
hanem  nyílt az em bertársak kérdései és problém ái, azoknak feltételei 
iránt. A k tívan  tud dolgozni a  közösség érdekéért, sokszor önzetlenül is. 
É rzékeltethető a kétféle típus a koordináta rendszer felhasználásával.
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A z  „én ” vagy egoista típus az Y  tengelyen ábrázolható. A  pozitív tulaj
donságok fe lfe lé  a  pozitív tengelyen ábrázolhatok a  kezdőponttól az  
origótól kiindulva. A  negatív tengelyen le fe lé  pedig a  pozitívnak m eg
felelő  távolságig kilendül az ilyen egyéniség. Ezek az em berek rendkívül 
szenzibilisek, gyorsan és erősen reagálnak a  külvilágból jö vő  minden  
hatásra, nagyratörő em berek, lángelm ék, m űvészek, zsenik kerülhetnek  
ki körükből, de negatív tulajdonságaik, a  bűneik is nagyságuknak m eg
felelően jelentkeznek. Tehát, hogy egyensúlyi állapot legyen az egyéni
ségükben, az kell, hogy m in él közelebb legyen m indkét irányban (-|_ és 
— ) az origóhoz, a  kezdőponthoz. T ovább  vive papi lelkülettel Künkéi 
gondolatait, az origo m aga : Jézus. A  közösségi típus az X  tengelyen  
ábrázolható. Jobbra a  pozitív  tulajdonságok, a z  origótól balra  a  negatív 
tulajdonságok ábrázolhatok. N agy  előnye ennek a  típusnak, hogy nem  
önm agával van e lfogla lva  állandóan, nyílt m ás em bertársa felé , kitárul 
nagy egyetem es kérdések felé , zártabb, összefogottabb az egyénisége, a 
kilendülései sem  o ly  nagyok a  negatív irányában, m ert aktivitása újra  
m eg ú jra  eltereli a  figyelm ét a  sa já t nyom orúságain való  rágódásokról. 
B ecsületes, kitartó, szívós a  m unkában, lehet rá  nyugodtan alapozni, 
feladatokat rábízni. H a  lelki zavar jön életébe, könnyebben kom pen
zálja , m ert talál olyan elfoglaltságot, aktivitásából kifolyóan, am ely  
elvon ja  őt és energiáját az önm arcangolástól.

A  lelkész szám ára nem  közöm bös, hogy híveit m eg tu d ja -e  érteni 
Ezért próbáltam  e pár sorban vázolni a  kérdéseket, hogy lássuk be: a 
lélektan tudom ánya szükséges a  jó  lelkipásztori m unkához, m ert az 
em berek m egközelítése, am i lényegében igen nehéz dolog, alapvető fel
tétele annak, hogy életü k m élyére tekinthessünk és szolgálhassunk nékik  
a K risztus evangélium ának felszabadító, je llem et form áló erejével. Teo
lógus szám ára ez  a  fő  szem pont. M inden lehetőséget m egragadni arra, 
hogy a  szolgálatunkat alaposan felkészülve, szakértelem m el és hozzá
értéssel, az em beri lé lek  ism eretével tu dju k végezni az em berek között 
az em beriség javára  és az Isten dicsőségére. M élyebben nem  m erültem  
a  problém ák tárgyalásába, csak ízelítőül, m in tegy  példaként, fe lvillanás- 
szerűen m u tattam  be egy  kis töredéket, h ogy  biztassam  a  szolgatársakat 
e kérdésekkel való  foglalkozásra, m ert bizony e téren igen kom oly a 
lem aradásunk és ha nem  igyekszünk ezt pótolni, akkor elveszíthetjük  
azt a  lehetőséget, hogy a  m odern em b er szívéhez közel tudjuk vinni az  
Elet igéjét, az evangélium  ú jjáterem tő  e re jé t

Garami Lajos
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A  lelkészi fraternitásról
A  „fraternitás” a  protestáns lelkészek drága kincse; így a  m iénk  

is, evangélikus- lelkészeké. N em csak alkotói, hanem  állandóan hordozói 
is vagyunk. K ü lfö ld i lelkésztestvéreink szinte „m a /v a r  sp ecia litásán ak  
tekintik. K étségtelen , hogy kialakulásánál, m ajd  k fe jő d ésé n él a sa já 
tosan m agyar adottságok is közrejátszottak. Zam ata, íze állandóan érik, 
tisztul, fin om ul, —  együtt, papi életünkkel. Minden^ „szőlőszem nek” , 
m inden lelkésztestvérünk szolgálatának építő szerepe lehet benne, 
felelősséghordozással.

A  „fraternitás” : testvéri közösség, régente elsősorban az egyház
m egyék lelkészi testületének a  neve volt. N apjainkban is elsősorban  
ezt jelenti, de lényegében egyházm egyei határokon tül is ápolju k a  
lelkészek testvéri együttm unkálkodását, egyházkerületi, sőt országos egy
házi vonatkozásban is, am ikor a  „dies diem  docet” elve a lap ján  közösen  
tanulunk az Igéből és egym ástól, püspökeink, teológiai professzoraink, 
és espereseink vezetésével. Ilyen értelem ben a  fraternitás ápolója  szak- 
folyóiratunk, a  „Lelkipásztor” , és az országos esperesi értekezletek soro
zata is. Tulajdonképpen a  lelkészi fraternitás nem  egyszerűen „szakm ai 
m egbeszélés” , hanem  életform a, a m ely  az aktív , sőt a  m ár nyugalom ban  
levő lelkész életét jellem zi.

1. „A  jó  pap holtig tanul.” A  forrás M k  10:45 és Zsolt 133:1.3/b. V an  
m it tanulnunk! H űségesen készülni a  következő szolgálatokra, m űvelni 
a  teológiát, filqzófiát, néprajzot, lélektant, társadalom tudom ányt, irodal
m at, job ban  m egism erni az em b ert és a  világot, korszakunk és társa
dalm unk életét, egym ástól, könyvekből, fo lyóiratokból, ú jságokból, de  
leginkább a  lelkipásztori beszélgetésekből. A b szolú t em berism erete a  
„leg job b ” és legidősebb gyakorló-lelkésznek sincs. H álára és köszönetre  
indít, hogy folyam atos tanulásunkat, továbbképzésünket segítik és tar
talm assá teszik a  rendszeresített lelkészi m unkaközösségi összejövetelek, 
körzeti teológiai konferenciák, a m egyei népfrontbizottságok által ren
dezett, az aktuális nem zeti és nem zetközi kérdésekről tájékoztató elő 
adások. F eladatunk az a lk a lm ak  célszerű felhasználása.

2. „...egym ás terhét hordozzátok...”  (G ál 6 :2 /a). Ezt a z  apostoli 
intést is igyekezünk m egvalósítani, „ö n se g é ly ” form ájában  a lelkészek  
b ajba jutott lelkésztársaik fe lé  igyekeznek segíteni, a  gyülekezetek felől 
és fe lé  pedig a  G yülekezeti Segély  és- K özponti A la p  közvetítésével is 
m u n kálju k  a z  együvétartozást.

3. „...egym ást szeressétek...”  (Jn 13:34— 35). K ü lön böző  érdeklődésű  
em berek, különböző beállítottságú teológusok, különböző helyeken szol
gáló lelkészek vagyunk. D e a  közös célokért, közös szolgálatban álló  
szolgák vagyunk. M in degyikü n k veretes titulusa: „m in ister verbi divini” . 
B árcsak szüntelenül m egújulna szolgálatunkban, szolgatársi közösségeink
ben, a  néha üres szólam m á váló  „szolgatársi szeretet” ! K özös úrvacsorái 
alkalm ain k  kapcsoljanak G azdánkhoz, egym áshoz és az eklézsiákhoz! 
Tegyünk is a  szolgatársi szeretet m egvalósulása érdekében!

4. Tanítás. E lm ondhatjuk, hogy éppen a  m i időnkben lett a  tanulás- 
életjelenséggé. N em csak a  diák, az orvos, a  m érnök, az agronóm us, 
hanem  a  bányász, a  tsz-tag, a z  üzletvezető, a  vasesztergályos is tanul. 
Szinte m indenki. U tazzunk vonaton, autóbuszon, villam oson , vagy  repülő
gépen, a kézbentartott k ön yv m egszokott látvány. S a ját m agunk fe lé :
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tanítani csak az tud, aki m aga is tanul, m égpedig állandóan. Közösen  
együttesen kell tusakodnunk a  helyesen értelm ezett Igéért, és hirdetése 
nyom án a  „gyüm ölcsterm és” -ért, U runk m értéke szerint, gyülekezeti 
közegyházi, nem zeti-társadalm i téren. A  jó  gyüm ölcs ízét m essze m eg
érezni! A  pásztorok helyes látása és döntése hozzájárul a  nyáj helyes 
látásának és döntésének kialakulásához! (Csel 20:28, 1 T im  4:16. 1 Pt 
5:2— 4, igéi különösen serkentenek!)

5. . .  mindenek ékesen és jó  renddel legyenek . . (1 K o r  14__40)
A  lelkészi fraternitás —  a közgyűlés m ellett —  az egyházm egye életének  
egyik fontos tényezője. A z  egyházigazgatás egy  része is az egyházm egyei 
lelkészi m unkaközösségek bekapcsolásával történik. Talán nem  lenne 
célszerűtlen, ha a rövidesen összeülő zsinat idevágó m egállapításaival 
ezt m eghatározottabbá tenné.

H álásak lehetünk Istennek és em bereknek, hogy a lelkészi frater
nitás szolgálatunk lényeges része! M indig  m egújuló  feladatunk, hogy 
a lelkészi fraternitások a gyülekezetek, egyházunk és népünk szám ára  
építőjellegűek legyenek! Im ádkozzunk hát gyakran: „ . . .  tanítom  népedet, 
tanulok m agam  is, és szorgalm asan elm élkedem  igéden, használj eszkö
zödként . . (Luther sekrestye-im ádsága.)

Barcza Béla

istenért, hazáért, tudományért

— Fáklyahordozó lelkész-elődeinkre emlékezünk —

A  ma élő és szolgáló evangélikus lelkész hálásan és szívesen emlé
kezik vissza prédikátor-elődeire, hiszen az igeszolgálat, az ember, a 
tudomány és az élet tisztelete és szeretete összekapcsolja a különböző 
korszakokban élt és szolgált lelkésznemzedékeket. Ugyanazt a Luther- 
köntöst hordjuk, és közülünk sokan ugyanabban az eklézsiában szolgál
nak, m int hírneves elődeink.

Őszintén örülünk annak, hogy a tudományos és kulturális élet szám
talan területén prédikátor-elődeink neve is felragyog.

A  reformáció hazai megindulásától kezdve egyházunknak és népünk
nek nagy segítséget jelentettek az iskolák, akadémiák, kollégiumok: az 
evangéliumi hit forrásai, a reformáció hitigazságainak hirdetői voltak, 
és ápolták a középkori műveltséget, tudományt, elsősorban a nyelvtudo
mányt, történelmet, retorikát, bölcseletet, latint, csillagászatot. Sopron, 
Bártfa, Eperjes, Pozsony, Sárvár-Újsziget már nagyon korán bevilágí
tották Zápolya és Werbőczi öldöklő századát. A  hitviták m ellett maradt 
erő és energia arra is, hogy a prédikátorok és oskolamesterek segítsék 
a kicsiny mezővárosok és félreeső jobbágyfalvak emberét.

A  W ittenbergából és más külföldi városokból hazatért deák nem
csak titulusában hordozta a „tisztelendő és tudós” megjelölést, hanem 
ezt ki is érdemelte —  a teológia m ellett kötelességének érezte a többi 
tudományág szorgalmas művelését is! A  magyarul-prédikálás, a bibliai 
részek, majd a bibliafordítások, bibliai tárgyú históriák, pápisták felé 
kiadott vitairatok is élesztgették az anyanyelvű műveltséget! Honterus 
János, Wagner Bálint, Szilveszter János, Heltai Gáspár, Gerengel Simon,
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Sztárai Mihály, Bornemisza Péter p rim itív  körülmények között, bécsi 
zsoldosoktól, pápista főpapoktól zaklatva, kezükben-hátukon cipelt „kézi
nyomdákban” nyomtatták ki munkáikat! A z  áldozathozatal eredménye 
is m egvolt: a korabeli 30 nyomda közül 29-ben a protestáns szerzők 
műveit nyomtatták ki.

Sztárai M ihály a magyar drámaírás úttörője. Szilveszter János ma
gyar— latin nyelvtana latinul je lent meg, 1539-ben. Dévai B író Mátyás 
magyar helyesírási könyve is latin nyelvű. Szilveszter párhuzamosan 
tárgyalta a latin és a magyar nyelv jelentőségét, példát nyújtva ezzel a 
magyar nyelvtanra, nyelvújításra, sőt, a nyelvhasonlításra. Batizi And
rástól ének és káté jelent meg. Heltai András „Száz fabula” c. tanító
mese-gyűjteménye m ellett kiadta „Cronica a Magyaroknak dolgairól” c. 
történelm i művét (1575), amelyben Mátyás király uralkodását eszményi
nek rajzolta meg, szemben saját korszakának politikai-társadalmi hely
zetével. Károli Gáspár „vizsolyi bibliája” drága nemzeti kincsünk. Gon
doljunk erre kegyelettel, amikor fordításában hangzik fe l ajkunkról az 
Ige! Drága összekötő kapocs ez a magyar lutheránia és a református 
testvérek között!

A rró l, hogy az ellenreformáció m ilyen nagy károkat okozott a nem
zeti közművelődésnek, hadd említsünk meg csak egy adatot: az eperjesi 
kollégium kb. 100 000 aranyforintba került, fenntartása pedig ennek 
is sokszorosába. Spankau tábornok vette el és dúlta fel. Az ellenrefor
máció lutheránus irodalmát a mély hit, a jeremiádok, feddő énekek 
jellemezték. A  magyar nyelv kifejező erejét, plaszticitását, formagaz
dagságát elődeink egyre intenzívebben felhasználták.

Az ellenreformáció német és pápista üldözése sem tudta eltéríteni 
elődeinket a magyar nép, a haza, a haladás szolgálatától! Bél Mátyás 
„De vetere litteratura Hungarorum” (1718) c. a székelyek rovásírását 
tárgyaló értekezése már a tudományos módszer ügyes használatát m u
tatta és így utalt a szerzőre. Bél 1735-ben indította meg a „Notitia  Hun
gáriáé novae historico  —  geographico” kiadását, amely a topográfia, 
geneológia szempontjából jelentős. M in t pedagógus, hazánkban Bél fo r 
dított először nagy figyelmet az iskolákban a reáliák tanítására. Az első 
magyarországi újságot is Bél adta ki, latinul. Az első magyar nyelvű 
újságot is evangélikus lelkész, Ráth Mátyás adta ki. Tomka-Szászky 
János Bél mellett, Pozsonyban működött, és Bél hatására írta meg Ma
gyarország történetét és földrajzát. Czvittinger Dávid (megh. 1743) „Spe
cimen Hungáriáé Litterae” (1711) címmel, külföldön, nagy nehézségekkel 
küszködve, összegyűjtött anyagát adta ki. 296 íróró l emlékezett meg 
benne. Életrajzokat közölt, és az írók m űveit értékelte. Bárány György 
a nevelés terén is tevékenykedett: „Oktatás a gyermeknevelésről” cím 
mel, 1711-ben, Halléban jelent meg könyve. Vázsonyi M árton „A  Szent
írás szerint való életnek regulái” cím m el ír t  könyvében —  német fo r 
dítás nyomán —  a nemzet történetének tragikus korszakában a nemzet 
és a társadalom számára adott tanácsokat.

A  Rákóczi-szabadságharc leverése után megjelent könyvek, hitmé
lyítő és nemzeti érzést ápoló kiadványok végén rendszerint ott talál
hatjuk e kis verset:

„ . . .  M ár k i-k i leckéjét ne csak megtanulja,
De magát abban híven is gyakorolja,
Így javát házának s h a z á j á n a k  látja,
Lqlke boldogságát itt  s o t t  megtalálja ..



Hegyfalusi György nagyvázsonyi, devecseri, dörgicsei, mencshelyi 
majd kapolcsi lelkész 8 hónapot tö ltött Rákóczi táborában. 1729-ben 
megjelent imakönyvében („Centifolia, az az Százlevelő rósa . . . ” ) a haza
fias érzésnek is hangot adott.

R ib in i János pozsonyi lelkész, majd soproni tanár a magyar nyelv 
művelésére buzdította a tanulóifjúságot.

Tessedik Sámuel szarvasi lelkész agrárjellegű és szociológiai mun
kássága a legszélesebb rétegekben is közismert.

Hrabovszky György Várpalotán és Kissomlyón árvaházat alapított.
A  X IX . sz.-ban is többen m űvelték a nyelvtudományt. Kulcsár Ist

vánnak, a Magyar Kurírban hirdetett, és a magyar nyelv fejlesztését 
tárgyaló pályatételével a nyelvújítás ügyét ösztönözte. A  beérkezett 
22 pályamű közül a bíráló bizottság az első d íja i K is János dömölki 
lelkésznek ítélte oda, 1806-ban. Kis János később, soproni lelkész, és 
dunántúli szuperintendens korában is jelentős irodalm i és kritikai mun
kásságot fe jte tt ki. V

Petényi Salamon az ornitológia hazai megalapítója volt.
Székács József, Győry Vilmos, Gyurátz Ferenc lelkészek, ill. püspö

kök is az irodalom hűséges munkásai voltak.
Lelkész-elődeinknek a politikai életben való részvételével kapcso

latban gondoljunk pl. Járosi Andor és Remete László prófétai szolgá
latára!

A  sok név és adat felsorolása —  m ert csak szemelvényes ez a rövid 
áttekintés —  m ellett megemlíthetnénk napjaink tollforgató, kutató, 
néprajzos, képző- és iparművész, zenével, mezőgazdasággal foglalkozó 
lelkipásztorait.

„A  kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a 
Lélek. A  szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. Bs különb
ség van a cselekedetekben is. de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt 
mindenkiben.” (1 K or 12:4— 6.)

Barcza Béla
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Halottaink

NÉMETH GYULA  
1882— 1965.

Magyarhoni evangélikus egyházunk ismét vesztes. Szegényebb lett 
NEM ETH  G Y U L A  elvesztésével. Benne egy olyan lelkésztestvér távozoü 
el közülünk, akinek élete példakép, szolgálata áldás volt. Olyan szép 
halála volt! Az ő nagyon szeretett gyülekezete körében, szerettei és 
hívei közösségében hunyt el július 11-én, esti áhítaton, melyet fia, utóda 
tartott. A m ikor a kis gyülekezeti közösség záró imádságban Isten elé 
borult, akkor és ott halt meg a fehér hajú, öreg lelkipásztor. Nyugdíjas 
éveit is beszámítva, mert akkor is szolgált régi gyülekezetében, közel 
60 esztendőt tö ltött Szekszárdon, a szekszárdi gyülekezetben.

Életében mindig kis gyülekezet vette körül Szekszárdon is, de még 
inkább kiterjedt nagy szórványában, amelyben olyan sok helyen szol
gált —  temetésén mégis igen nagy gyülekezet vett tőle búcsút. Nemcsak 
gyülekezete volt ott temetésén, hanem egyházmegyéje is, az egyház
megye majd minden lelkésze, az ő szolgatársai. O tt vo lt temetésén igen 
tekintélyes számban városa is, melynek hűséges, megbecsült polgára, 
volt, akinek tanácsát nemegyszer kikérték és elfogadták, sőt az új. élet 
elindulásánál becsületes élete, makulátlan jelleme, jó  tanácsai utat m u
tattak és jobb jövendő felé vezettek. —  A  templomban, koszorúkkal és 
virágokkal elborított ravatala m ellett K R A H L IN G  D Á N IE L  esperes h ir
dette a feltámadás és örökélet evangéliomát és vett búcsút a hűséges 
sáfártól, aiknek munkaterülete nemcsak gyülekezete volt, hanem egyház
megyéje, egyházkerülete, sőt nemegyszer a külföld sok konferenciája is, 
amelyeken egyházunk képviseletében és megbízásából részt vett.

Életének rövid története: 1882-ben Zalaistvándon született. Edes- 
atyja a zalaistvándi gyülekezet kántortanítója volt, aki nemcsak az 
orgona m ellett és az iskolában, hanem a szószéken is szolgálta sokszor 
azt az Urat, akinek félelmében nevelte 5 gyermekes családját. Az apa 
és fia közel 100 esztendőn át szolgálta egyházunkat. Az elemi iskola 
befejezése után a soproni líceumba került. M indvégig kitűnő eredmény
nyel végezte az osztályokat és nyert érettségi bizonyítványt. Taníttatása 
nem sokba került szüleinek, mert i f jú korától fogva maga szerezte meg 
a szükséges összegeket. Tanított, hogy tanulhasson. Különösen a gyors
írás tanításával foglalkozott. Később nevelősködött. Sopronban végzi a 
teológiai stúdiumokat is. O tt is hamar felfigyelnek rá tanárai és eleitől 
fogva sokat várnak tőle. Teológus korában tevékeny részt vesz a szemi
náriumokban. Sokat vállalt és amit elvállalt, m indig a legjobban végezte 
el. Rendszerező agy és a kitartó munka fő jellemvonása. Teológiai tanul
mányait Németországban folytatja (Halle, Erlangen). Egy évet tö ltött 
Németországban sok munkában. Szeretett volna legalább még egy évet 
ott tölteni, de püspöke hazarendelte. Szükség volt itthon a jó  munka
erőkre. 1906-ban avatja lelkésszé Gyurátz Ferenc püspök. Varsádon és 
Pakson káplán. 1908-ban kapott megbízatást a szekszárdi gyülekezet
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megszervezésére. Szekszárd megyei székváros és 12 környező falu szét
szórt evangélikussága várja és kéri az evangélikus lelkész szolgálatát. 
Megy örömmel, nagy lelkesedéssel munkába' kezd. Tanít, istentiszteleti 
helyiségeket keres és talál, tartja az istentiszteleteket, szervez, tárgyal 
gyűjti egybe a szétszóródott nyájat és szeme állandóan a jövendőt ku ’~ 
tatja. Tem plom  kell, látja világosan. De hogyan, m iből? Országos körútra 
indul. Az ország evangélikusságának figyelm ét fe lh ív ja  a szekszárdi 
gyülekezetre és segítségüket kéri. Meg is kapja. Mégis 20 esztendeig 
tart a templomért és a paróchiáért folytatott harc. De felépült a szép 
szekszárdi templom és lelkészlakás, mely az 5 gyermekes lelkészcsalád 
boldog otthona lesz. 1951-ig volt a szekszárdi gyülekezet lelkésze. Utódja 
István fia  lett. Így azután haláláig ott maradhatott a megfáradt, öreg 
lelkipásztor a maga építette, a templommal összeépült, szép lelkész
lakásban.

Ha röviden jellem ezni akarom befejezett életét, azt mondhatom róla, 
hogy úttörő munkát végző és arra alkalmas ember volt. Ez a munka 
a legnehezebb. Sok energiát, sok kitartást és igen jó  felkészülést kíván. 
Németh Gyulában mindez megvolt. Ezért volt és lehetett élete eredmé 
nyes, láthatóan eredményes élet.

Ú ttörő munkára vállalkozott akkor, amikor gyülekezetei kereseti 
és talált a maga számára. Szekszárd volt ez. Máshol, más munkakörben 
is elhelyezkedhetett volna. H ívta más gyülekezet, sokkal nagyobb gyüle
kezetek is ajtót tártak feléje. Nem ment. Maradt Szekszárdon, ahol nem 
volt templom, lelkészlakás, ahol istentiszteleteket nemegyszer poros isko
lában tartott. Maradt ott, ahol mindent meg kellett teremteni a jelen 
és jövendő számára.

Élete befejezett, eredményekben gazdag, egyszóval áldás volt.
Takó István

MORAVCSIK SÁNDOR  

1907— 1964.

Hosszas betegeskedés után, mégis váratlanul hunyt el Tokajban a 
néhány hónappal előbb csere folytán odakerült, de még be sem iktatott 
ú j lelkész: Moravcsik Sándor. Neve, kedves egyénisége széles körökben 
ismert volt. A  régm últ emlékeit idéző diósgyőri vár tövében szinte 
gyerm ekifjúként kezdte meg szolgálatát az ország egyik legszebb fekvésű 
templomában és parókiáján. Utóda és egyik legnagyobb tisztelője volt 
a templomépítő Nemes Károlynak. Fényes tehetségekkel megáldotton 
lépett a lelkészi pályára. Előbb m int vasgyári hitoktató és m int diós
győri adminisztrátor szolgált, majd 1933 tavaszától beiktatott lelkészként 
működött Diósgyőrött. Nagy szónoki képességei révén ő lesz minden 
nevezetesebb alkalom ünnepi szónoka Diósgyőrött. Nagy népszerűségre 
tesz szert. Jó kedélyű, kitűnő társalgó. M indenki szereti, rajonganak 
érte. Templomát felekezeti különbség nélkül tö ltik  meg a győriek. Szol
gálatát lebilincselő erővel végzi. Egyháztörténeti fejtegetései kapcsán 
megelevenednek a m últ elfedett emlékei is. Hét éven át esperese a Hegy- 
alja i egyházmegyének. A rra  törekszik, hogy minden egyházközsége tör
ténetét színesen, érdekesen örökítse meg. Ez vo lt életének dicsőséges 
korszaka. Sajnos, emberileg korán következett be ezután a hanyatlás
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ideje. Szárnyalása korán megtörött. E ttől kezdve kesernyés humor, e l
fáradás, többször életuntság vett rajta erőt. Sokat betegeskedett.

Szerettük volna kibontakozásra vezetni, életkedvre deríteni. Lelkész
társai és tévedései ellenére is őt nagyon szerető jó  barátai végtelenül 
sokat megtettek azért, hogy a beteg és fáradt Moravcsik Sándor meg
újuljon, felgyógyuljon. Sokszor mentesítettük a szolgálatoktól, s amikor 
maga is úgy érezte, hogy régi fészkében nem tud megmaradni, biztosí
tottuk azt a csendes és békés helyet, ahová vágyakozott. Isten különös 
kegyelme volt, hogy ú j szolgálati helyén a többi felekezetű lelkészben 
olyan testvéreket találhatott, akik naponként vele voltak, vigasztalták, 
asztalukhoz ültették. O azonban ekkor már magába roskadt öreg ember
ként készült odaállni a 20. tokaji pap helyére. A  beköszöntő beszédét 
még megírta, de ez, a hajdani nagy múltú tokaji egyházközség 400 éves 
történetének legszebb emlékeit felelevenítő, szívbe markoló prédikációja, 
ugyanazon a napon, amikorra a beiktatása ki volt tűzve, —  már csak 
a temetésén hangozhatott el. Ezen az őszi vasárnapon egy maroknyi 
szórvány evangélikus és több százra menő tokaji hivő lélek, felekezeti 
különbség nélkül, mély megrendültséggel vett tőle búcsút a tokaji temp
lomban. Hamvasztás utáni temetése a diósgyőri tem plom ból történt. 
D. Dr. Vető Lajos, az egyházkerület püspöke bocsátotta el a megfáradt 
szolgát az utolsó útra. Porai azóta ott pihennek forrón szeretett szülei 
sírjában.

Am ikor Moravcsik Sándor élgte végén visszagondolt három évtized
del előbbi beiktatására, így emlékezett arra a napra: „Nagy szavakat 
mondottam akkor, amiket nem tudtam 33 éven át valóra váltani.” Be
köszöntő beszédnek szánt szavai erőtlenül szálltak a magasba az egyetlen 
gyógyítóhoz, segítőhöz, az élő Krisztushoz: Hozsánna, hozsánna, ó bár
csak megsegítenél! M i, szolgatársai ma is ezt kérjük számára s a magunk 
számára egyaránt az irgalom  Urától. Ó , bárcsak megsegítenél, életben , 
halálban és ítéletben!

Pásztor Pál
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A z  i g e h i r d e t ő  m ű h e l y e

SZENTHÁROMSÁG U. 21. VASÁRNAP
János 4, 47—54.

Ebben az esztendőben a  perikóparend igéi folyam atosan következnek  
az egyházi év utolsó előtti vasárnapjáig és csak akkor térnek át az 
utolsóra. A  nyilvánvaló  indok az volt, hogy a  visszafelé szám ított 2. és 
3. vasárnap igéi úgysem  óegyháziak, s ha azokat feltétlen m egtartanánk  
m inden évben túlzottan sok vasárnapon keresztül kellene foglalkozni 
ugyanazokkal a  gondolatokkal —  ha m eggondoljuk, hogy az ádventi 
első vasárnapoknak szintén aschatológiai a  m ondanivalójuk.

A z  evangélium ban Jézus egy  gyógyítása van  előttünk. A  történet 
több hasonlóságot m utat a  kapernaum i százados történetével, de a tör
ténet célzata itt egészen m ás, m in t am ott. N em  kell feltétlenül azt gon
dolni, hogy azonos történetről van  szó, de a  textus1 m on dan ivalója  szem 
pontjából ez nem  is lényeges.

Ez az ige nem  annyira szövegbeli, m int inkább teológiai problém á
kat ad fel és ilyen term észetű elm élyedést kíván ahhoz, hogy tartalm a
sán lehessen prédikálni róla. A  történet szereplője egy  „k irályi em b er” . 
A  kom m entár szerint ez lehet a  királyi család tagja, vagy annak katonai, 
illetve polgári alkalm azottja , vagy  á llam i tisztviselő. M indenesetre elő
kelő em ber. Zsidó, vagy  a  zsidó vallásban  jártas, illetőleg azzal rokon
szenvező. H a igyekszünk a történet eredeti bibliai m ondanivalóját ki
fe jteni, m it is k íván  m ondani eredeti helyén, János evangélium ának  
legelején, a kánai m enyegző csodája után, azt kell m ondani: nyilván  
m indenekfelett Jézus dicsőségét és életadó hatalm át hirdeti. Ü gy  m u 
tatja  be őt, m int az élet Fejedelm ét. A z  Ű r a  te gyógyítód, ez a  történet 
idő feletti üzenete.

M indezeken túl azonban külön sa játsága a  történetnek a  hit fontos
ságának az aláhúzása és m inősített m ódon való  m egjelenítése. Ez teszi 
a történetet sajátságossá, s  ezért foglalh atju k  úgy össze a vasárnap  
m ondanivalóját, ahogy tettük: járju n k  elhivatásunkhoz m éltóan, hitben. 
Történetünk m indenekelőtt a  hit és a  csoda kérdését veti fel. A  csoda  
fogalm át széles skálában különféleképpen lehet m egfogalm azni az e l
foglalt alapálláspont szerint. K ezdve attól, hogy egyszerűen azt m ondom : 
valam i szokatlan esem ény, egészen eddig: Isten jelenlétének, vagy be
avatkozásának rendkívüli jele. Jézus a  48. vers szerint elutasítja  a csoda
várást. Isten szuverén m ódon m űködik,, em beri előfeltételektől függet
lenül cselekszik. Jön, am ikor akar. „K özelségét nem  használhatja ki 
az em ber az élet bajaiból való  szabadulásra.” „Engedelm ességet követel 
igéje és hitet önm aga iránt.”  Ő neki van feltétlen igénye az em ber felé. 
A z  em bernek hinnie kell benne, feltétlenül attól, hogy Isten m it ad és 
a jót kell tennie függetlenül attól, hogy Isten tu d ja -e  és  ̂az em ber kap-e  
érte valam it, vagy sem . Szépen fejezi ki ezt a  tényt egy  ism eretlen  
spanyol szerzőtől szárm azó vers. (A  m egfeszített K risztushoz.)
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„O h  Istenem , sóvárogni utánad  
nem  ösztökél, hogy az eget ígérted, 
nem  is a  pokol rettegése késztet 
életem et m egbánni, hogyha bántlak . .  .
A d n od  sem  kell, anélkül is szeretlek, 
m ert, hogyha m it rem élek, nem  rem élném , 
úgy keresnélek, ahogy m ost kereslek

(Vas István ford.) 

Jézus nem  azért hallgatja  m eg az em bert, m ert csodát akar tenni, 
hanem  azért, m ert az em ber szenved, őszinte szívvel kér. B elsőleg m ár  
a jóságos Istenhez talált és aki „hozzá fordul, m eg nem  szégyenül” . 
Jézus m egszánja  az em bert. A rról az Istenről jött bizonyságot tenni, aki 
könyörülő. H inni benne azt jelenti, hogy m egism erni ezt a  könyörületet  
és engedelm es készségben viszonyulni hozzá. A z  engedelm esség a jelen  
esetben azt jelenti, hogy Jézus, habár ő királyi em ber, n em  m egy  el 
vele és így  ő kénytelen továbbra is a hitéből élni.

Ezért külön sokatm ondó az 50. vers, am ely  kihangsúlyozza, „hitt 
az em ber a  szónak” . E z a  vers a  Zsidókhoz Írott L evél 11. fejezete  
hitfogalm ának m agasságában jár. H itt, am ikor m ég nem  látott. Csak  
ezzel a  hittel dicsőítheti m eg az Istent az em ber. Ez a  reform áció a lap 
vető felm érése m in den  egyéb keresztyén ágazat és egyház fe lett és 
bizonyára azok szám ára is. A z  em ber Istennek n em  adhat sem m i m ást  
és n em  tisztelheti sem m i, m ással, m inthogy hisz benne a távolságon át.

H a ezt tudatosan kifejezi szám unkra az evangélium , akkor bizonyára  
nem  túlzás, ha feltesszük, a  továbbiakban m ég további m ondanivalói 
rejlenek. Erre az egyedül üdvözítő, m in den  akadályt és életetrontó ha
talm at legyőző hitre az em ber nem  ju t e l m agától. Ez nem  születik  
vele az em berrel és a  királyi em ber n em  érkezik ezzel a  hittel Jézushoz. 
A z ' esem ények, tehát Isten láthatatlan keze és Jézus hatalm a és em b er
nevelő gondoskodása vezeti őt odáig. A  történet bizodalm as hitre akar  
indítani, hogy az em b er m in dig  kész legyen Isten m egoldását keresni 
és azért küzdeni. A z  53. vers az életnek azokról az óráiról ad  hírt, 
am ikor a z  em b er ritka pillanatokban, m int fe lhők közötti résen b e
pillantást talál Isten útjaiba.

V égü l rá kell m ég m utatni, hogy a történet arról a  Jézusról szól, 
aki m indig az életet védi, ad ja  és m egú jítja ; m indig ezt teszi és erre 
küld el. Ezért n em  lehet a  keresztyénség életidegen, élettagadó vallás  
sohasem .

A m ik o r az evangélium  a  „hitt ő és egész házanépe” m egjegyzéssel 
lezárja  a  történetet, akkor ez  sokat m ond a  szentírásnak arról a  szem lé
letéről, hogy a család összetartozik a  közös hitben, m int ahogy össze
tartozott a  közös aggodalom ban és a  közös szeretetben. Ez a  szó egyéb
ként, hogy „hitt ő . . . ” az eset további folytatására enged következtetni, 
am ely  azonban m ár bizonyára az apostolok cselekedetei és az egyház
történelem  területére vezet át. H a  Jézus úgy jelenti ki m agát, m in t a  
könyörülő szeretet és életet m egtartó erő, akkor ez  elkötelező erejű  
azokra, akik életet terem tő szava sugárzásának hatása a lá  kerülnek. 
H inni ebben a  Jézusban annyit jelent, m int elindulni m in d  határozot
tabban az életm entés, a  könyörület, az em berszeretet szolgálatára. A z  a 
szó, hogy hitt, m ind ezt feltételezi és sejteni engedi.

Uzon László
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SZENTHÁROMSÁG U. 22. VASÁRNAP
Máté 18, 21—35.

M EG BO CSÁ TÓ-KÖZÖSSÉGBEN
Ez az ige arról üzen:

hogyan állunk m i Isten előtt, 
hogyan em bertársunkkal szem ben,
és hogy e  kettőnek m ilyen döntő következm ényei vannak.

1.
Reménytelen eladósodottság —  az em b er oldaláról nézve ez jellem zi 

Isten előtti helyzetünket. M ert nézzük csak m eg először is,
a) m it adott nekünk Isten!
A  példázatbeli szolga bizalm i állást élvező királyi főtisztviselő, 

am olyan helytartóféle, akinek joga  többek között az adóbeszedés és 
kötelessége annak továbbítása a  királyi k in cstárba .-M ásu tt el sem  kép
zelhető ilyen hallatlan összeg elsikkasztása, m in t egy hatalm as birodalom  
háztartásában. K b . 500 m illió  forintnak felel m eg tízezer tálen tu m ; elké
pesztő nagyságára ném i fén yt vet, h a  m egem lítjü k , hogy például H eró- 
des A grippa királynak egész évi jöved elm e 200 tálentum  volt. Példázat
történetünk nem  feszegeti a  dolog m ikéntjét, csupán a  tényállást szögezi 
le : ez a  szolga —  m ert a  királlyal szem ben  főem ber létére is ennek  
szám ított, am ellett, hogy „a  király  szolgája” m egtisztelő cím  volt —  
megfizethetetlen összeggel maradt adósa urának. A n n yira  visszaélt m a
gas posztjával, am ennyire csak lehetett. „A z  évezred sikkasztása!” —  
írnák a  m ai lapok.

Ezsaiás próféta így  fogalm azza m eg Isten vádját (1,2): „F iakat ne
veltem , méltóságra emeltem, és ők elpártoltak tő lem !” M i ez a  m éltóság?  
A z, hogy Isten fia ivá  nevel, gyerm ekeiként kezel, vagyis közösségbe  
von önm agával: akcióegységbe, hogy egész m agatartásunk egybevágjon  
szent akaratával, ereje letétem ényesének bizonyuljon m indazok javára, 
akik életünk hatósugarában vannak. N ekünk persze m ásm ilyen  „m éltó
ság” voln a  ínyünkre; a m ilyet m érték után rendelnénk Istentől, hogy  
m ások fölött érezhessük m agunkat. Isten azonban n em  tölti be önvesztő  
kívánságainkat, m ert Ö  tudja  csak igazán, m ennyire az egyetlen szük
séges dologra szorulunk m i rá m indenek fö lö tt! „M indazoknak, akik  
befogadták ö t ,  hatalm at adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek!”  —  
így hirdeti az evan géliu m  a  legnagyobb öröm üzenetet. (Jn 1, 12.) És ha 
ez naponkénti valóság az életünkben, akkor sugárzik belőlünk az az  
erő, a m ely  belőlünk m agu n kból sem m iképpen sem  telnék ki, hogy ti. 
Isten tulajdonainak bizonyuljunk. N em  vagyok a  m agam é! M egváltóm  
rendelkezik velem  —  ezt kell illusztrálnom  életem  legkülönbözőbb  
területem  tanúsított testi-lelki m agatartásom m al: szeretni Istent m in
dennél jobban és felebarátom at, m in t m agam at —  nem  kevésbé! Hiszen  
az, hogy Isten gyerm eké lehessek, Jézus K risztus életébe került: „áron  
vett m eg ” az Isten, az Egyetlen Á rtatlan  vére árán, hogy bűneimből 
felszabadultan ism ét közösségbe kerülhessek V e le : az isten- és em ber
szeretet odaadásába, az engedelm esség m egújító  áram ába! Ezt adta Ö !

b) És m it adtam én?! Többnyire önm agam  körül forgolódó vallásos
ságot, am elynek szikkadt talajából csak azoknak nőtt egy  kis szeretet-
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virág, akik  annak m agját előzőleg belevetették. Ö nigazkodást, hogy  
„m it vétettem ” , ha nem  történt m inden úgy, ahogy m egálm odtam . Isten - 
fiúságom  diadalm as valósággá-élése helyett egy-k ét szánalm as erőfeszí
tést, am itől én m agam  sokkal jobban m eghatódtam , m in t m ások!

Életem nek, erőim nek, lehetőségeim nek százszázalékos teljességével 
tartozom  az Istennek és em bertársaim nak —  de m ilyen  nyom orultul 
elm aradok ennek a  szintnek a  teljesítésétől évről évre, sőt percről 
percre! És iszonyúvá gyűlik az adósság, hogy nem lettem azzá, akivé 
lehettem volna  Isten erejével, és m a is egészen m ás gondolatok bánta
nak, m in t az, hogy m egreked nálam  Isten szeretete! Csak legalább  
egyetlen sugarát kapnám  m eg  az igazi világosságnak, hogy tényleg  
m eglássam : ez a  horribilis adósság m érhetetlen! C sak m egsejthetném  
a legm élyebb valóságot, am elyet pedig talán m ár sokszor énekeltem : 
„B ű n eim  árja , m in t a  tenger, h u llám aival elföd ött!” E lju tottam -e eddig  
legalább? A  m entegetőzés nélküli térdre borulásig: K ön yörü lj ra jtam ! 
M ert figyeljü k  csak m eg:

c) m it válaszol erre az Isten! A  király  —  m inden jogalap és m agya
rázat nélkül —  csak úgy egyszerűen nem csak haladékot ad, hanem  el 
is engedi a  m egfizethetetlenné gyülem lett adósságot. Ezen a  pontoft 
történetünk ellene m on d m inden régi és új tapasztalatnak, m ert ilyesm it  
egyetlen á llam fő  m eg nem  tesz, nem  is tehet. „E m bereknél ez lehetetlen, 
de lehetséges az Istennél.”  E m berileg tényleg teljesen  érthetetlen és 
indokolatlan ez az irgalom  —  csak Jézus K risztu sra nézve válik  „érthe
tővé” . C sak Ö egyenlíthette ki vétkes tartozásunkat.

Reménytelen eladósodottságunkra az isteni m agatartást ezzel az egy  
szóval jellem ezhetnénk :

mégis.

Föl n em  m érhetem , m it m ulasztottam  azzal, h ogy  nem  álltam  teljes  
szívvel rendelkezésére Isten átalakító erejének. M en n yi áldást, m eg
újulást, m ennyi jót sugárzott voln a szét az életem  családom ban, m u n 
kám ban, em bertársaim  kisebb-n agyobb közösségeiben. És h án y  rom boló  
gondolatot, szót, cselekedetet takaríthattam  voln a  m eg. Seregnyi bűnt 
észre sem  veszek m agam ban. S  am it m eglátok, azt nem  kiirtani igyek
szem , hanem  elfelejteni. M in t valam i salak -lerakodóhelyen , gyű lik -gyű lik  
a roppant adósság. És az Isten mégis hajlandó m egbocsátani, tiszta lapot 
adni, ú j életbe indítani! S m i ez, h a  n em  a legreményteljesebb kezdet!

2.

D e vajon  élü n k -e  ezzel a  hatalm as lehetőséggel? A  bűnbocsánat 
felszabadító erői szétáradnak-e körülöttünk? Helyet kapnak-e bennünk 
az ú j kezdés isteni energiái? É letünk gyakorlata, sajnos, azt m utatja, 
hogy nem , vagy  csak alig. T extusunk a m egbocsátásra m utat rá, m int 
am iben  —  többek között —  m eg kell nyilvánulnia  a hivő em ber enge
delm ességének. Csakhogy a  szom orú valóság ez : m intha előzőleg m i sem  
történt volna, m intha nem  lettem  voln a m enthetetlen, m intha hiányoz
nék a. m egú ju lt m agatartás lehetősége,

embertársammal szemben alapállásom a régi maradt!
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A z  im ént m ég kétségbeesetten könyörgő és a lehetetlent is megígérő  
N agy  Sikkasztó m egm agyarázhatatlanul fölm entést kapott, és szinte  
ugrándozva jön  k ifelé a „k egyelem  trón ja” elől. A z  egész em ber egyet
len óriás föllélegzés. N em  m egú ju lás! —  csak m egkönnyebbülés. Érzését 
„m aiasan” talán így fogalm azhatnánk m eg: „H á t ezt m egúsztam ! Ó riási 
szerencsém  v o l t . . . ”  —  és tulajdonképpen m ár napirendre is tért a 
történtek fölött, úgyszólván el is fe le jtett m indent, hiszen am ikor fel
bukkan az adós, „egyből” nekiesik és lecsukatja. H aladék? —  m ég mit 
nem !

Biztosak lehetünk benne, hogy e  „m ásodik  felvonáshoz” a m i m aga
tartásunk, érzületünk is szolgálhatott voln a  m odellül. D e vegyünk csak 
m ost tekintetbe két lényeges szem pontot.

a) A  szolgatárs adóssága nem, mese. V alóságát az „alperes” sem  
von ja  kétségbe. Ö nm agában véve  n em  is jelentéktelen az összeg, m ert  
egy egyszerű m unkásnak 4— 6 hónapig kellett érte dolgoznia.

b) De nem is hasonlítható az előzőleg elengedett mérhetetlenhez! 
És nem  lehet attól függetlenítetten k ezeim ! Tehát nem  m agánügy!

M i je llem zi a  m eg n em  bocsátást? L ényegében az, hogy nem  lát 
különösebb összefüggést az Istentől kapott kegyelem  és a  felebarátnak  
adandó bocsánat között. Szám ára előbbi n em  olyan nagy ügy, hogy ki 
kellene hatnia em berekhez való  viszonyunkra s általában egész éle
tünkre. Tulajdonképpen elm egy az Irgalom  m ellett, s ahogyan aztán  
a m ásik  em berrel bánik, az m ár kettejük „privát ügye” .

D e gondoljunk a legszemélyesebb m agunkra. T u dok-e szívből m eg
bocsátani én? K ivéte l és fe ltétel n élkü l! V a g y  pedig önhatalm úan é s ,  
öntörvényűén —  „p rivát ügyként” —  fenntartom  m agam n ak a  kérdés 
„rendezésének” jogát?!

Főként talán két tekintetben halálosan beteg a  m i „m egbocsátásunk” . 
A z  egyik a  személy válogatás: a rokonszenves ellen em  vétkezőnek ham ar  
m eg tudok bocsátani, m ert „m egérdem li” . D e a  kedvezőtlenebb „b e
sorolásúak” ne is á lm od jan ak  ilyesm iről. T alán  id ő v e l. . .  D e addig  is 
jégen  tartom  a sértődést, a  neheztelést, hogy évek m ú ltán  is frissen  
vehessem  elő. D e m ég a hozzám  közelebb állóknak is m eggyűlhet velem  
a bajuk, ha ism ételten vétkeznek ellenem . (M árpedig erre éppen a  kö
zelieknek van több  esélyük.) Ez a  m ásik  igen gyenge pontja  m egbocsá
tásom nak: újra irgalmat gyakorolni —  arra már nem képes. A  Talm ud  
azt m ondja, hogy ha valaki két-három szor vét ellenünk, bocsássunk  
m eg, de negyedszer m ár ne. Péter apostol annak idején nyilván úgy  
vélte, hogy ha ezt a  m axim u m ot hétben á llapítja  m eg, az igazán dicsé
retre m éltó  tágkeblűségre és nagylelkűségre vall. C sakhogy Jézus ettől 
egyáltalán nem  hatódott m eg. M intha csak azt m ondta voln a : am íg  te 
szám on tartod, agyadban könyveled, raktározgatod és szortírozod az elle
ned elkövetett vétkeket, addig szó sincs igazi m egbocsátásról. V alóban : 
ilyenkor tulajdonképpen m ár csak azt lessük, m ikor m ondhatjuk azt, 
hogy „d e m ost aztán slussz” .

Tévedés ne essék: bocsánat-adáson n em  azt értjük, hogy a  bűnt 
„e lk en jü k ” , s azt sem , hogy am ennyiben  szükséges, nem  védekezünk  
ellene m egfe lelő  m ódon —  de sem m iképpen sem  indulati alapon, ön
törvényűen. A  m egbocsátás azt je len ti: nem  táplálok ellenséges érzü
letet az ellenem  vétkezővel szem ben, bűne ellenére is m integy* K risz
tuson keresztül lá tom  őt, tudván, hogy én éppoly  esendő em ber vagyok, 
m int felebarátom , csak éppen m indegyikünk a sa ját vélt, vagy  való 
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ságos „járandóságát” szeretné behajtani m inden irányban. M egbocsátok: 
nem  akarok bírája  lenni, nyitott m aradok vele szem ben. H iszen amióta 
Krisztusban „velünk az Isten” , nekünk nem lehetnek kizárólagos bel- 
ügyeink, nem vagyunk „magunk között”. Isten m egbocsátotta nekem  
a beláthatatlant, a  felm érhetetlent, m inden „ok” nélkül, mégis m eg
bocsátott. S a felebaráttal és velem  egyaránt szolidáris Istent hívom  ki 
m agam  ellen , ha engem  az isteni m égis ellenére az em beri

mégsem

határoz m eg. M ég h it nélkül is észrevehető: m ilyen  iszonyú gyüm ölcsei 
vannak a  m eg nem  bocsátásnak m in d egyéni, m ind kollektív  vonalon. 
Persze „okunk” , az van, am ennyi kell. Eleseszűen kim utatom , hogy  
direkt vétek lenne m egbocsátanom . D e m i lesz, ha nincsenek, akik  
m egbékélést kezdem ényezzenek a  fa ji, a  soviniszta, a  politikai gyűlöl
ködés helyébe?

„Adósok tömegverekedése” ! M ert m indenki tartozik m indenkinek: a  
szeretettel, am ellyel kapcsolatban pont az ellenkezőjét v allju k  a bibliai 
„job b  adni, m in t kapni” elvnek. H a egyszerűen és kizárólag az „adós, 
fizess!” a lap ján  állok, akkor Isten is b en yújtja  a  szám lát. És ja j nekünk, 
ha Ö húzza m eg a  vízszintes vonalat bűneink listája  a lá ! M ert ha nálam  
m egszakad az irgalom áramköre, akkor kizártam  m agam  belőle.

3.

Ezzel viszont m ár kim ondtuk, m i lesz abból, ha a kegyelem  m égis- 
ére m égsem -m el fe le l érzületünk, m agatartásunk. V o ln a  „m ib ől” m eg 
bocsátanunk, hiszen Isten m in dig  ad előbb, és1 csak aztán követel. A  be
fogadott irgalom  erejével m egtagadhatnánk engesztelhetetlenségünket. 
Fennáll —  sajnos, nagyon is fennáll —  annak sötét lehetősége, hogy ezt 
nem  tesszük.

De akkor:
nincs irgalom! H a nekem  elég  az, hogy Isten hozzám  irgalm as legyen, 

s nem  könyörgöm  ki erejét, hogy éppen az én m agatartásom ban lehessen  
irgalm as m ásokhoz is, ha a z  Isten világot átfogó szolidaritását akár csak  
egyetlen em berben is negligálom , akkor erre az Isten fölöttébb „érzé
kenyen” reagál. M ert az Ö kegyelm éből én csak egy  em bert zárhatok ki: 
önm agam at. H a nem  tu dok  és nem  akarok m egbocsátani, miképpen 
nékem  is m egbocsáttatott. Pontosabban úgy: jogalap és ok nélkül. Szere- 
tetből! M ert az em berhez m éltó  életnek ez a  legelső feltétele.

Isten K risztusban m egbékéltette m agával a világot, m integy a kereszt
fára szögezve az „adóslevelet” . így  lehetett és lehet egyház, am elynek  
története ott kezdődik, folytatódik és végződik, hogy az Isten irgalm as. 
Ezért —  egym ás közötti viszonyunkra n ézve —  az egyház megbocsátó 
közösség, m ely  annak m egfoghatatlan jóságából táplálkozik, aki életét 
adta érte.

T örvény hát a m egbocsátás? A z  is, m ert nem  bújhatunk ki alóla. De  
inkább öröm hír a  nagy lehetőségről: Isten m egbocsátott! M ost m ár te  is 
tudsz m egbocsátani!

Bodrog Miklós

571



SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE U. UTOLSÓ VASÁRNAP
Máté 24, 37— 51.

Ez a  vasárnap több vonást is v isel m agán. M in t az egyházi esztendő  
utolsó vasárnapja „az egyházi év  óév estéje” , s m int ilyen a hálaadásnak  
elszám olásnak és bűnbánatnak az alkalm a. Isten népe m egjelenik Ura 
előtt s m int sáfár beszám ol arról, hogyan sáfárkodott az elm ú lt egyházi 
esztendő drága idejével és m inden ajándékával. Isten népe végiggondol
hatja ilyenkor az elm últ egyházi év jellegzétes időszakaszait: A d ven t vára
kozását, karácsony öröm ét, böjt fegyelm ezését, nagypéntek Istent s em bert 
leleplező esem ényét, húsvétnak a  történelem  singularissim us-ának cso
dáját, pünkösd egyházatterem tő jelentőségét s az egyszerű Szenthárom 
ság ünnepe utáni vasárnapok sorát, am ikor U ra  járni tanítgatta a  kes
keny úton és m egértette, hogyan kell gondoskodó szeretettel figyelm ezni 
az útitársakra. A  várás, örvendezés, síratás, u jjongás, növekedés után 
m ost a  hálaadás a lkalm a van.

Egy m ásik  je llegzetes vonása e  napnak az, am it így szoktak jelölni: 
az örökélet vasárnapja. H alottainkra gondolunk ilyenkor. V an  olyan gyü
lekezetünk, ahol valósággal evangélikus halottak napja  ez  a  vasárnap. 
Sehol sem  szabad feledni, hogy m inden vasárnap a z  Ú r n apja , az élő 
K risztus napja, s halottainkról sem  önm agukban, hanem  az élő  K risz
tussal együtt látva őket gondolkodhatunk. H alottainkra tehát nem  úgy 
em lékezünk, m int akiknek nincsen rem énységük. M ás szóval, ezen a  va
sárnapon sem  halottainkat ünnepeljük, hanem  a  halálon is diadalm as
kodó K risztust, akire nézve van egyedül rem énységünk azok felől is, 
akik elaludtak.

E gy harm adik jellegzetessége e  napnak az ítéletre gondolás. Á gen - 
dánk is lehetőséget ad ilyen jellegű  textus alapigeként való  használatára  
is (M áté 25). A  m i textusunk két verse is, ha kissé szokatlan m ódon, de 
használja az ítélet képét (40'— 41. vers) s textusunk utolsó verseit is lehet 
ilyen m ódon is értékelni. A  keresztyén em b er sem m iképpen sem  feled
heti, h ogy  nékünk m in dnyájunknak m eg kell jelenni a  K risztus ítélő
széke előtt. E z a vasárnap is erre em lékeztet. Ez a  tudat term észetesen  
nem  béníthatja m eg életünket, ellenkezőeg, azzal, hogy igazán felelőssé  
tesz, egyúttal aktivizál is. U gyanakkor leszállít a  m agas polcról, a  bírói 
pulpitusról, hiszen nem  m i ítélünk, hanem  az Ú r, egyúttal átlátszóvá  
teszi életünket, hiszen az ítélő Ü r előtt m inden szavunk, gondolatunk és 
cselekedetünk nyilvánvaló.

V a lam ely ik  profilt e l kell vállalnunk ezek  közül s ez a  döntésünk  
aztán term észetesen m eghatározza igehirdetésünk irányát is és azt, m it  
hangsúlyozunk a  felolvasott textusból.

A  nagy ünnepeken kívül nincsen m ég olyan vasárnapja az egyházi 
évnek, am elynél a  nap jellege annyira m eghatározná az igehirdetést, 
m int ez a  vasárnap.

MEGJEGYZÉSEK TEXTUSUNK SZÖVEGÉHEZ

A  szakaszunkat m egelőző és az azt követő versek egyaránt az utolsó  
dolgokról szólnak, ezért nem  lehet várni, hogy m inden benne legyen  
ebben a  14 versben, am i az U T  eschatologiai üzenetéhez tartozik. Ha 
textusunk perikopa is, vagyis „kivágott anyag” , nem  szabad felednünk  
a környező igeszakaszokat sem !
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37. v. legfontosabb szava kétségtelenül a parousia szó. Érdem es f i 
gyelni arra, m it jelentett a  profán és a  szakrális nyelvben  azelőtt, m ielőtt 
a keresztyénség lefoglalta  volna K risztus visszajövetelére. A  profán  
nyelvben m agas rangú hivatalnok, az uralkodó követe m egjelenését, ér
kezését, jelenlétét jelentette. A z  ilyen fényes látogatásnak nem csak ü n 
nepélyes, hanem  egyúttal szám adó, ellenőrző je llege Is volt. A  szó a  
szakrális nyelvben az istenség m egjelenését jelentette, am ire a hívek  
vagy beavatottak sóvárogva vártak. A m ik or a visszatérő K risztusra f i 
gyelünk, m indkét régi jelentést m agábafoglaló, de m ég gazdagabb ese
m ényre gondolunk Jézussal kapcsolatban.

38. v. a  kataklusmos szó áradást, özönvizet jelentett, tágabb értelem 
ben katasztrófát (kataklism a).

A  39. v. m ai m agyar fordítása szép, ízes: sem m it sem  sejtettek. A z  
eredeti szó kom orabb, egyszerűbb, tárgyilagosabb: egnósan azaz nem  
tudtak sem m it róla, nem  volt ism eretük az özönvízről, nem  szám oltak  
vele, m ert ez a  katasztrófa nem  fért bele ism ereteik világába.

40— 41 v .-h ez  v . ö. a  31. v .-e t : a z  E m ber Fiának küldöttei szedik  
össze a  választottakat. A  kép a  zsidó apokaliptikából jó l ism ert.

42. v. tartalm azza a döntő felszólítást: Grégoreite, vigyázzatok, le 
gyetek ébren, tartsatok ki az ébrenlétben, őrködjetek. K észüléskor fe l
tétlenül m eg  kell nézni a  párhuzam os h elyek  közül legalább a  követke
zőket: M k. 13,34— 35., M t. 26,38— 40— 41. —  L k. 12,37. A cta  20,31. —  I. 
K or. 16,13. —  K o l 14,2. —  I. P. 5,8. íg y  m egértjük, hogy m in d fizikai, 
m ind szellem i vigyázásról van  szó, am ire a  tanítványnak okvetlenül 
szüksége van, ha tanítvány akar m aradni. A  tanítvány n em  lehet álom 
szuszék, hétalvó. A z  a lvó  em b er sokszor a  halotthoz hasonlít külsőleg is. 
A  „belső  alvás”  szintén hasonlít a  halálhoz, életveszélyes állapot. A  go
nosz kifoszthat, m egkötözhet, bárm it tehet velü n k  ilyenkor. Szép a  latin  
szava  a  vígyázásnak: V igilare! A z  é jje li őrség tevékenységére s a v ir 
rasztásra em lékeztet.

43. v. A  tolvaj képe Jézusra vonatkoztatva nekünk szokatlan: Kleptés 
D e az U T  ism eri és m ásutt is a lkalm azza: I. Thess. 5,2 —  II. P. 3,10 —  
Jel. K . 3,3.

45. v . Phronimos  nem  valam i rendkívüli bölcsesség, hanem  egysze-  
rűen azt jelenti, hogy valakinek van esze, m int ilyen belelát a  dolgokba.

48. v . Chronizein: várakoztat. E gy-két párhuzam os igehely érdekes 
színt kölcsönözhet e kifejezésnek prédikációnkban: M t. 25,5. Lk. 1,21. —  
H. 10, 37. A z  első keresztyének nagy izgalm a feszült a  szóban: M ikor lesz 
a parousia? A z  igehirdetéseknek erre választ kellett adniuk. A z  ősgyüleke
zet igehirdetői szerint a  várakoztatás n em  U runk önkénye, fe ledékeny- 
sége, vagy tehetetlensége, hanem  kegyelm e. G on doljun k  II. P. 3-ra  is!

49. v. A  sundoulos szó m utatja  a tanítvány helyes pozícióját. M ég a 
m ások fö lé  helyezett sáfár is csak szolgatárs. S ha m egfelel a valóságnak  
egyes egzegéták vélem énye, hogy ti. Jézusnak ezek a  szavai kihegyezet
ten  a  korabeli gyülekezet vezetői fe lé  irányultak, úgy lelkészeknek, a  
m ai gyülekezet vezetőinek többszörösen is kom olyan kell venni a belőle  
áradó figyelm eztetést.

m e d it á c ió  a  p r é d ik á c ió  e l ő t t

Textusunkban Jézus U runk parousiájára való  figyelm eztetéssel a  ta
nítványt boldog, tudatos, felelős, tevékeny várakozásra készteti. E m on 
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dat m in két felét vegyük közelebbről szem ügyre: A visszajövetelt hirdető 
üzenetet és a felszólítást a  várakozásra.

Jézus parousiájára figyelm eztet. Jézusról a lkotott képeink eléggé sab
lonosak, m egszokottak, unalm asak. Ez a  m ai textusunk is gazdagíthatja  
Jézusról alkotott képeink csarnokát. H ogy Jézus a  korabeli apokaliptika  
képeit felhasználta, az kétségtelen. D e, hogy ezek elvetésével nem  szabad  
elvetnünk Jézus m ondanivalóját, az is bizonyos. A  parousia üzenet nem  
ejthető el egyszerűen azért, m ert köntösben nagyon hasonlít a  korabeli 
m essiásváradalm akra. {Ezzel kapcsolatban v. ö. dr. Prőhle K ároly  dok
tori székfoglalóját.)

A  parousia néhány vonása textusunkból is világosan kivehető: Jézus 
hatalm as Ű r, szava világra szólóan nagy m ondanivalót rejt, ugye nem  kis 
ügy, érint m indenkit. Látogatása nem  privát jellegű, s n em  inkognitóban  
történik.

Egykor kiderül, hogy igazat m ondott, valóban Ű r, tulajdonos, gazda. 
Ö vé az em ber.

A z  idő neki dolgozik. N em csak m ú ltja  van, hanem  jö vő je  is, m int 
ahogy a  történelem nek nem  csak vége, hanem  célja  is.

Jézus bíró lesz. A  m ezőn dolgozó és a  m alom ban  m unkálkodó között 
egyaránt Ö ítél. A z  ítélet az ö  kezébe adatott, n em  szabad onnan kira
gadni, nem  h iába figyelm eztetett erre m ár a  hegyi beszédben is.

Érkezése a  tolvaj váratlanságával történik. Ezt a  m erész képet 
szinte tiszteletlenségnek érezzük Jézussal kapcsolatban, U runk m égsem  
restelli használni, hogy kifejezhesse váratlan érkezését.

Szavával szeretetre kötelez m ég a parousiával kapcsolatban is s a ta
nítvány életének értelm ét a  parousiáig a  szolgálatban adja  m eg, m int  
ahogy az Ö élete értelm e is az volt. N em  azért jött, hogy N eki szolgál
janak, hanem , hogy Ö szolgáljon. N em  öncélúan beszél v isszajövetelé- 
ről, hanem  nevelő szándékkal, hogy távollétében se álljon  m eg az a  
m unka, am ib e Ö  belekezdett, a  szeretet szolgálata. A  gonosz szolga k i
csapongó életével és társait gyötrő m agatartásával dezavuália tt>-a+. az 
általa m egkezdett és m eghirdetett szolgálatot. A z  eszes szolga folytatja , 
am it U ra m egkezdett, m ert tudja, hogy U ra tervét kell itt végrehajta
nia. Ez a textus világosan m utatja, hogy Jézus eschatologiai és etikai ta
nítását nem  szabad egym ással szem ben kijátszani, hiszen Jézus nem  
fordít e l a  világtól, am ik or parousiájáról beszél, sőt odafordít hozzá, 
hogy szolgáljuk a  testvért és ne sa ját vágyainkat é ljü k  ki tobzódva.

A  tanítványt Jézus várakozásra készteti.
A  tanítványi é let állandó jelleggel várakozás. Ez azt jelenti, hogy  

m ost Jézus nincs is láthatóan jelen, elm ent, de visszajön. B onhoeffer f i 
gyelm eztet arra, hogy a  tanítványnak itt m eg kell szoknia ezt a  helyze
tet: et si Deus non d a retu r . . .  M agunkra m aradtunk, m int felnőtt nél
kül m aradt gyerm ekek. (V . ö. G oldin g: A  legyek ura c. pom pás regényét.) 
D e á tulajdonos n em  m ent el végleg, nem  is feledkezett m eg tulajdonáról. 
Jézus utolsó im ádsága: Én Istenem , és Istenem , m iért hagytál el engem ?  
a zsidó kultikus im ádságon túl a legem beribb im ádság is. H úsvétban  
feleletet nyert. A  tanítvány m agárahagyatottságában m ondott im ádságára  
a parousia a válasz. Várakozás je llem zi a tanítványi életet, de nem  hiába
való ez a  várás.

Boldog várakozás ez. A z  ősgyülekezetben Jézus vissza jövetelével 
nem  fenyegetőztek, hanem  vigasztaltak. A  gyülekezet nem  rettegett, 
hanem  örvendezett s könyörgésében m ég csak sürgette az U rat: B izony  
jövel U ram  Jézus! M eg  kell szüntetni ezen a  vonalon m inden ham is 
képzetet s boldogan kell hirdetni, hogy a  V e le  való  találkozás öröm öt
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jelent, a H ozzá térés m ár itt is öröm , a részleges-ism eret világában. 
A  tanítvány, ha eljöven d ő U rára néz, rem énységben felem eli fejét.

Tudatos várakozás ez. Sok dolgunk közben m egfeledkezhetünk Róla. 
Lárm ában és ezernyi feladatok között e lfe lejtjü k , hogy Ö visszatér, tu
datosan észben kell ezt a  tényt tartanunk. H a  az időpont bizonytalan is, 
a visszajövetel biztos. A  textus első fe le  szerint az em berek elfeledkez
tek erről. N em  m ű veln ek sem m i rosszat, csupa term észeteset cselek
szenek: „E m berkédnek” : Esznek, isznak, házasodnak, kereskednek stb. 
Ez nem  baj, a  baj az, hogy csak ezt teszik, illetve úgy teszik, hogy va 
lakiről m egfeledkeznek. B elem erülnek m indebbe, m egfulladnak, ki sem  
látszanak a sok tennivaló közül. A  tanítvány is a világon él és ez nem  
baj, éppen ez a  helyes, h iszen nem  különc, eszik , iszik, házasodik, ke
reskedik, de közben nem  feledkezik m eg U ráról. V á rja  a  váratlant, 
látja  a  láthatatlant, hű a  távollevőhöz.

Felelős várakozás ez. A  tanítvány tudja, hogy U rának felelős m in 
dennel, hiszen U ra a z  egész v ilág  gondviselőjévé tette. A  felelősség te -  
rem tett-voltunkhoz isten-képűségünkhöz tartozik. Isten többek között 
azzal is csodálatosan m egkülönböztetett, m inden terem tm énytől, hogy  
felelős lénnyé tett. A  tanítvány nem  fé l a  felelősségrevonástól, hiszen  
m egszokta, hogy naponta elszám ol U rával, im ádságában, beszám ol N eki 
m indenről.

Tevékeny  várakozás ez. N em  a váróterm ek unalm as, lassan kúszó  
idejű , tétlen várakozása, hanem  az édesanya várakozása, ahogyan fiát, 
vagy lányát várja  haza. Süt, főz, takarít, hogy m inden rendben legyen, 
m ire az, akit szeret, hazaér. N incs ideje ölhetett kézzel ülni, van dolga  
elég. A  példázatbeli szolgának az a  dolga, hogy m ásokról gondoskodjék, 
ez pedig örök, állandóan sokoldalú feladat. V alóban  egy életre szóló  
m egbízatás: Idejében m egadni azt, am ire a  m ásiknak szüksége van.

Ez a  vasárnap nem  kedvetlenít el, nem  ijeszthet m eg, nem  béníthat 
le , hanem  felfokozza erőnket, hogy törődjünk m indenkivel;- aki körülöt
tünk van, akár tudnak az eschatologiáról, akár nem , hogy igazán e m 
berséges em berekként, szolgáló tanítványokként éljü n k  a  világban. 
Eschatologiai textusunkból em bertelen következtetéseket levonni nem  
szabad, sem m ifé le  „kapuzárás előtti pánikhangulatot terem teni” (B run- 
ner) szintén nem  szabad. V ilágosan  m eg kell m utatnunk a  gyülekezet
nek, hogy Jézus eljövetelének híre szeretetben szolgáló életre kötelezi a  
tanítványt.

Hafenscher Károly
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