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Csendben I s t en előtt

Az evangélikus lelkész 
és a nemzetközi helyzet

Mi, evangélikus lelkészek újságolvasó emberek vagyunk, 
akik szent hivatásunknál fogva érdeklődünk az egész emberi
séget érintő kérdések iránt. Mi természetesen ezeket a kérdé
seket is, mint evangélikus lelkészek szemléljük, éppen azért 
szükséges tisztázást és elemzést végezni, hogyan is viszonyul
junk a felvetett nagy nemzetközi kérdésekhez.

Ma már egyetértés van közöttünk abban, hogy a világ kér
déseivel való foglalkozás is szorosan hozzátartozik egyházi fe l
adatainkhoz. Isten nemcsak az egyházak, hanem az egész min- 
denségnek teremtője, fenntartója, gondviselője, szuverén ura 
és mindenható Istene. Az egyház nem hallgathat Istennek az 
egész világra kiterjedő hatalmáról. Isten nem hagy afelől sem 
kétségben minket, hogy mi az Ö parancsa a világ fejlődésére 
nézve. A  Genezisben megadott ún. kultúrparancstól kezdve: 
„Szaporodjatok és sokasodjatok és töltsétek be a földet és hajt
sátok birodalmatok a lá .. . ”  (1 Móz 1,28) világos Isten parancsa 
az egész világ életének előrehaladását és fejlődését illetően. Az 
egyháznak szolgálnia kell Isten célgondolatát, ezért nem há
ríthatja el magától a világ dolgaival való törődés feladatát.

De foglalkoznia kell az egyháznak a világ dolgaival nem
csak a világ érdekében, hanem önmaga érdekében is. Mert a 
világ eseményei kihatnak az egyház életére is, hiszen az egy
ház élete át meg át van szőve a világtörténelem szálaival. Az 
atomháború katasztrófája nemcsak a világot, hanem az egy
házat is exisztenciálisan érinti.

De legfőképpen azért kell foglalkoznia az egyháznak a 
világ dolgaival, mert az egyház Isten szeretetét köteles képvi
selni a világban. Isten szeretete pedig oly határtalan a világ 
iránt, hogy számára a legkedvesebbet, egyszülött Fiát adta a 
világért (Ján 3,16). A  Jézus Krisztus tanítványa csak úgy szol
gálhat Ura iránti hűségben, ha fel tud mutatni valamit Ura
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emberszeretetéből. Jézus Krisztus határtalan emberszeretete 
pedig arra kényszeríti a Krisztust követőket, hogy teljes fele
lősséget érezzenek a világért, az emberekért, az emberiség jö 
vendőjéért, népek, országok, városok, falvak megmaradásáért. 
Ez a krisztusi szolgáló szeretet nem azon töpreng, hogy hatás
körébe tartozik-e a nemzetközi kérdésekkel való foglalkozás, 
s nem volna-e jobb behúzódni valami modern kolostor szem
lélődő életformájába, ahol az ember csak önmaga kegyességé
nek az ápolgatásával törődhet, hanem ez Krisztussá akar lenni 
a felebarát iránt, segíteni, építeni akar mindenütt, ahol erre 
alkalom kínálkozik.

Minket, evangélikus lelkészeket ez a tanítványt hűség hajt 
a nemzetközi kérdésekkel való foglalkozás felé. A mai helyzet
ben ezekkel a kérdésekkel való foglalkozás békeszolgálatunk
kal van szoros összefüggésben. Mi nem a politizálás kedvéért 
törődünk ezekkel a kérdésekkel, hanem azért, mert az embe
riség békéjének biztosításához hozzá akarjuk adni a magunk 
szerény erőfeszítéseit. Mi mindenáron meg akarjuk oltalmaz- 
tatni az emberiség békéjét. Ehhez azonban szükséges azoknak 
az alapvető kérdéseknek a tisztán látása, amelyek döntően be
folyásolhatják az emberi történelem alakulását.

A nemzetközi kérdésekkel való foglalkozásunk az egyház
nak a világ iránt érzett szolgáló szeretetéből folyik.

Nem ma kezdünk nemzetközi kérdésekkel foglalkozni. Az 
egyháztörténelem minden korszakában feladatuknak érezték a 
keresztyének a nemzetközi ügyekkel való törődést. Különösen 
megerősödött ez a felelősségérzés az első és második világhá
ború alatt és után jelentkező egyházi közgondolkodásban. Elég 
itt csupán arra utalni, hogy már az 1925-ös stockholmi Life and 
Work konferencia elítélte a háború minden formáját, különös
képpen pedig a támadó háborút. Az ökumenikus mozgalom pe
dig rendszeresen felveszi teológiai programjába a nemzetközi 
kérdésekkel való foglalkozást. így tehát a világkeresztyénség 
közvéleménye előtt már nem kell sok szót vesztegetni arra, 
hogy mennyire szükségszerű az egyháznak a nemzetközi kér
désekkel való foglalkozás.

Az egyháznak világosan kell látnia, hogy az emberiség 
páratlan korszakba érkezett. Az emberiség soha nem látott ha
talomra tett szert a természet erői fölött. Egymást érik a nagy 
és sokat ígérő tudományos felfedezések. Az emberi ész és az 
emberi kéz képes űrhajót küldeni a világűrbe, sőt nincs mesz- 
sze az az idő, amikor az első emberek is meg fognak jelenni 
égitestünk határain kívül eső területeken. Az emberi ész fel
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hasította az atomot. Behatolt a fehérje sejtjeibe. A tudomány 
határai annyira kitágultak, mint még soha. Soha nem látott 
sebességgel tudunk közlekedni országok és világrészek között.

Mégis emellett a szédületesen gyors tudományos és tech
nikai fejlődés mellett ki mondhatja el, hogy a világ tökéletes, 
hogy nincs sehol nyomorúság és nélkülözés? Emberek százmil
liói ma is éheznek és nyomorognak. És ez nem lehet közömbös 
azoknak a keresztyéneknek, akiket Uruk azzal küld a világba, 
hogy az éhezőket táplálják, a szomjúhozóknak inni adjanak, a 
ruhátlanokat felöltöztessék.

Noha kibontakozhatna az emberi jólét terjedelme és a béke 
biztonsága, mégis ki mondhatja el, hogy a tudomány haladása, 
és a XX. század nagy eredményei teljes mértékben biztosítják 
az emberiség békés jövendőjét? Óriási veszélyt jelent az egész 
emberiségre, hogy a tudomány és a technika vívmányai eset
leg nem az emberiség előrehaladásának nemes céljait szolgál
ják majd, hanem szörnyű pusztító eszközök előállítását, ame
lyek magát az emberiség jövendőjét fenyegetik halálos vesze
delemmel.

Az egyház előtt magasztos perspektíva tárul ki az embe
riségnek ebben a korszakában. Az egyház Ura iránti hűségben 
kell felemelnünk szavunkat a m,ég mindig gyarmati sorsban 
sínylődő, szenvedő emberek megsegítése érdekében egyfelől 
és az egész emberiség jövendőjét biztosító békés fejlődés elő
mozdítása érdekében másfelől. Nagy és szent küldetés ebben 
a korban keresztyénnek lenni. Mert ez azt jelenti, hogy mi 
Isten igéjével az ajkunkon és a szeretet lelkületével a szívünk
ben tanácsolhatjuk és inthetjük a világot a jóra Isten akarata 
nyomán. A mi segítő szavunk sem hiányozhat, amikor alap
vető döntések és nagy lehetőségek elgtt áll az emberiség.

Az ENSZ hivatalos adatai szerint amikor Indonézia, ez a 
volt gyarmat függetlenné vált, az egy főre eső nemzeti jöve
delem itt mindössze 25 amerikai dollár volt, a gyarmatosító 
Hollandiában viszont hússzorta több. Amikor a kongói nép ki
vívta függetlenségét, Belgiumban az egy főre eső nemzeti jö 
vedelem 13-szor akkora volt, mint Kongóban. A gyarmatosítók 
érdekeinek megfelelt a leigázott népek műveletlenségben tar
tása. Indonéziában az írni-olvasni tudók arányszáma 1950-ben 
nem haladta meg a 15— 20%-oí. Ez Indiában 26%, Pakisztán
ban 14°/o volt. Indonéziában 1948-ban egy orvosnak 67 000 em
bert kellett ellátnia. A rendkívül alacsony életszínvonal miatt 
az egykori gyarmatokon és jelenlegi gyarmatokon a világon a 
legalacsonyabb az átlag életkor. Némelyik ilyen országban az
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emberek átlagosan csupán 35 évet élnek. Ez fele annyi, mint 
a gyarmattartó országok lakosságának átlagos életkora.

Ezek a tények nem közömbösek Jézus Krisztus egyházára 
nézve sem. A  volt gyarmati és félgyarmati területeken élő ke
resztyének számtalanszor kifejezést adtak erkölcsi felháboro
dásuknak. A  keresztyén erkölcs nemcsak individuális vonat
kozásaiban tanít a bűnről, hanem meglátja a nagyobb erkölcsi 
távlatokat is a népek egymáshoz való viszonyának és az egész 
emberiséget érintő kérdéseknek az összefüggésében is. A  ke
resztyén erkölccsel semmiképpen sem fér össze a dzsungel tör
vénye, amely szabadjára ereszti a ragadozók telhetetlenségét 
annak a gőgös és fölényes elvnek az alapján: „A zt teszem, amit 
akarok” . A keresztyén erkölccsel semmiképpen sem fér össze 
sem egyik embernek a másik által való elnyomása, sem egyik 
országnak a másik által való leigázása. Nekünk, mai keresztyé
neknek világosan kell látnunk azt a nagyarányú és nemzetközi 
viszonylatokban jelentkező bűnt, amely a világszerte megszé
gyenült, de még mindig tevékeny imperializmusban látható. 
A  keresztyén erkölccsel semmiképpen sem fér össze a VII. pa
rancsolat országokra kiterjeszkedő megsértése, amikor a gyar
matrendszer révén egyik ország birtokba veszi és kihasználja 
a másik területét és annak kincseit.

A világtörténelem egész menete a gyarmati rendszer tel
jes és végleges felszámolását követeli meg.

Minket, mint a békének hitbeli alapon álló harcosait azért 
is élénken foglalkoztat a gyarmatosító rendszer megszüntetése, 
mert állandó háborús veszélyt rejt magában a katonailag és 
gazdaságilag erős hatalmak elnyomó politikája az ázsiai és af
rikai népek felé. Az elnyomott gyarmati népek csak hihetetlen 
szenvedések és áldozatok árán tudják kivívni szabadságjogu
kat. Bármilyen konfliktusba keveredjenek is bele a nagyha
talmak, a kezdetben helyi háború elkerülhetetlenül általános 
világháborúvá nőhet.

A  gyarmati rendszer megszüntetésének együtt kell járnia 
az idegen területen levő támaszpontok felszámolásával is. Ér
vényt kell szerezni az ENSZ alapokmánya tételének, amely 
szerint valamennyi állam egyenlősége, szuverén joga és terü
leti sérthetetlensége tiszteletben tartandó, egyik állam sem él
vezhet kizárólagos jogot vagy előjogot más állam rovására.

Annak ellenére, hogy egy népnek sincs szüksége háborúra, 
mégis a nagyhatalmak óriási mennyiségű nukleáris fegyvert 
halmoztak fel, valamint olyan eszközöket, amelyekkel eljut
tathatják azokat a Földön bármely célpontra. Ezeknek az esz-
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közöknek a felhalmozása tovább folyik. A fegyverkezési ver
seny magában is veszélyezteti a békét, hiszen elég a radar- 
rendszer működésének valamilyen pontatlansága, vagy elég, ha 
egy pilóta helytelenül értelmez egy parancsot, és máris meg
indulhat a háborús konfliktus láncreakciója.

Egy év alatt is több mint száz milliárd dollárt emésztettek 
fel a katonai kiadások. Ez olyan hatalmas összeg, hogy ebből 
egész Afrikát hatalmas technikai és gazdasági eredményekhez 
lehetne juttatni, a szenvedő világrészből a jólét világrésze vál
hatna.

Természetes, hogy ilyen helyzetben az egyház akkor en
gedelmes Urához és Megváltójához, ha az általános és teljes 
leszerelés álláspontját követi. A keresztyén erkölcsi meggyő
ződésből csak az következik, hogy minden állam egyszer s min
denkorra mondjon le a katonai erőről, azt teljesen számolja fel.

Ebben a korszakban a Jézus Krisztus evangéliumának 
tisztán és igazán kell hangoznia az emberiség egységéről, az 
embereket elválasztó tényezők ledöntéséről, az emberi szoli
daritás vállalásáról.

Ebben a korszakban különösen forrón és sokat kell imád
koznunk azért, hogy Isten áldja meg az emberiség békés jö 
vendőjére vonatkozó szándékokat. Könyörögnünk kell a világ
mindenség Urához, hogy a világot tartsa méltónak az életres, 
a boldogulásra és a felemelkedésre.

Ebben a korszakban meg kell erősödnie a keresztyének 
állásfoglalásának a béke érdekében. Többet kell szót váltanunk 
egymással, az emberiség döntő kérdéseit illetően.

Isten kegyelme Jézus Krisztusban az egész embervilág
nak megjelent. Ebben a kegyelemben bízva tudjuk, hogy Isten 
javát akarja a világnak, győzelemre fogja vinni az igazságnak 
és a békének a törekvéseit, egyházát pedig meg fogja erősíteni 
a világ földi javáért és megmaradásáért folytatott küzdelem
ben.

Dr. Ottlyk Ernő
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T a n u l m á n y o k

Kisiklott eschatológia
i.

Három prédikáció-idézet
1. „Jézus Krisztus Isten utolsó szava volt az emberhez. Ennél többet 

és jobbat már nem mondhatott. Benne összefoglal tan mutatta meg ke
gyelmes végső akaratát. Jézus Krisztus pedig vállalta ezt az akaratot. 
Bűneinket felvitte a fára és meghalt értünk a kereszten. Engesztelő ál
dozatával bűnbocsánatot szerzett, feltámadásával megtörte a halál ha
talmát . . . ”

Ez a prédikáció-szelet csupa perfektum. Minden szava igaz, de ha 
így folytatódik, egyoldalú, mert nincs perspektívája. Az evangéliumot 
nem lehet epikává tárgyiasítani.

2. „ . . .  Életünk Istentől adott, nagy alkalom. Értelmes és értékes 
alkalom. Amellett egyetlen is. Hitre, szeretetre, szolgálatra csak a földi 
életben van lehetőség. Ezért hát megtérni, amíg nem késő, szeretni, 
amíg lehet, munkálkodni, amíg nappal van ..

Ez a prédikáció-szelet csupa prézens. Minden szava helyes, de ha 
így folytatódik, egyoldalú, mert gyökértelen. Az evangéliumot nem lehet 
etikává szűkíteni.

3. „ . . .  Isten gyermekei állandó honvágyban élnek igazi hazájuk 
felé. Mert .tudják, hogy nincs itt maradandó városuk, hanem a jövendőt 
keresik. Szemük, szívük az eljövendőkön csüng, s oda készülnek, ahol 
Uruk helyet készített nekik, s ahol eltöröl majd szemükről minden köny- 
nyet. . . ”

Ez a prédikáció-szelet csupán futúrum. Helytálló minden szava, de 
ha így folytatódik, egyoldalú, mert gyümölcsléién. Az evangéliomot nem 
lehet eschatológiává légiesíteni.

II.
Minta

Az evangéliom múlt, jelen és jövő — együtt. Ezért a keresztyénség 
a múltban gyökerezik, a jelenben él és a jövőbe készül.

Az evangéliom teljességét minden idők igehirdetése számára klasz- 
szikus példaként tömöríti Pál a Titus-levél 2. fejezetének 11—14. ver
sében; „Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, s arra 
tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és világi kívánságokat, 
mértékletesen, igazán és szentül éljünk e jelenvaló világon; mint akik 
várjuk a boldog reménységet, a nagy Istennek és a mi megtartónknak, 
Jézus Krisztusnak dicsőséges megjelenését, Aki önmagát adta miéret-
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tünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól és tisztítson magá
nak tulajdonul olyan népet, amely buzgón törekszik a jócselekedetekre.”

Anélkül, hogy holmi mechanikusan kidekázó arányosság formaliz
musát ajánlanánk — ezt a három nagy tényt kell egyenlő súlyponti- 
sággal hangsúlyoznunk minden igehirdetésben: megjelent, várjuk a
megjelenését; jócselekedetekre tisztít. Bármelyik sikkad el, megcsonkul 
szánkon az evangélium teljessége.

III.
Az eschatológia fontossága

Az eschatológia az evangéliumnak nem függeléke, hanem szerves 
része.

Jézus belépője eschatologikon volt: „Térjetek meg, mert elközelííett 
a mennyek országa.” Elközelített: benne feszül a „már most” és a „még 
nem” egyfontosságú hangsúlypárja.

Jézus minden cselekedete az eschatonra utal. Jócselekedeteinek igazi 
jelentősége az öncélúságon túlmutató; gyógyításai jövőbe mutató jelek.

Pál apostol szerint az egyház minden igehárdetői megszólalása 
eschatológiai aktus: „ . . . a z  Ürnak halálát hirdessétek (helyesebben: 
hirdetitek), míg eljön.” 1. Kor. 11,26. Mert „ha csak ebben az életben 
reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.”
1. Kor. 15,19. — Nem 'lehet másképp prédikálni, hanem csak az eljött, 
az ittlevő és eljövő Krisztusról, az „akkor — most — majd” feszültsé
gében.

Az eschatos újszövetségi fogalmában összekapcsolódik a múlt, jelen 
és jövő.

Krisztus első megjelenése már eschaton. „Isten hajdan sokszor és 
sokféleképpen szólott az atyáknak a próféták által. Ezekben az utolsó 
időkben (=  ep’ eschatou) pedig szólott nékünk a Fia által.’’ Zsid. 1.1—2. 
„Krisztus már a világ teremtése előtt elrendeltetett, de csak az idők 
végén (=  ep’eschatou) jelent meg érettetek.” 1. Péter 1,20. íme a „múlt” 
mint az eschatos egyik tartalmi vonása.

De benne van a jelen is. „Gyermekeim, itt az utolsó óra” . (=  eschaté 
hóra). 1. János 2,18.

S a jövő is ott van az eschatos tartalmi jegyei között. „ ... hogy sem
mit el' ne veszítsek, hanem feltámasszam az utolsó napon” (=  eschaté 
hémera). János 6,39. „Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely 
készen van, hogy az utolsó időben (=  en kairo eschato) nyilvánvalóvá 
legyen.”  1. Péter 1,5.

Igehirdetésünk és keresztyén életünk az első ádvent nélkül gyökér- 
telen, a mostani ádvent nélkül tartalmatlan, az utolsó ádvent nélkül ki
látástalan.

* A parúziát hangsúlyozni kell, azok felé, (2. Péter 3,3—4), „akik 
mondják, hol van az Ö eljövetelének ígérete” , másrészt a feledékenyek 
és könnyelműek felé, (Máté 25,5: „Késvén a vőlegény. . .  elszunnyad
tak” ; „halogatja uram a hazajövetelt” , — s eszik-iszik a „hitvány szolga” : 
Máté 24,48—49.)

Asmussen, akinek romanizáló és túlzottan dialektikus hajlamaival 
vitában kell lennünk, jól fejezi ki az eschatológia fontosságát: „ . .  .Re
ménységben várunk. Vessünk véget minden szociális igazságtalanságnak. 
De ha végetvetettünk, mi tovább reménykedünk. Küszöböljük ki a há
borút. De ha kiküszöböltük, mi tovább reménykedünk. Emeljük az em
beriséget az erkölcsi és szellemi tökéletesség legmagasabb fokára. De
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ha megtettük, mi tovább reménykedünk. Mert evangéliumunk van. jó
hírünk. Várjuk a halottak feltámadásának és az eljövendő életet. . 
(Zwischen den Zeiten, 1930. júl.)

IV.

Kisiklott eschatológia
1. Jelei

Meg kell mondanunk hogy az egyház eschatológiája már az első 
századokban helytelen vágányra futott és kisiklott. Világviszonylatban 
is figyelve a kérdést, ma is kisiklott eschatológiáról kell beszélnünk. 
Kezdettől fogva mindmáig hol itt, hol ott tűnnek fel az elvetélt parúzia 
jelei; személyek, mozgalmak, irányzatok, — záros határidőn belül vár
ják vissza Jézus Krisztust. (Lásd Világosság, 1963. októberi szám: Titkos 
szekta Szabolcsban.)

Egyes keresztyének, vagy egyházi irányzatok elabszolutizált remény
sége és fordítottjaként a pesszimista keresztyénség; apokaliptikus rajon
gások és ellenpárjaként az immanenciában megrekedt keresztyénség, 
mind-mind kisiklott eschatológia jelei.

2. Okai

a) Túlburjánzás s hangsúlyeltolódás

Az Üjszövetség parúzia-szemléletében Jézus személyes jelenléte a 
fontos. Elsősorban nem azt várták, amit hoz, hanem Krisztust magát. 
Mivel pedig jelenléte az inkarnációban már döntően megkezdődött — 
bár a remény és bírás, a most és majd, az elrejtettség és nyilvánvaló
ság feszültsége természetesen megvan eschatológiai szemléletükben —, 
de helyes és egészséges, egyfontosságú hangsúlyarányban.

Jézus eschatológiai terminusokban gondolkodott és szólt, éppen olyan 
természetesen, mint ahogyan arámul beszélt, de üzenetének lényege 
épperi úgy nem volt — az ismeretlen jövőbe kitoltan — abszolút érte
lemben a parúziához kötve, mint ahogyan nem volt az arámi nyelvhez 
kötve. Ennek köszönhető, hogy az őskeresztyénség úgy tudott megsza
badulni a rövidlejáratú parúzia helytelen szemléletétől, hogy abba nem 
rendült bele különösképpen.

Egyáltalán: az Üjszövetség mértéktartóan szól a parúziáról. Minden 
különösebb kiszínezés hiányzik, főként a parúzia tartalmi jegyeit il
letően.

Ami hitvallási iratainkat illeti: az ősegyház krédóiban csak gyér 
eschatológiai utalásokat találunk. S feltűnő, hogy hitvallásainkban a 
krédó eschatológiai részeinek magyarázata vagy teljesen hiányzik, mint 
a Kis Káté 2. Hitágazat-magyarázatában, vagy a magyarázat csak érin
tően történik, mint a Nagy Káté, 3. Hitágazat-magyarázatban.

Hitvallási irataink közül csak az Ágostai Hitvallás szól tételesen 
a parúziáról a 3. cikkben („Ugyanez a Krisztus egyszer majd mindenek 
láttára visszatér, hogy megítélje az élőket és holtakat...” ); és a 17. 
cikkben, de józan damnatió-záradékkal; „ . . .  Krisztus a világ végén 
megjelenik majd, hogy ítéletet tartson. A halottakat mind feltámasztja... 
Elítélik azokat, akik zsidós nézeteket terjesztenek, hogy a halottak fel
támadása előtt. . .  az istenfélőik szerzik meg a világuralmat.” — Hit
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vallási iratainkat egyesek meg is vádolták „Weltfreudigkeit”-tel és az
zal, hogy csupán individuális eschatológiát tanítanak. Pedig ez tévedés, 
mert hitvallási irataink mindegyike eschatológiai meghatározottságú: 
Krisztus már most országol, de „urasága” még nem lett nyilvánvaló.

Az Újszövetségnek és hitvallási iratainknak ezzel a józan és mér
téktartó — tehát igeszerű — eschatológiai attitűdjével ellentétben már 
korán bizonyos eschatológiai túlburjánzás és hangsúlyeltolódás figyel
hető meg, amely itt-ott szinte hedonista parúzia-szemléletbe csap át. 
A visszatérő Jézus Krisztus személye helyett a visszatérés módjára és 
külsőségeire kerül a hangsúly. Ügy jön el, mint egy keleti kényúr, tel
jes udvartartással. Nem az a legfontosabb, hogy Ö jön, hanem, hogy mit 
hoz nekünk. A parúzia tartalmi jegyeit mértéktelenül kiszínezik, túlsá
gosan előtérbe kerül a „másvilági kárpótlás” gondolata. S mindezzel 
egyenes arányban homályosodik el annak a jelentősége, hogy Jézus már 
megjelent, feltámadott és „minden napon”  velünk van. Ezek az apoka
liptikus millenista váradalmak okai az eschatológia kisiklásának.

b) Apokaliptikába hajló eschatológia
Figyeljük meg a Jelenések könyve 22. részének 11. versét: „Aki 

igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; aki förtelmes, legyen för
telmes ezután i s . . .  és aki szent, legyen szent ezután is! Íme, hamar el
jövök . . Ez apokaliptika! S olvassuk ehhez hozzá Jézus első prédi
kációját Háté 4,17-ből: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek 
országa.” Ez eschatológia! A  kettő között nem kisebb a különbség, mint 
az, hogy az apokaliptikából hiányzik a mentő szeretet, tehát az evan- 
géliom. Az apokaliptika önző irgalmatlanság, az eschatológia a gyüleke
zet örömhíre.

c) Helytelen fordítások ég értelmezések
Jézus jövetelének klasszikus görög szava az „erchestai” . A szó par- 

ticipiálís alakja a legpregnánsabb; erchomenos. „Ego eimi.. . .  ho ercho- 
menos”. Jel. 1,8. A Vulgata ezt a jelenidejű participiumot a „venturus” 
jövőidejű szóval fordítja, s az új magyar fordítás is; „eljövendő” . Pedig 
az igazi értelem; Én vagyok „az érkező” aki jön. ti. mindig jön. Hiszen 
ezért kell szüntelen várásban mindig készen lennünk a fogadására. A
3. .Hitágazat görög szövegében az „erchetai” ige van, tehát jelenidő 
van. A latin szöveg jövő időt csinál belőle; „venturus’!, s ennek nyo
mán a későbbi másnyelvű fordítások is, pl. a magyar is: „Onnan lészen 
eljövendő” . Ez helytelen.

Az eschatológia másik klasszikus szava a névadó „eschatos” . Hogy 
mi az eschatológiát már egészen korai időtől elhellenizáltan kaptuk, 
annak oka nem kis részben az eschatos szó hellerjisztikus fordítása és 
értelmezése. Igaz, hogy az „eschatos” tárgyi, idői és térbeli „utolsó”-t 
jelent, de az Újszövetség igen jelentős helyein a szó teológiai értelem
színeződést kapott, s ezzel jelentése gazdagon kiszélesedett. Az eschaton 
nem a kitologatható jövendőben vár ránk, hanem az eschaton már be
állt. Jézus inkarnációja az eschaton kezdete. „Az Isten hajdan sokszor 
és sokféleképpen szólott az atyáknak a próféták által, ezekben <jz utolsó 
időkben (ep’esohatou tón hémeron) szólott nekünk a Fia által. Zsid. 1,1—2. 
„Krisztus ugyan már a világ teremtése előtt elrendeltetett, de csak 
az idők végén (ep’eschatou tón chronón) jelent meg érettetek. 1. Péter 
1, 20.

Legjelentősebb tartalmi jegyek tekintetében az ,.eschatos”-nak je
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lentésbeli rokona, szinte szinonimája a „telos” . Ezt a szót hagyomá
nyosan „vég”-nek szokták fordítani. Holott az „eschatos” is, meg a „te
los” is nem valami statikusan értendő „utolsó”-t és „vég”-et jelent 
hanem sokkal inkább dinamikusan értendő „teljesség”-et és „cél”-t.

A „telos”-nak — s ez egész szócsaládjára érvényes — két fontos 
jelentésárnyalata van: egyik a „vég”. „Mindennek vége közel van” , 1. 
Péter 1,7; másik a „cél”. Meggyőződésem szerint ez a fontosabb és gya
koribb jelentés. „Miután megszabadultatok a bűntől. . .  megvan a gyü
mölcsötök a szent életre, amelynek vége (=  telos =  célja) az örök élet.” 
Hóm. 6,22. „Krisztus megerősít titeket mindvégig (heós telous =  egészen 
a célig) feddhetetlenségben.” 1. Kor. 1,8. — „Részeseivé lettünk Krisz
tusnak, ha ugyan a bizodalmát, amely kezdetben élt bennünk, mind
végig (mechri telous =  a célig) erősen megtartjuk.” Zsid. 3,14. — „Kö- 
zületek kiki ugyanazt a buzgóságot tanúsítsa mindvégig' (achri telous =-• 
a célig), míg a reménység teljes bizonyossággá nem lesz.” Zsid. 6.11. — 
„A parancsolat célja (telos: a próbakiadás itt helyesen fordít) . . .  a hit
ből származó szeretet.” 1. Tim. 1,5.

Világos, hogy e felsorolt helyek „telos” szavában nem az idő for
mai jelentése a lényeges, hanem a tárgyi jelentés, mégpedig a „cél” 
értelmében. Róm. 10,4-ben a „telos” mindkét jelentése megvan. „A tör
vény vége (telos) Krisztus, minden hívőnek megigazulására.” A tör
vénynek, mint üdvszerző eszköznek, vége van, mert Krisztus végleg 
betöltötte, de éppen ez volt a cél.

A „telos” vég, igen, de a teljesség, a cél értelmében.
A helytelen fordítások mellett a helytelen értelmezések is részesei 

az eschatológia kisiklatásának. Jel. 1,17-ben azt mondja Jézus — ma
gáról mondja — : „Én vagyok az Első és az Utolsó.” „Prótos kai ho 
eschatos” . Világos, hogy sem a „protos”-t, sem az „eschatost” nem sza
bad ezen a helyen formaian időinek, statikusan értelmezni, hanem dina
mikusan: „Én vagyok az Elkezdő és a Beteljesítő” . Ugyanezt akarja 
mondani az ige akkor is, mikor Jézust alfának és ómegának nevezi. 
Ez a két görög betű csupa dinamizmus. Hiszen az alfa nemcsak időién 
és sorrendben első betű, hanem a beszéd elemeit elkezdő, bevezető hang, 
szinte az első megszólalás, mint ahogyan az ómega is nem sorrendi 
utolsó, hanem befejező, teljességre juttató hang: Jézus Krisztus az Atya 
teljes kijelentése, mely az abc minden betűjét, az egész emberi beszédet 
és életet igénybe veszi és kitölti.

Az evangéliomok sokszor szólnak a „mennyek országá”-ról. Jézus 
is beszél „Isten országá”-ról és az Ö „országáéról. Nos, a „basileüs” 
szót sepi szabad nekünk kiszínezett fantáziával, statikusan értelmez
nünk, hanem nagyon is dinamikusan, mert a basileüs =  ország =  úrság, 
s ez Krisztus parancsoló Űr-voltára és a mi engedelmeskedésünkre utal. 
Gondoljuk át 1. Kor. 15,24. sk. igéket: „Azután a vég (telos), mikor 
Krisztus átadja az országot (basileia) az Istennek... ,  hogy Isten legyen 
minden mindenekben.” Hogyan jelenthetne itt a „telos” vég-et, mikor 
Jézus itt adja át a célhoz érkezett basileiát Istennek?! Hogy utána kö
vetkezzék a legnagyobb, aminek minden csak előzménye volt, hogy ti. 
Isten legyen minden mindenekben.

Mindezek tudatában joggal kérdezhetjük, hogyan lehet a „consum- 
matio mundi”-t, a „synteleia tou kosmou”-t „világ végé” -nek fordítani, 
és a dogmatikák miért beszélnek „utolsó idők”-ről, „utolsó dolgok”-ról, 
holott nem utolsó időről, hanem teljességre, célhoz jutott időről van szó 
és mi nem utolsó dolgokra nézünk, hanem a feltámadott, élő, személyes 
Jézus Krisztusra?!
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d) Hellenista időszemlélet
Eschatológiai tudatunkat sokban eltorzította a hellenista időszem

lélet. A görög időfogalom térbeli, statikus, ciklikus; a bibliai időfogalom 
dinamikus, lineáris. A hellén gondolkodás szinte elvont, filozófiai foga
lommá tette az időt; a bibliai gondolkodás számára az idő nem absztrakt 
fogalom, mintegy úr, hanem kairos, rendelt, célos idő — alkalom.

A hellén gondolkodás az idő és örökkévalóság között qualitatív kü
lönbséget érez, a bibliai szemlélet az idő és örökkévalóság között csak 
quantitatív különbséget lát. A hellén gondolkodás a „megváltás”-t idő
felettinek tudta, a bibliai szemlélet a megváltást idővonalban éli. Plató 
szerint az örökkévalóság =  időtelenség. A bibliai szemlélet számára 
az örökkévalóság végnélküli, megteljesedett idő. Jel. 10,5-ában: „ . . . i d ő  
nem lesz többé.” Az új fordítás jobb; “„Nem lesz már több idő.” A vers 
értelme; halogatni való idő nincs többé.

A hellenizálódott eschatológia „itt és ott”-ról beszél, a Biblia „most 
és majd”-ról tud. Az örökkévalóság „majd”-ja nem ellentéte az idő 
„most”-jának, de nem is valami mást kapunk az örökkévalóságban, mint 
amit már most megkaptunk, hanem ugyanazt megteljesedve. („Dér Sinn 
des nt. lichen Parusiegedankens ist, dass die Spannung zwischen Uner- 
fülltheit und Vollendung, Hoffen und Habén, Verborgen- und Offenbar- 
sein, Glauben und Schauen, gelöst werden soll und dass dafür das Ent- 
scheidende in Christus bereits geschehen ist.” (Oepke: Theol. Wörter- 
buch, V. kötet, 868. o.)

Efféle szavaink: „odafönt”,„odaát”, „másvilág”, nemcsak letűnt vi
lágkép maradványairól, hanem eschatológiai szemléletünk hellenista el
hajlásairól is árulkodnak.

Érdemes volna egyszer alaposan utánanézni annak, hogy nem ide 
nyúlnak-e végső gyökerei annak a túlhajtott aszketizmusnak és középkori 
szerzetesideálnak, amely ezután vélte megszerezni saját erőből azt, amit 
Jézus Krisztus már megszerzett, s amelyre ugyancsak Ö erősít meg — 
— mechri telous — a célig?!

Mivel földi életünk már része az örökkévalóságnak, s üdvösségünket 
nem ciklikusan, hanem lineárisan hisszük, céljaink is nem legyező- 
szerűen, hanem láncolatban helyezkednek el. Ezért nincs ütköző ellen
tét közbeeső jó ügyű földi céljaink és a legfőbb, teljes célunk, üdvös
ségünk között. Sőt: inspiráló kölcsönhatás.

3. Az eschatológiai kisiklások következményei
a) Eschatológai szemléletünk és parúziás igehirdetésünk elhajlá

sainak egyik következménye kétségtelenül az, hogy híveink, akik még 
hisznek Jézus második ádventjában, csak a „világ végé” -nek kataszt
rófa-komplexumával leterhelten tudnak arra gondolni. Tüzetes lélek
tani vizsgálódás feladata volna annak megállapítása, hogy ez a ka
tasztrófa-komplexum mennyiben oka annak, hogy a keresztyénekben 
sokszor nagyobb a 'halálfélelem, mint a nem-keresztyénekben. Nem fe
lejtjük természetesen, hogy Péter levele tűzben és a Jelenések könyve 
súlyos eseményekben szemlélteti az eschatont, de — milyen jellemző — 
hogy éppen ez a két újszövetségi irat szól nagyon hangsúlyosan az új 
égről és új földről.

b) A torzult eschatológia számos szektát abortált. A mdllenizmus, 
az adventista tévelygés mindebből ered. S ma is vannak követői szerte 
a Világon, hazánkban is.
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c) Ki tudná megmondani, hogy a kisiklott eschatológia az egyház, 
eddigi története során hány emberben okozott keserű csalódást s en
nek következtében közönyt.

d) A torzult eschatológia kihívta — egyházon belül is — a kritikát,
s ez az ellenhatás törvényszerűségével nem keveseket az eschatológia 
elhanyagolásába, vagy teljes negációjába vitt. Mert két kísértéssel kell 
mindig számolni: egyik, hogy a pólyát nézzük gyereknek, másik, hogy 
a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntjük. ,

V.
Igeszerű eschatológiát!

Az igeszerű eschatológia azt jelenti, hogy
1. keresztyén életünkben és igehirdetésünkben egyfontosságú né

zetben lássuk, szóljuk és éljük az üdvtörténet három szakaszát: múl
tat, jelent és jövőt. Mint ahogy az Üjszövetség feltámadás hite egy 
múltbeli tényen alapul: Jézus feltámadott; de egy jelenidejűn is: az 
élő Krisztus Szentlelkével munkálkodik; és egy jövőbelin is, hogy Is
ten megtartja ígéretét, teljességre viszi a rész-szerint-valót, mert aki 
elhívott, hű Az!

Mikor Jézus megbiztatja a gyászoló Mártát, hogy „feltámad a 
testvéred” — akkor Márta a bizonytalan jövőbe nézők csüggetegségé- 
vel azt mondja: „Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó 
napon (en té eschaté hémera)” . Milyen sokat mond, hogy Jézus ekkor 
kijavítja Márta vallástételét, még pedig úgy javítja ki, hogy a messze 
jövőből a jelenbe utal és magára mutat: „En vagyok a feltámadás és 
az élet.” János 11,23—25. A megfeszített, feltámadott, élő Krisztus 
személyében a múlt, jelen és jövő üdvtörténetileg eggyé válik. (János 
21,31.)

Az igeszerű eschatológia azt jelenti, hogy
2. Jézusra nézzünk, a Feltámadottra. Az újszövetségi eschatológiá- 

nak elsősorban nem valami túlvilági gyönyörűség ad kívánatos tartal
mat, hanem az élő Kriszus személye. Jézus Krisztus már most üdvös
ségünk. „Az pedig az örök élet, hogy megismerjék Jézus Krisztust.”  
János 17,3. S ha teljes üdvösségnek lesz többlete — hogyne lenne! —, 
az az, hogy rész-szerint-való mostani Krisztus-ismeretünk teljessé lesz 
majd.

Ez a Krisztusra-nézés megóv 'bennünket a kiszínező spekulációktól, 
de a félelemtől is megszabadít.

Bindley angol teológus írja: „Vajon nem ugyanabban a tévedésben 
vagyunk-e Krisztus második ádventjára nézve, mint a zsidók voltak 
Messiásuk első ádventja tekintetében? Herceget vártak Dávid házából, 
győzelmes hőst, aki leveri a pogány elnyomókat, vasvesszővel uralko
dik és restaurálja Izráel királyságát. . .  És jött, mint jászolbeli egyszerű 
gyermek . . . ”  (Expository Times, XLI. kötet, 92. o.)

Valóban: az ige szól arról, hogy Jézus Krisztus „hatalommal és 
dicsőséggel” jön el. De vajon helyes képzeleteink vannak nekünk Krisz
tus hatalmáról és dicsőségéről? Sőt: nagyon is önző, antropomorf ké
pekben képzeljük el azt.

Valóban: szól az ige a befejező ítéletről, de Krisztus keze feltá- 
madottan is átszegezett kéz (János 20,27), s beteljesítő főműve (Welt- 
vollendung) bizonnyal nem a megtorló bosszú lesz, hanem az irgalmas 
mentés!

3. Eschatológiánk akkor igeszerű, ha inspirál, aktivizál és optimál.
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A tanulmányunk elején idézett tituszi ige — Titus 2,11—14 — erőtel
jesen mutatja, hogy Krisztus két ádventje kölcsönhatásban inspirál 
a jócselekvő, hasznos életre — a jelenben.

Erősen eschatologikus tesszalonikai leveleiben Pál keményen inti 
azokat, akik a parúzia helytelen képzetéből abbahagyták a munkát és 
tétlenkedtek. Ezeket nevezi „rendetlenek”-nek (=  ataktos =  katonai 
kifejezés: aki nem áll taxis-ban, csatarendben, vagy nem lép taktusra 
a többivel. 1. Thess. 5,14); és „alkalmatlanokénak (=  atopos — va
laki, aki nincs a helyén. 2. Thess. 3,2.) S ezekről mondja, hogy „inteni” 
kell őket és meg kell tőlük „szabadulni” .

S optimál is. Mert teljes értelmet ad az életnek és elveszi a félel
met. Hiszen nem a vég felé megyünk, hanem a cél felé. Jézus Krisz
tus nem végetvet, hanem megteljesít. Mert ö  a Pantokrator, a Welt- 
vollender (Kari Heim). Ebben van az alapos optimizmusunk és ezzel 
az optimizmussal tartozunk a világnak.

Az üdvtörténetnek három kulminációja van:
Krisztus inkarnációja.
Krisztus feltámadása.
Krisztus megteljesítő jövetele.
Ennek a háromnak erejében, fegyelmező és boldog feszültségében 

éljük optimista, munkás életünket.
Szabó József

Használt irodalom

Kittel: Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. — Ed- 
mund Schlink: Theologie dér lutherischen Bekenntnisscihriften. —
Reinhold Niebuhr: The Natúré and Destiny of Mán. — Kari Barth: 
Credo. — E. C. Fendt: What Lutherans are thinking. — Kari Heim: 
Jesus, dér Weltvollender. — Josef L. Hromadka: Das Evangélium auf 
dem Wege zum Menschen. — O. Cullmann: Christus und die Zeit. — 
H. Ristow, K. Matthie: Dér historische Jesus und dér kerygmatische 
Christus. — Emil Brunner: The Mediator. — E. Stauffer: Dér Theologie 
des neuen Testaments. — H. Burgert, H. Ristow: Kirche und Verkün- 
digung. Aufsatze zum Kerygma dér Gegenwart.

Jeremiás könyve I.
címen jelent meg Jeremiás könyve 1—25 fejezetének 

új fordítása és magyarázata
Irta: Dr. Pálfy Miklós 

A. 260 oldalas könyv ára 
60,—forint

Kapható: Evangélikus Sajtóosztály,
Budapest, VIII., Puskin u. 12.
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A kazuális igehirdetés teológiai kérdései
II. RÉSZ

4. AZ IGEHIRDETÖ SZEMÉLYÉNEK SZEREPE
Az igehirdető nem magánember, hanem az egyház szolgája, 

Krisztus Urunk követe. Ez nem abban mutatkozik, hogy paposán 
beszél, és viselkedik, esetleg túlságosan is paposán és kenetteljesen, 
hanem azt jelenti, hogy tudja, itt nemcsak ő van jelen teljes er
kölcsi felelősségével, hanem puszta megjelenésével túlmutat önma
gán, benne az evangélikus egyház képviselője van jelen, Jézus 
Krisztus szolgája. Személyének szerepe fontos, de nem túlhangsú
lyozott. Fontos, mert figyelnek rá sokan. A szemek ráirányulnak, 
a fülek nyitottan hallgatják, akarva-akaratlanul az érdeklődés kö
zéppontjába kerül egyszerűen azért, mert beszélhet és a többiek 
hallgatnak, de nem szabad, hogy túlhangsúlyozott legyen, mert 
végeredményben mégsem ő itt a központ, hanem Jézus Krisztus, 
a jelenlevő kis keresztyén gyülekezet nem az ő nevében jött össze, 
hanem Jézus Krisztus nevében. Jaj a tanítványnak, ha Krisztus 
Urunk helyét foglalja el, ha Jézus helyett hozzá mennek az embe
rek. Teljesen félreértett lelkészi szolgálat az önmagunk köré gyűj
tés, hiszen az a mi keresztelőjánosi feladatunk, hogy túlmutassunk 
önmagunkon, transzparensekké legyünk, az a fontos, Akit hirde
tünk, Akinek a szavát prédikáljuk, Neki növekednie kell, nekünk 
alábbszállani. Ez nem jelent természetesen személytelenséget. A 
lelkész éppen, mint Krisztus követe nem személytelen hangosan
beszélő, nem élő magnetofonszalag, nem gépzene, hanem együtt
érző ember, aki szimpátiát urától tanult (sünpathia!) s aki testvé
reinek ismeri a körülállókat. Szolgálatunk személyes más értelem
ben véve is, személyes, de nem személyeskedő. Prédikálásunk és 
teológiánk egyik nagy baja, főbetegsége a személytelenség. Isten 
eldologiasítása. Róla beszélünk, de Vele keveset. Leírjuk, kutatjuk, 
vizsgáljuk, mint valami kísérleti objektumot. . .  Az alkalmi ige
hirdetést végzőn meglátni, meg kell érezni, hogy számára Isten Va
laki, akivel beszélni szokott és nem egy szép, de személytelen elv 
csupán. Kierkegaard vette fel a múlt században a küzdelmet a ha
mis objektivitással. Tőle ma is még sokat tanulhatunk. A kazuális 
igehirdetést végzőn meg kell érezni, hogy nem áll felette, vagy 
kívüle annak, amit mond, hanem az ő ügye most a többiek ügye. 
— A személyesség kérdéséhez tartozik az ismeretség kérdése is. Vi
déken szolgáló kollegáknak nem probléma, fővárosban az egyik 
legnagyobb. Hányszor fordul elő, hogy először csak akkor találko
zunk híveinkkel, amikor már koporsóban fekszenek, akkor derül 
ki, hogy évek óta területünkön laktak, de nem tudtunk róluk. 
Természetesen mi sem engedhetünk abból az ideális követelmény
ből, hogy a lelkésznek ismernie kell híveit, hogy mennyire valósul 
ez a követelmény, az más kérdés. Használjuk fel a kázus bejelen
tésének alkalmát legalább a családdal való megismerkedésre, az
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anyakönyvi adatok felvételén túlmenően. Az állandóan idegenek, 
ismeretlenek között funkciót végző lelkész elkerülhetetlenül sab
lonokhoz nyúl, hiszen a kázust nem ismeri, s kénytelen régi leme
zeit forgatni.

5. A KAZUÁLIS IGEHIRDETÉS FORMÁLIS KÉRDÉSEI
Lehetne ezeket már részben a liturgikus magatartás kérdései

hez áttenni, részben meg az általános homiletikai formaságok kö
zött tárgyalni, mégis itt külön is foglalkozunk velük, mint a jó 
kazuális igehirdetés feltételeivel, illetve külső keretével, tudva, 
hogy ezek nem döntő dolgok és önmagukban semmiképpen sem 
helyettesíthetik az ev. hirdetését, de hiányuk vagy figyelembe nem 
vételük megakadályozhatja az ev. híveikhez jutását.

A kazuális igehirdetés legyen rövid. Tömör, de sokatmondó. 
Nem kell mindent elmondani, amit a kázussal kapcsolatban tudunk 
teológiai tanulmányainkból, a család ismeretéből. Rövid szavunk, 
tömör fogalmazásunk mögött is megérződik, hogy van-e még ismeret 
vagy sem.

A kazuális igehirdetés legyen biztos, egyértelmű. A sumákoló, 
a dolgok lényegét kerülgető beszédet nem szeretik az emberek. A 
lelkésznek tudnia kell mit akar mondani, csak akkor tudhatják 
aztán a hívek is. A bizonytalap zengésű kürt, nem tesz jó szolgá
latot Pál szerint sem.

Érthető nyelven kell beszélni, a lehető legkevésbé vallásos 
nyelven éppen hallgatóink összetétele miatt.

Hangosan, de nem ordítva. Általában sokkal több a nagyot
halló hallgatóink között, mint ahogyan azt bevallják, a suttogásból 
semmit sem értenek. A hangos beszéd természetesen nem azonos 
hangunk rezegtetésével, fitogtatásával. Normálisan kell beszélni. 
A „Kanzelton” inkább mosolyt, mint tiszteletet ébreszt.

Csak kidolgozott igehirdetéssel szabad emberek elé lépni. A 
kazuális igehirdetés is munkaigényes szolgálat s a rutin egyikünk
nél sem pótolja a készülést. Csak így tudunk okosan beszélni, bu
taságokra felszisszennek az emberek. Tudom, hogy a logikus be
széd még nem minden, de elengedhetetlen feltétele az érthetőség
nek. Ez az a sín, amin üzenetünk vonata fut.

Pontosan kell megjelenni a szolgálat helyén. Ez a legkevesebb, 
amivel tartozunk. Pontatlansággal, nem szabad zavarnunk hívein
ket. Nemcsak uralkodók udvariassága a pontosság, hanem lelkészek 
szeretete is. Az előbbérkezést koncentrálásra, meditációra használ
juk fel s ne töltsük tétlenül. Temetésen pl. ha előbb érkezünk néz
zük meg a halottat, ez biztosít arról, hogy leszállunik elméleti ma
gas régiókból s valóban a halál megdöbbentő erejével nézünk szem
be, hamar észrevesszük, hogy nem a halál kérdésével állunk szem
ben, hanem X. Y. halottal.

A  rendezett külső szintén elengedhetetlen. 17 év alatt, amióta 
szolgálok engem is megbotránkoztatott egyik másik szolgatársunk 
rendezetlen megjelenése.. Hadd soroljam fel azokat a rendetlensége-
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két, amikre gondolok: sárgacipő lutherkabát alatt, piszkos cipő, 
puhakalap barett helyett, szemüveg spárgán, színes sál, skótkockás’ 
sál lutherkabátból kilógva, utolsó „slukk” a cigarettából a ravatal 
előtt, boros, pálinkaszagú fungens az esküvőn, dülöngélő a temető
ben, borotválatlan, kócos kollega, rojtosnadrágú, világosvászonnad- 
rágú, tarkazoknis, piszkos, gyűrött mózestáblájú lelkész. Láttam kol
legát, aki nagykabátját rávette lutherkabátjára, s észrevettem az 
úrvacsoráztatón, ha piszkos volt a keze (a sárga nikotinfolt is pi
szok). Bizonyára mindezt más is észreveszi és mást is zavar az ige
hallgatásban.

II. GYAKORLATI RÉSZ

Az egyes kázusoknál ágandánk bevezető szakaszait vegyük fi
gyelembe, ezek igen jó és komoly alapot adhatnak szolgálatunkhoz. 
Ágendánk minden tanítására itt nem térhetünk ki, de ezeket az 
alapvető szakaszokat elolvasottnak feltételezem.

A tényleges nagybudapesti helyzet feltérképezése, az usus le
írása csak a beszélgetésre hárulhat. Nyilván sok tanulnivalónk és 
megszívlelnivalónk van. Egymás hibáin okulhatunk, egymás hitén 
épülhetünk, A dolgozat keretében nem tudok minden tapasztala
tot figyelembe venni, de hálás leszek a kiegészítésekért a hozzászó
lásokban.

1. ESKÜVŐI IGEHIRDETÉS
Figyelemre méltó Ágendánknak az a distinctiója, amit 

az érvényes és Isten előtt tetsző házasság között tesz. 
Minden anyakönyvvezető előtt megkötött házasságot érvényes
nek tekintünk, de a gyűl. tagokkal' kapcsolatban többre is igényt 
tartunk: ti., hogy Isten rendjét és igéjét elfogadják. A mi felada
tunk tehát eszerint nem a házasságkötés, vagy az „igazán érvé
nyes” házasságkötés véghezvitele, hanem egyrészt tanúskodás Isten 
rendjéről, felelős kérdés feltevés: elfogadják-e ezt a rendet, másrészt 
az evangélium hirdetés a házassággal kapcsolatban. (Ez utóbbival 
mintha mostohán bánnék Ágendánk).

Milyen típusú igehirdetéseket ismerünk esküvői oltár előtt? A 
•Deák téren gyakran esketnek mások is, nemcsak az ott szolgáló 
lelkészek, fővárosunkból és vidékről egyaránt. Így van alkalmam 
esküvői igehirdetéseket hallgatni, nemcsak könyvből ismerem a 
típusokat: a) A  kázusban ragadók. A család öröméről szólnak, vagy 
elmondják a fiatalok összekerülésének történetét részletesen és sok
szor naivan, b) Szép, de lényegtelen esketési beszédek. Az embernek 
eszébe jut az Elmer Gantry regény bevezetőjében az a megállapí
tás, hogy E. G. sohasem mondott semmi fontosat, de azt választéko
sán és zengzetesen. c) Ideális beállítás. Mintha a házasság lenne a 
Megváltó és nem Jézus Krisztus. „Most már végre révbe értek a 
fiatalok.” Ennek a túlzásnak természetesen sem a tapasztalathoz, sem 
a bibliához nincsen semmi köze. Inkább kezdet a házasságkötés, mint
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cél, s az igazi kérdések csak ezután jönnek. Ne ringassuk ilyen hamis 
idealizmusba fiataljainkat. Az a tapasztalatom, hogy a mai fiatalok 
hálásak a reális beszédért és egyáltalán nem igénylik a romantikus, 
„kurzmaleres” szirupot, d) Tanító igehirdetések. Rendszerint ab ovo 
kezdik, Ádámnál és Évánál és jó néhány perc beletelik, amíg egé
szen a fiatalokig elérnek, akik éppen az oltár előtt állanak. Általá
nosságban ragadnak, s közben megfeledkeznek a konkrét feladatról, 
nem is beszélve arról, hogy a lényeges tanítást úgyis beolvassuk a 
prédikáció után mai rendünk szerint Ágendánkból. e) Papos, kenet- 
teljes, frázisos szent bla-bla, vallásos halandzsa. Közhelyektől hem
zseg. Utána az ember nem győz friss levegőt szívni a kapuban. —< 
Hála Istennek hallottam sok jó igehirdetést is oltár elől. S más fe
lekezetű szolgálatok meghallgatása után meg különösen is becsülöm 
evangélikus lelkésztestvéreim szolgálatát. Hallottam kiegyensúlyo
zott, a kázussal és a kerygmával egyaránt törődő evangélium hir
detést. Hallottam formailag modern, nem túlságosan hosszú s nem 
túlságosan rövid, normál hangon elmondott igehirdetéseket. Hallot
tam olyan esküvői prédikációt, amely főleg az I. hitágazat körében 
mozgott és olyat, amely a II. hitágazatból indult ki. Tudom tehát, 
hogy lehet jól is szolgálni az esküvői oltár előtt!

Néhány eddig nem említett szempontra felhívom még a figyel
met:

A lelkésznek tudnia kell, hogy szolgálata nem dekoráció, nem
csak díszítő elemeket tud nyújtani az ünnepséghez, hanem tud va
lami lényegeset, fontosat mondani, sőt életre és örökéletre szólót, az 
esküvői kereteken messze túlnövőt.

Jézus Krisztus szeretetének meghirdetése féleleműző szerepet 
játszhat. Az öröm mellett sóik szorongás és félelem húzódik meg a 
szívekben, a szülők szívében éppenúgy, mint a fiatalok szívében, 
ezt bizalomra hívással kell kiűznünk.

Nem maradhat el a bűnbocsánat meghirdetése sem, hiszen ez a 
keresztyén ember állandó erőforrása és ez az életstílusa is. A bűnbo
csánat gyakorlásának ismerete nélkül minden házasságot joggal félt
hetünk szétszakadástól, zsákutcától.

A  feddésnek nem az esküvői igehirdetésben, hanem a lelkipász
tori beszélgetésben a helye, az oltár előtt már ne dorgáljon a lel
kész.

Nem helyes az utódokról részletesen beszélni, mert hátha gyer
mektelen lesz a házasság, ellenben lehet a könyörgésben ennek a 
témának helyet adni.

Nagyszerű, ha a lelkész ismeri az esküvői oltár előtt állókat, de 
ez a fővárosban inkább csak álom, mint valóság. Az adatok felvé
telénél mindent el kell követni azért, hogy valami emberi viszony 
alakuljon ki a jelentkezők és a lelkész között.

Idősek esketésénél fokozott tapintattal kell prédikálni. Fiatal 
káplánok ne használjanak tanító, kitanító hangot, talán még tegező 
formát sem a megszólításnál — ez utóbbi egyébként is nyitott kér
dés a magam számára.
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Vegyeöházasságú feleknél (90% ilyen Budapesten!) gondoljunk 
arra, hogy néha az esküvői szertartáson dől el, hova fognak járni a 
fiatalok később templomba.

Elváltak esketésénél legyünk sok tapintattal, nem a mi dolgunk 
bírói szerepben tetszelegni, ugyanakkor érezzék meg a felek, hogy 
nem tartjuk természetesnek és magátólértetődőnek azt, ami történt, 
még ha annyira természetes is a közvélemény előtt. Nem az a hely
zet, hogy az evangélikusok Istene előtt könnyebb ez az ügy, mint 
a katolikusaknál. Spurgeon más vonatkozásban mondott mondása ide 
is áll: „Nincs olyan bűn, ami használna az embernek és nincs olyan 
isteni parancs, ami ártana.” Végül, ne feledjük el meghirdetni a 
boldog házasság lehetőségét. Van ilyen ma is! Sőt testünkben di
csőíteni az Istent, ma éppen elsősorban talán ennyit jelent (I. Kor 
7.). Néha igehirdetésünk az esküvőn nem is a fiatal párnak jelent 
sokat, hanem a násznépben valakinek, aki nehéz kérdésekkel küzd. 
Prédikáljunk nagy reménységgel, hiszen az evangélium erre köte
lez!

2. TEMETÉSI IGEHIRDETÉS
A keresztyén temetésről nagyon szépen írja Ágendánk, hogy az 

a szeretet cselekedete, ahol az igehirdető lelkész osztozik a gyászo
lók fájdalmában és bizonyságot tesz arról, hogy az élő Űr Jézus 
Krisztus az ember egyedüli reménysége életben és halálban egy
aránt. A lelkész a kér. gyülekezettel együtt tudja, hogy a halál nem 
valami természetes dolog, hanem Isten haragjából bűneink miatt 
vettettünk a halál hatalma alá a szentírás szerint. A bűn zsoldja a 
halál és nemcsak természetes biológiai folyamat. Sokszor éppen 
gyászesetkor lepleződik le Istennel való rendezetlen viszonyunk. A 
halál kérdése nem külön kérdés, hanem összefügg az istenkérdéssel, 
Istennel való viszonyunkkal. Halálesetkor lesz igazán nyilvánvaló 
ki nekünk Isten. A halál végleg szétrombolja minden, az emberrel 
kapcsolatos illúziónkat, ezért olyan nehéz elviselni, mert benne meg
ismerjük tehetetlenségünket, hatalomnélküliségünket. Ez azonban 
csak az egyik oldal, mert másik oldalról tudjuk, hogy az övé min
den hatalom: Krisztusé a győzelem a halálon is. A halálfélelmet 
Isten Krisztusban megismert szeretete űzi ki igazán. A haláltól való 
rettegés végső rugója az, hogy nem merjük hinni: Isten szeretet. 
Életünk ideje nem a mi kezünkben, hanem Isten kezében van. Ez 
a nagy negatívum és nagy pozitívum egyszerre kell, hogy jellemezze 
szembenézésünket a halállal. Nagy kijózanítás ez, de nem félelemre, 
hanem bizodalmas hitre. A megismert Igazság szabadokká tesz ben
nünket, a halálfélelemtől is. Az igazság ugyanis az, hogy Isten Krisz
tusban szeret minket. A keresztyén hit nem szépítgeti a halált, ha
nem szembenéz vele józanon, de reális vigasztalást igyekszik adni a 
gyászolóknak. A keresztyén ember nem a halál felett kesereg, ha
nem bűne felett, mert tudja, “hogy a halál nem választja el Isten 
szeretetétől, de a bűn az igen. Minderről nem kioktató módon, ha-; 
nem szeretettel kell beszélni. S nem hagyható el a feltámadás meg

594



hirdetése sem, bármilyen kevés az időnk. (Ágendánk nem helyez 
erre nagy hangsúlyt.) Tanulságos az, amit Reu, már idézett homileti-- 
kájában, ír a temetési igehirdetésről: „Temetési igehirdetést ha tar
tunk, mindig az élők felé tartsuk és az élők érdekében. Tartalmaznia 
kell a feltámadás reménységét, a szeretet utolsó köszöntését s ko
moly figyelmeztetést a halál elkerülhetetlen órájára. Olyan textu
sokat kell választani, amelyek bizonyságot tesznek arról az erőről, 
amely Jézus Krisztusból árad, s amely legyőzi a halált. A hűséges: 
Istenről kell prédikálni, aki Atyja árváknak és özvegyeknek párt
fogója és aki nem hagyja cserben azokat, akik benne bíznak. A halál 
komolyságáról és valóságáról úgy kell beszélni, hogy megmutassuk 
minden íátszatérték értéktelenségét és az élet fontosságáról úgy,, 
mint ami előkészítője a halálnak. A személyes vonásnak is megvan 
a helye, sőt ez a textusválasztást is befolyásolja, különösen, ha az 
elhunyt a gyülekezetnek kiemelkedő tagja volt. De ilyen esetben is 
a textusválasztásnál éppenúgy, mint az igehirdetésnél ragaszkodni 
kell az igazsághoz, óvakodni kell minden túlzástól, fellengzősségtől 
vagy ítélgetéstől, mindig igazat kell mondani, de mindig szeretetben 
az igazságot. . .  sok rossz temetési beszéd magának az egyháznak is 
sírját ássa.” Ehhez kapcsoljuk, amit Ágendánk így tanít: „A  bűn 
egyetemességének tudatában mindenkit egyformán Krisztus bűn
bocsátó irgalmába ajánlunk, tegyük hozzá a legkiválóbbakat is és 
nem kell üdvözítenünk a megholtakat. A nyilvánvalóan elbukott bu
kása meg csak úgy kerülhet elő, mint a gyülekezet szégyene akkor 
is, ha ez sok félreértésre adhat okot.” (Igen komoly Ágendánk ön
gyilkos felett mondandó imádsága ilyen szempontból.) Nincs olyan 
helyzet, hogy a megholtat Isten irgalmába ne ajánlhassuk, hiszen 
Isten nagyobb a mi szivünknél.

Néha tudatos, igéhez kötött lelkiismerettel való készülésünk 
után elmondott igehirdetésünk sem elégíti ki a kívánságokat. Más 
is hallotta talán már a sírtól visszafelé jövet az ilyen fajta megjegy
zéseket: „Ezek a mai papok már becsületesen megríkatni sem tud
ják az embert.” Vád ez, hogy nem volt elég szép, elég ríkató a sza
vunk, de ezt a vádat talán szívesen elvállaljuk. Nem a mi dolgunk 
a nekrológ tartása, s ha a család kéri, akkor sem helyettesítheti soha 
az evangélium hirdetésit. Azt kell érzékeltetni, hogy most is, a te
metésen is Jézus Krisztus áll a középpontban s nem a halott, nem 
is a mi gyászunk. Az Ő nevében gyülekezünk össze a gyászszertar- 
iásra is. És abban az ígéretben, hogy ahol ketten vagy hárman az 
Ö nevében vannak együtt, ott Ő is jelen van.

Temetési igehirdetésünk legyen ad hominem jellegű és nem 
contra hominem jellegű. Semmiképpen nem támadhatjuk temetés
kor a velünk egyet nem értő embereket, hiszen ez nem apologetikus 
vitaalkalom, még kevésbé polemikus fórum.

Meggondolkoztató, hányán félnek az igehirdetéstől és kérnek 
prédikáció nélküli temetést, rendszerint azzal az ürüggyel, hogy X. Y. 
hozzátartozó szívbeteg és nagyon felizgatná a dolog. Ha az ember 
szakít időt az igazi ok kibontására, az nagyon tanulságos lehet, min
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den homiléta számára. Sokat-temető lelkészek nagy veszélye a ru
tin, ami nemcsak a lemezszerűségben, de az érzéketlenségben is 
megmutatkozhat. Természetes, hogy a lelkész az 500. koporsó után 
már nem rendül úgy meg, mint a család, nem is kell színlelnie a 
megrendülést, hiszen nem színész, hanem lelkész. Megoldásként 
ajánlható az ilyen kezdés: „Az én feladatom, mint lelkésznek, mint 
Krisztus követének, vagy az evangélium hírnökének ez és e z . . . ” 
Ne akarjon a lelkész minden kérdést megoldani, minden miértre 
választ adni. Néha becsületesebb azt mondani, nem tudjuk miért 
kellett ennek a testvérünknek most elmennie, amikor mi még úgy 
ítéljük meg, hogy élete telve volt feladatokkal, 'kicsiny gyermekek 
maradtak hátra stb. Csak Isten mindenttudó, az evangélikus lelkész 
nem és ezt jó néha koporsó mellett is, betegágynál is beismerni. Kü
lönben is nincs elég fantáziánk ahhoz, hogy mit produkálhat a mai 
élet halálnemek dolgában. Nemcsak egynapos csecsemőt temettünk 
már és 99 éves bácsit, hanem üzemi és közlekedési baleset áldozatait 
•is, ahol régi sémák bizony nem alkalmazhatók. Hogy itt mi Isten 
akarata, azt inkább mondja meg az 5. parancsolat, mint az a kegyes 
frázis, hogy ez is Isten akarata volt. Ahol Isten hallgat, ne beszél
jünk mi sem. Ne is szépítgessük a halált sohasem, a biblia a legna
gyobb ellenségnek nevezi. Azt tudnunk kell, hogy Isten munkájá
nak végső iránya nem a halál, hiszen Ö azt akarja, hogy életünk 
legyen. Az Élő nevében élőkhöz, az Életről beszélünk temetéskor is.

Beszélhetünk a múltról is, de mindig csak a hálaadás és a bűn
bocsánat aspektusában. A jelenről a reménység jegyében és saját 
halálunkról is a hit fényében.

Talán azt is jó itt megjegyezni, hogy a temetés nem fegyelmező 
eszköz, nem is adórendezés alkalma, és nem köthetjük semmiféle szá
zalékhoz. Az evangélikus lelkész szolgálatának makulátlannak kell 
lennie ebben a vonatkozásban is. A halottra alkudozó papnál undo
rítóbb jelenséget alig lehet elképzelni.

Szóljunk valamit a budapesti hajszáról is. A legtöbben az Űj- 
temetőben temetünk, ahol „futószalagon” temetnék, ez a rohanás 
egyrészt fegyelmezze mondanivalónkat, tömörítse mondatainkat, 
hogy minden lényegeset elmondhassunk, másrészt ne ejtsen úgy kí
sértésbe, hogy éppen az igehirdetést hagyjuk el. Ha kell a temető
huszároknak való ellentmondás kockázatával is ragaszkodjunk a 
10—12 perces ravatali szolgálati időhöz. Hiszen itt halottakról és nem 
ügydarabokról vagy áruról van szó. A bürdkratizmus és fásultság 
hallatlan embertelenné tud tenni embereket. Ne essünk magunk is 
ebbe a bűnbe! Saját hozzátartozóink temetése jó lecke lehet néha 
nekünk. Mi lenne, ha édesapámat így temették volna, ahogy most 
én fogok temetni? Ilyen vagy hasonló kérdést érdemes feltenni, ami
kor a sablon, a felületesség kísért. Ilyen semmitmondó igehirdetés
sel megelégednék? Ne feledjük, a koporsóban levő halott is, valaki
nek apja, anyja, testvére, vagy hozzátartozója. Nem részletezhetem 
itt most tovább kérdéseinket a temetési igehirdetéssel kapcsolatban, 
inkább majd beszélgessünk erről (hamvasztás előtt, utáni szolgálat,
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másvallásúak temetése, botrányos esetek stb.). Különbségek vannak 
közöttünk: Van olyan kolléga, aki évenként tízszer temet és van,, 
aki egy nap háromszor. Különbségek ellenére is tanuljunk egymás
tól ezen a téren!

3. IGEHIRDETÉS SZENTSÉGKISZOLGÁLTATÁSNAL
Kell-e egyáltalán? Ez mindjárt az első felvetődő kérdés. Kell-e 

a látható igéhez hallható is? Van gyülekezet, ahol tudatos teológiai 
álláspont szerint hangzik, másutt pedig éppen ilyen átgondolt állás
pont szerint nem hangzik igehirdetés szentségkiszolgáltatásnál. Az 
én véleményem és gyakorlatom szerint kell igehirdetés. Nálunk egy 
évben 150— 160 az úrvacsoraosztás alkalmainak a száma, mert min
den vasárnap mindkét délelőtti istentisztelet után van úrvacsora
osztás, ünnepeken is, munkanappá nyilvánított vasárnapokon este is. 
Ennek kb. a felét végzem. Hacsak tehetem, prédikálok is. Ezeknek 
a rövid igehirdetéseknek a jellege elmélyítés, tudatosítás, emlékez- 
tetés a már hallott igére (Commemoratio), és így előkészítő jellegű. 
Kétszer hagytam el múlt évben, mindkétszer szóvá tették.

Keresztelésnél: A  gratia praeveniens meghirdetése a döntő és 
nem a humánum. Isten cselekedetén, Jézus szolgálatán van a hang
súly és nem a miénken. A névadásnál több történik. Isten örömének 
vonzó hirdetése. A szülők kötelességére, a keresztszülők katecheti- 
kai felelősségére is ebben a viszonylatban hívjuk fel a figyelmet. 
Nem terhet vesznek a nyakukba, hanem Jézus segítségét kapják, 
élhetnek az imádság lehetőségével stb. Itt is az evangélium levegője 
domináljon. Házikeresztelésnél különösen fontos az igehirdetés, hi
szen ilyenkor nem előzte meg istentiszteleti igehirdetés a kereszte
lést.

Ürvacsoránál: Kérdés, hogy gyónási, vagy úrvacsorái prédiká
ciót tartsunk-e. Ágendánk a gyónás előtt ad erre módot, ezzel a jel
leget is már egy kicsit meghatározza, de így sem szabad felednünk 
az eucharistia jelleget: a hálaadást és örömöt. Ez utóbbiról gyakran 
megfeledkezünk, pedig ennek dominálnia kellene úrvacsoráinknál. 
A keresztre hivatkozásra is ritkán kerül sor, pedig Pál erre egyene
sen utasít. Nem való úrvacsorái tanításra az úrvacsorái igehirdeté
sünk, ilyenkor különben sem magyarázni kell (hiszen titok ez a ja
vából), s még kevésbé az elhatárolások hangoztatásának alkalma, 
vagy a problémásítás fóruma. Hiszen Urunk segítségre és egységre 
adta az Űrvacsorát, nem terhet jelentő problémának vagy válasz
tannak. Valamit abból is meg kell szólaltatni, hogy minden úrva
csora az örökkévalóság előképe. Mondjuk ki bátran, vállalva a 
lutheránus fülek érzékenységét is, hogy az úrvacsora szimbólum is. 
Hisszük, megérkezünk a menyegzőbe, Isten öröme felé haladunk 
és ennek egyik emlékeztető jele már itt a földön élő gyülekezetben 
az úrvacsora.
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4. A HOMILETIKA ÉS POIMENIKA HATÁRTERÜLETEI
Nem szoktuk mindig idesorolni a kazuális igehirdetések sorába 

a beteglátogatáskor, lelkipásztori beszélgetéskor, levelezés alkalmá
val hirdetett igét, mert úgy érezzük, ez már a poimenika területére 
tartozik. A lelkészi munkát azonban a valóságban nem lehet így 
szétdarabolni, mint gyakorlati tantárgyainkat a klasszikus felosztás 
szerint. Röviden beszéljünk most itt ezekről a szolgálatokról is, hi
szen sokszor függenek össze az előzőekkel (beteglátogatásból lehet 
temetés, betegúrvacsorából szintén, keresztelés után levelezés követ
kezik stb.).

Beteglátogatás: Mindannyiunk kötelessége nem egyesek hobby
ja, hanem hiványos és lelkiismereti kötelességünk egyaránt. Nem
csak szimpátialátogatások ezek. Evangélium hirdetési alkalom vala
mennyi. Nem teljesíti lelkészi feladatát, aki nem hirdet evangéliu
mot a betegágynál. Többet kell adnunk, illetve mást, mint a beteg 
hozzátartozója, vagy orvosa ad. A beteg is ezt várja tőlünk és csaló
dik, ha lelkésze nem ezt adja. Néhány szót szólni a beteg állapotáról 
lehet, de nem elegendő. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a ro
hanó hajszában Isten ad most lehetőséget a csöndre, más betegek 
megismerésére, vigasztalására, az élet globális látására, amire kü
lönben a mindennapi feladatok teljesítése közben nincs elég idő. A 
hazugság sovány vigasza helyett igaz vigaszt kell adni az evangé
liumból! Nem kell megfélemlíteni a beteget, de áltatni sem kell. 
Jézus igazi nyugalmától senkit sem kell féltenünk. Templomi ige
hirdetéseinket elmélyíti a rendszeres beteglátogatói szolgálat. Ves
sük fel a kérdést, mi van évek óta otthon fekvő vagy üldögélő be
tegeinkkel. Hallgatnak-e igét hetenként, tudják-e, hogy valóban a 
gyülekezet tagjai, nincs-e itt bőven tennivalónk?

Lelkipásztori beszélgetés: A meghallgatás is szükséges, de a tö
rés is. Rá kell térni az egy szükséges dologra. Csak ne fecsegjünk 
a lelkészi hivatalban, vagy dolgozó szobában, hanem őszintén, mé
lyen, komolyan beszélgessünk. Segítő, bábáskodó kérdések megold
hatják a nyelvet, s azután csodálatos alkalmak tárulnak fel a be
szélgetésre, a személyes igehirdetésre. Kázus ez a javából, határoz
zuk el, hogy hivatalunkból nem megy úgy el senki, hogy ott nem 
hívták fel figyelmét Valakire, akiről máshol nem hallhat. Hol te
gyék meg, ha itt nem? Hát ki érjen rá Vele foglalkozni, ha mi nem?

A  levelezés is kázus lehet, vagy kázus után alkalom az igehir
detésre. Ha elkészített prédikációnkat átadjuk a kázusban érdekéi
teknek, azért hálásak szoktak lenni és szívesen elolvassák, esetleg 
évfordulókon újra meg újra előkerül a családban. Ma is lehet a leg- 
velezés igehirdetési forma, nemcsak a pietizmus idejében. Gondol
junk pl. Bonhoeffer levelezésére, legmélyebb könyvét levelezéséből 
állították össze! Bonhoeffer pedig igazán nem volt pietista, szűk- 
látókörű, magakörülforgó kegyes. Néha úgy vagyok, hogy beszél
getés közben nem látom a kázus igazi megoldását, csak napok múlva 
jövök rá, mit is kellett volna mondanom, ilyenkor leírom és elkül
döm.
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Summázás: A kazuális igehirdetés igehirdetés, evangéliumhirde
tés. így kezdtem a dolgozatot és így is kell summáznom. Minden for
májában az. A kázusok különbözőek, de Urunk ugyanaz. Öt kell hir
detni alkalmas és számunkra alkalmatlannak látszó időben egy
aránt.

A kazuális igehirdetések kérdésével foglalkozva tapasztaljuk 
meg ismételten örömmel azt, hogy a teológia és lelkészi gyakorlat 
mennyire összefügg, hogy a teológia valóban az egyház életének 
tudománya. Feladatunk legyen hármas e dolgozat hallgatása, vagy 
olvasása után: tudatosítás, tanulás és tanítás. Tudatosítás: Mérjük 
fel a helyzetet az egyes kázusoknál s lássuk egyes kazuális szolgá
latunkat nagyon jelentősnek. Minden kisebbrendűségi érzést mosson 
ki belőlünk Urunk szava: Nékem adotott minden hatalom mennyen 
és földön. Tanulás: Nem szabad lezárt lélekként a réginél maradni, 
tanuljunk szüntelenül könyvekből is, egymástól is. Tanítás: Minden 
gyakorló lelkésznek, aki évek óta benne áll a szolgálatban, van 
olyan tapasztalata is, amit át tudna adni. Nem szabad elásni a ka
pott talentumot. Minden, amit a Lélektől kapunk, haszonra adatik, 
vagy — elvétetik tőlünk. Tanítsuk egymást, hogy kazuális igehir
detéseink is jobbak legyenek!

Hafenscher Károly
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A keresztyén reménység és következményei
A teológia és filozófia egyformán az ember értelmének munkája. 

A teológia a kinyilatkoztatás tudománya ugyan, a filozófia pedig az auto
nóm értelem eszmélése önmagáról, a világról. Ebből mégis sokszor bizo
nyos káros összeszövődés is adódott. Innen van az, hogy már Luther küz
dött a teológiába behatoló filozófia ellen. Igen jelentős Wilhelm Link: 
Das Ringen Luthers um die Freiheit dér Theologie von dér Philosophie 
című munkája ebből a szempontból. Mivel azonban úgy a teológia, mint 
a filozófia az értelem munkája, lehetetlen elkerülni azt, hogy a filozófia 
hatással ne legyen a teológiára, hiszen ugyanazon értelem, ugyanazon 
logika, ugyanazok a gondolkodási formák, kifejezési formák — sémák 
— jellemzőek mindkettőre. Ez mindig így volt és nem is lehet máskép
pen. Nem is baj ez a körülmény addig, amíg a teológus csak filozófus 
módszerét, fogalmi apparátusát veszi át. A baj ott kezdődik, ahol a teo
lógus a kinyilatkoztatás helyett a saját értelmét teszi a teológia forrá
sává és mint ilyen önkéntelenül a filozófia autonóm útjaira téved.

Nem célunk az, hogy ezt a kérdést ezen az úton tovább boncoljuk. 
Inkább azt szeretnénk, hogy — amennyire egy rövid cikk keretében ez 
lehetséges — egy konkrét kérdéssel kapcsolatban rámutassunk a filozó
fia és a teológia különbözőségére. A keresztyén reménység kérdése ez! 
Döntő kérdése teológiánknak, de mindennapi életünknek is. Éppen ezért 
rendkívül fontos, hogy jól tájékozódjunk és helyes következtetésekre 
jussunk.

1. Ha híveinknek felvetjük a kérdést, főleg intellektueleknek: mit 
tanít a keresztyén teológia az ember halálon túli sorsáról, gondolom, 
hogy kevés kivétellel ilyen választ kapunk: hiszünk a lélek halhatatlan
ságában! A test halandó, a lélek halhatatlan. Átmegy a „másvilágra” , 
mennybe, öröklétre. Ez azonban: filozófia! A keresztyén teológia nem 
ezt vallja, a keresztyén hit nem ezt reméli. A keresztyén reménység nem 
egyenlő az idealizmus reménységével. A keresztyén reménység egészen más 
forrásból ered, mint a filozófiai. Üdvtörténeti forrásból, Krisztus sze
mélyéből, az evangéliumból, ami a zsidónak botránkozás, a görögnek 
bolondság. (I Kor. 1 23) A két reménység különböző voltát igen jól 
szemlélteti Sokrates és Jézus halála körülményeinek összehasonlítása.

Platonnak Sokrates haláláról a „Phaidon”-ban található megkapó le
írása valóban a legnagyoob és legfenségesebb mindazok közül, amit va
laha is LH-ról tanítottak. A LH tanításának alapja az, hogy a test csak 
a külső ruha, amely magában foglalja a lelket, de egyben akadályozza 
is szabad mozgásában, abban, hogy lénye szerint élhessen. A lélek be van 
szűkítve, be van zárva a testbe, mint egy kényszerzubbonyba, 'börtönbe. 
A halál azonban a nagy szabadító! A halál pillanatában börtönéből sza
badul a lélek! A  test széthull, de a lélek sértetlen marad él, mint aho
gyan egy zenemű sem pusztul el, ha a hangszer összetörik!

Sokrates ezt a LH-t vallja és halála idején tanítványaival erről filo
zofál! Az a felfogás, hogy a filozófia megkönnyíti a lélek behatolását ab
ba a világba, amelybe tartozik: az örök ideák világába. A halál csak elő
segíti, beteljesíti a szabadulást! Ezért Sokrates teljes hidegvérrel és nagy 
nyugalommal megy a halálba. Halála „szép halál” ! Az a véleménye, 
hogy ha valaki fél a haláltól, az még az érzékiek, a láthatóak világához
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van kötve, hiszen a halál a lélek nagy barátja. Így hal meg Sokrates ta
nításával filozófiájával teljes harmóniában.

Mennyivel más Jézus halála! Az evangéliumok arról adnak hírt, hogy 
Jézus a Getsemané kertben „rettegett és gyötrődött” (Márk 14 33). Jé
zus: fél! Jézus a haláltól fél! A halálban nem a szabadítót, a barátot 
látja, hanem életét összetörő sötét hatalmat. Ügy érzi, hogy ezzel az „el
lenséggel” szemben egyedül maradt és még az Atya is elhagyta őt! Aki 
elfogulatlanul olvassa az evangéliumok jelentését Jézus haláláról, az 
azokban semmi nyomát sem találja Sokrates bátorságának és fölényének. 
Sőt Jézus szeretné kikerülni ezt a kemény utat. Ezért fohászkodik így: 
„Abba! Atyám! Minden lehetséges neked. Ments meg engem e pohártól." 
(Márk 14,36) S ha imádságában ezt is mondja: mindazonáltal ne az én 
akaratom legyen meg, hanem a tied” , ez semmiképpen sem jelenti szá
mára azt, hogy a halált barátnak, szabadítónak tartja. Inkább azt a gyer
meki, fiúi engedelmességet jelenti, amellyel mintegy azt mondja: ha ezt 
a rettenetes eseményt el nem kerülhetem, akkor legyen meg a te akara
tod. A Zsidókhoz írt levél Jézus halálának a leírásában még a synopti- 
kusokon is túlmegy. Zsid. 5.7-ben ezt olvassuk, hogy Jézus „erős kiáltás 
és könnyhullatás közben” hal meg. Sokrates nyugodt, Jézus sír és kiált 
a zsoltár szavaival: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? és 
egy hangos kiáltással leheli ki lelkét, (v. ö. Márk 15 37) — Jézus számára 
a halál nem barát, hanem ellenség. Istentől választja el; magánosságba 
űzi; az élettől szakítja el. Sokrates keze nem remeg, amikor a méreg
poharat kiissza. Jézus keserves lelki gyötrelemmel fejezi be életét.

Sokrates és Jézus halála két. világra mutat rá. S nekünk ezt a két 
világot jól el kell határolnunk egymástól. Az egyik a filozófiai idealiz
mus világa, a másik a kinyilatkoztatás világa.

2. A halál kinyilatkoztatásbeli értelme merőben más, mint az idea
lizmusé. A halál újtestamentumi értelme szerint az Isten ellensége. Pál 
is ennek látja. A Jelenések könyvének írója szerint az idők végén „a tűz
nek tavába vettetik” (I Kor 15 26, Jel. 20 14). A halál az Istentől való 
elhagyatottság. Aki a halál karmai közé kerül, az Istentől különül el. Ez 
az egyetlen olyan állapot, amelytől valóban félni kell. Valóban igaz: aki 
a halál kapuján átlépsz, hagyj fel minden reménnyel! A LH-ról szóló 
idealista tanítás és a keresztyén tanítás közötti áthidalhatatlan ellentétet 
mi sem mutatja jobban, mint Jézusnak Sokratessel ill. a halál filozófiai 
értelmezésének az Ut-i értelmezéssel való szembeállítása. A halál ellen
ség, amelyet le kell győzni. S ezért nem lehet szó arról, hogy a halálra 
mint barátra tekintünk, mert a halál nem kiszabadít a test börtönéből, 
hanem elválaszt az élettől. Ut-i értelemben Jézusnak el kell szenvednie 
a halál útján mindazt amit a halál jelent: elhagyatóttságot, életáldozatot. 
Nem lehetne viszont a győzelem az övé, ha a halála tulajdonképpen lel
kének a test börtönéből való szabadulást jelentené,' tehát alapjában véve 
meg sem halt volna. Ut-i értelem szerint, ha valaki le akar győzni vala
kit, akkor annak be kell hatolnia ellensége birodalmába és legyőznie ott 
ellenségét. Jézus halála ezt a győzelmet jelenti! Meg kell halnia, ha 
győzni akar. Az Istentől kapott legdrágább ajándékot — az életét — kell 
adnia a győzelemért. Jézus győzött a halálon. Ezért halt meg. S ezért 
nem szépítik halálát az evangélisták!

De Jézus ebből a valóságos halálból támadt fel! Ha valóságos halál
ból újra élet jő  elő, akkor ez csak úgy lehetséges, ha Isten új teremtési 
aktussal előhozza a halálból azt, aki elveszett!
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A fentiekből nyilvánvaló, hogy a filozófiai idealizmus és a keresz
tyén feltámadás-hit között mi a különbség. — Ott: a materiális, a testi 
az rossz és lényegtelen; el kell pusztulnia. A lélek az érték! S a lélek a 
halálban csak börtönéből szabadul. Él automatikusan a test börtönéből 
való szabadulás után. Itt: a halál pusztulás. A halál minden Istentől te
remtett élet pusztulása. Ezért nem a testet, hanem a halált kell legyőzni! 
A halálon való győzelem a feltámadás! A feltámadás Isten pozitív csele
kedete: az egész embert, akit elpusztított a halál, Isten új teremtő ak
tusával új életre teremti. Teremtő csoda ez, mint ahogy a teremtés is 
csoda. Ezért a Biblia számára — írja Cullmann — a halál nem szép. 
A halál valóban enyészet-szagú kaszás, Jézus halála pedig olyan rút, 
amilyennek a nagy Grünewald festette. De éppen ezért tudta ugyanaz a 
festő a Krisztus feltámadását, a nagy győzelmet fölülmúlhatatlan módon 
megfesteni. Krisztus új testben, feltámadott testben. „Az első keresz
tyének ismerték a halál rettenetét. Ezért mozdult meg alattuk a föld, 
amikor a hét első napján” keresztyén követek ébresztették őket: Fel
támadott az Úr bizonnyal! Ezért uralta életüket és hitüket a nagy győze
lem bizonyossága! És ez a hit más, ez a hit több, mint a filozófiai idea
lizmus LH hite. A görög és általában filozófiai LH hite bizonyos auto- 
matikával — a börtönből szabadult lélek — a lélek életének folyamatos
ságát vallja. A keresztyén reménység alapja viszont egy üdvtörténeti 
esemény: A Krisztus feltámadása. Erre még visszatérünk.

3. A filozófia és a teológia közötti ellentét mégjobban kitetszik ha a 
feltámadás hittel kapcsolatban, tehát a keresztyén reménységgel kapcso
latban a halálnak és a bűnnek újtestamentumi kapcsolatát ill. ennek a 
kapcsolatnak UT-i értelmezését vizsgáljuk.

UT-i értelemben a halál nem természetes, nem barát és nem szaba
dító, hanem abnormis, természetellenes, istenellenes. A halál az ember 
bűne miatt jött a világba! A „bűn zsoldja halál” írja Pál apostol. Vala
mi rettenetes tragédia történt az ember és a világ életében, amely meg
rontotta az egész teremtettség életét. (A Biblia egy szinte poetikusnak 
mondható történetbe öltöztetve mondja el.) A bűn következménye min
den bajunk. Természetesen nem gondol a Biblia arra, hogy minden egyes 
betegségnek egy konkrét bűnt tegyen meg okául. Az az életforma, amely- 
berf élünk az maga bűnös, Istentől elesett. S ennek következménye a sok 
szenvedés, nyomorúság és végül: a halál! A filozófiai idealizmus szerint 
a test betegsége, gyöngesége a test silányságával, másodrendű voltával 
van összefüggésben; ezért van a test halálra ítélve. UT-i értelemben a 
test önmagában nem rossz; mint a lélek ugyanúgy Isten teremtménye. 
A test nem börtön, hanem templom, a Szentlélek temploma (I Kor. 6 19). 
S ebben a felfogásban megint láthatjuk az ellentétet A testi is Isten te
remtménye és a testi is jó önmagában. A bűn azonban az egész embert 
a hatalmába kerítette; a bűn az egész emberre, testére lelkére kihat. Az 
ember teste és lelke egyaránt a bűn hatalma alá került. (Ebből sok min
den oldalra ágazó kérdés származik, amelyekre nem térhetünk itt ki.) — 
A kérdés okvetlen antropológiai kérdéssé válik. S ezért most arra kell 
néhány gondolatot fordítani.

Az UT antropológiája nem a görög, hanem a zsidó antropológiához 
csatlakozik. Főleg Pál apostol az, akit ebből a szempontból figyelembe 
kell vennünk. Az UT-i antropológia veretét Pál adja meg. Természete
sen itt is vannak árnyalati különbségek az egyes UT-i szerzők között. 
A lényegben azonban egyet értenek.

Az UT-i antropológia a görög filozófia fogalmait használja, de —
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más értelemmel! Ezek a fogalmak: szarksz, szórna, pszühé és pneuma. 
Arra kell vigyáznunk, hogy az UT által használt görög fogalmakba ne 
vigyünk bele filozófiai értelmet, hanem maradjunk meg annál a tar
talomnál, amellyel az UT tölti meg ezeket a fogalmakat.

Az UT ismeri a szóma és a pszühé közötti különbséget. Pál a külső 
és belső emberről beszél. Azonban ez a kettősség nem jelenti azt, mintna 
a „külső” ember rossz, a „belső” ember jó volna! Mindkettő összetarto
zik. Egymást kiegészíti. A belső ember csak a külső emberrel való egy
ségben ember! A belső embernek a külső ember nélkül nincs teljes léte 
— ha van is a Seolban látszatélete, az nem nevezhető teljes létnek. 
Az idealista görög filozófiával való ellentét itt is vuagos. a  filozófiai 
idealizmus szerint az ember lelke éppen a testnélküli állapotában juthat 
el az élet teljességére. Nem így az UT szerint/ hiszen a szórna és a pszü
hé összetartozik és mint egység adja az embert, .

Mi most már a szarksz és a pneuma UT-i értelme? Az UT szó ill. 
fogalom-használata szerint a két szó, ill. fogalom transcendens, az em
berbe kívülről behatoló hatalmat jelent. A szomato-pszühikus ember 
eredetileg nem szarkikos! De azzá lett! S a szarksz, a bűn ereje kerítette 
hataimáoa a szomát és pszühét egyaránt és lett az egész ember szarki- 
kossá! — Bizonyos az, hogy a szarksz „székhelye” inkább a szórna, mint 
a pszühé. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a pszühé mentes volna a be
folyása alól. (Talán ezzel magyarázható, hogy Pál olykor felváltva hasz
nálja a szarksz és szóma kifejezést?) Ádám bűne következtében az egész 
ember szarkikos lett, vagyis a bűn hatalma alá került. Ebben az érte
lemben írtuk fentebb, hogy a szarksz nem eleve tartozik hozzá az em
berhez, hanem kívülről tört be az ember életébe és tette testestül, lel- 
kestül szarkikosszá.

A szarksz ellentéte a pneuma. Azonban a pneuma sem az emberrel 
adott sajátosság, mintha az ember magától volna pneumatikus! A pneu
ma is kívülről az emberbe törő hatalom, tényező éspedig nem kevesebb, 
mint az Istennek újjá'teremtő ereje! Amint a szarksz a halált műveli ben
nünk, úgy műveli a pneuma az életet! A pneuma a feltámadás eleme! 
Noha már az OT-ban egyes prófétában működött, igazán az „idők tel
jességében” töltötte ki Isten „minden testre” és azóta a keresztyén gyüle
kezet minden tagjában működhetik és munkálhatja az új életet. A szarksz 
gyökeret vert a szómában, a pneuma a belső emberben, a pszühében 
„vesz lakhelyet” és újítja meg napról napra (v. ö. II Kor. 4 16 stb.). Ter
mészetesen a szómát is megragadja a pneuma. Döntő látása és bizony
ságtétele az UT-nak az, hogy a pneuma ugyan napról napra megújít és 
akiben lakik az új teremtmény (kainé ktisis), de a szarksz hatalma vég
legesen még nem tört meg. A megújulás már most beállhat nap mint 
nap' az „elváltozás” azonban csak a telos beálltakor következik el! — 
Látjuk tehát, hogy a pneuma a test és lélek (szórna és pszühé) meg
újulását műveli. Mind a kettőt meg kell váltani, mert mindkettő — az 
egész ember — szarksz, a bűn hatalma alá került. A  Szentlélek — a 
pneuma — életteremtő ereje cselekszi ezt. Jézusnak azon szavai: Ne 
féljetek azoktól, akik a szómát megölik, de a pszühét nem tudják meg
ölni, nem feltétlenül azt jelenti, hogy a pszühé a szórna nélkül is exis- 
tálhat! Erre mutat a folytatás is: de attól féljetek, aki mind a szómát, 
mind a pszühét elvesztheti a gyehennában. (Máté 10 28) Itt a pszühét 
nem görög értelemben léleknek, hanem UT-i értelemben — az arab 
„napscha” értelemben — inkább életnek kellene fordítani. A pneumá- 
nak életet teremtő, elváltozást művelő ereje csak az idők végén lesz'
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teljessé: a telosban! Ekkor lesz Pál szerint a szórna teljes egészen pneu
matikus!

Az ember megváltása, a feltámadás eljötté azonban nemcsak a 
pneama teljes uralomra jutását, az „elváltozást”, az új „lelki-testbe” 
való felöltözést, az álomból való felébredést, a fehér ruhákba való öltö
zési jelenti, hanem az egész világ megújulását is! „Üj eget és új földet 
várunk” írja Péter apostol. Pál pedig arról ír, hogy az egész teremtett 
világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. így is logikus! Hi
szen a nagy „eset” miatt az egész világ elesett és a bűnnek (szarksznak) 
hatalma alá került. De — és itt megint láthatjuk az idealizmustól való 
különbséget — nem az történik, hogy megsemmisül az anyag, a matéria, 
mert alacsonyabb rendű, mert a bűn és szenvedés fészke, hanem az 
anyag megszabadul szarkikos voltától! Nem örök ideák állnak elő, 
hanem a pneuma teszi újjá, változtatja el az egész teremtettséget. 
A megújított, elváltoztatott valósághoz tartozik a mi testünk (szó
rnánk) is! Gondolom, hogy nem kell hangsúlyoznom, hogy „a test és 
vér nem örökli az Istennek országát” páli kijelentés nem szűkíti le a fent 
mondottakat, hiszen nyilvánvaló, hogy a gabona magnak el kell rothad
nia, a romlandónak romolta tatlanságot, a halandónak halhatatlanságot 
kell magára öltenie! (I Ko 15). S az is nyilvánvaló, hogy ez az elváltozás, 
a pneuma uralmának beteljesülése nem minden egyes pneumatikus ke
resztyén halálakor áll be, hanem majd az idők végén lesz valósággá. Ez 
a nap azonban nem filozófiai értelemben átmenet a halhatatlanba, ha
nem átmenet a jelenlegi aiónból egy új aiónba. A feltámadás tehát az 
emberi vonatkozása mellett az egész teremtettség megújulását is jelenti.

4. Ezzel elérkeztünk a LH filozófiai értelmezésének és a keresztyén 
reménység mibenlétének újabb megkülönböztetéséhez.

A bűn miatt uralkodik a halál a világban. A bűnnek és halálnak le 
kell győzetnie! Élet csak ott van, ahol pneuma van! Azt tanítja a Szent
írás, hogy mi magunk, akik szarkikosok, bűnösök és halál alá vetettek 
vagyunk, nem lehetünk győztesek a bűnön és halálon! Egy valaki tehette 
ezt meg: Jézus Krisztus! Ö győzte le a bűnt és a halált! Jézus eme győ
zelmi cselekedete a halálból való feltámadásában valósult! Ez a tény 
volt az apostoli kérügma középpontja: öt, aki halott volt Ürrá és 
Krisztussá tette az Isten, Kristos kürios! Benne és általa történt meg az 
a csoda, ami majd a telos alkalmából általános érvényű lesz. A 3. pont 
végén jeleztük, hogy a Krisztus feltámadására még visszatérünk. Itt az 
alkalom erre.

Krisztus feltámadása azt jelenti, hogy egy új aiónba léptünk. A vi
lág bűn és halál alá volt rekesztve és akkor — az első húsvétkor — va
lami csodálatosan nagy dolog történt: Az Úr feltámadott és „zsengéje 
lett azoknak, akik elaludtak” ! Jézus halálával és feltámadásával megkez
dődött egy új világidő, egy aió.n, amely már az életet, a pneuma uralmát 
jelenti; Ö az első azok közül, akiken a pneuma teljes uralmat nyert! Van 
már lelki test! Igaz, hogy csak egy: a Krisztus feltámadott teste, amely
nek részletes leírása az UT-ből hiányzik. Az emberek még meghalnak, 
de egy már van, aki az „elsőszülött a halottak közül”, a „zsenge” , az 
új Ádám! Tudott dolog, hogy a Krisztus feltámadásának tényét el lehet 
teologizálni, spiritualizálni, de az UT-t nem lehet megérteni a Krisztus 
feltámadásának elfogadása nélkül! Enélkül nincs kérügma; kérügma nél
kül nincs gyülekezet; természetes, hogy gyülekezet — Krisztus tanítvá
nyai — nélkül nincs egyház. Az ÚT kérügma áll és bukik azzal a tény
nyel, hogy az új aión bekövetkezett; a halál legyőzetett; az új élet lehe
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tősége megadatott. Isten Országa már itt van! Azonban ma még két aión 
feszültségében élünk. A „már itt van” és a „még nem” feszültségében. 
A két aión még együtt van itt. Isten Országa eljött és Isten Országa 
majd eljön! Ezért mondja Cullman: „Az UT-i gondolkodáshoz konstruk
tív módon hozzátartozik az idői kategóriák használata, éppen azért is, 
mert az a hit, hogy Krisztus feltámadása már megtörtént, az egész ke
resztyén életnek és gondolkodásnak kiinduló pontja. Ha mi is a kér. hit 
központi kijelentésének tartjuk, akkor ennek a hitnek lényegét a „már 
beteljesedett” és „még nem teljesedett be” közötti feszültségnek kell al
kotnia.

Ezt a „közbevetett időt” az jellemzi, hogy a pneuma már itt és most 
munkában van. Mint fentebb mondottuk: belső emberünk a pneuma 
által napról napra megújul, de ugyanakkor a szarksz erősen ül bennünk. 
Ezért Pál apostol megható önvallomása Rom. 7-ben a bennünk levő két 
erő harcáról. De a közbevetett időt bizonyosan követi az, amikor Krisz
tus „el változtat ja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az 
ő dicsőséges testéhez” ; vagy amint más helyütt olvassuk: „ugyanarra a 

   képre formáltatunk át dicsőségről dicsőségre”.
Ez a reménység éltette a keresztyén gyülekezetei; ez a reménység 

tartotta meg a legnehezebb évszázadok alatt; ez a reménység volt él
tetője.

5. Már gz UT-ban felvetődik — tehát az első gyülekezetben — a 
kérdés: Mit jelent az ilyen értelmű keresztyén reménység annak a pneu
matikus keresztyénnek a számára, aki a közbevetett időben hal meg, 
vagyis akkor, amikor még a két aión, a régi és az új együtt vannak ural
mon? (v. ö. I Tess 4.)

Ha a két aión együttes uralmát közbevetett időnek mondottunk, ak
kor az egyes keresztyén halála és a telos közötti időt közbeeső állapot
nak kell mondanunk — teológiai terminus technikusszal. — Kétségtele
nül kérdéseket vet fel az a körülmény, hogy keresztyének halnak itt 
és most, de a feltámadás, a telos még késik. Mit mondhatunk ezekben a 
kérdésekben?

Kétségtelen, hogy van ilyen közbeeső állapot. Nem lehet azzal fe
lelni, a kérdésre, hogy a szarksz-szóma elváltozása mindenki számára a 

saját halála pillanatában következik be, mert a halottak már az időn 
kívül léteznek! Sokat vitatott a Lk 16,23 és a Lk 23,43 is. Ha kellő 
óvatossággal és elfogulatlanul igyekszünk ebben a kérdésben az UT-ban 
tájékozódni akkor azt kell mondanunk, hogy az UT is tud egy közbeeső 
állapotról. Képekben beszél, mivel, hogy nem is beszélhet másképpen. 
Amikor arról szól, „Ábrahám kebelén” van valaki, vagy az „oltár alatt” 
<Jel 6 9) vannak az elköltözöttek, vagy egyszerűen így a „Krisztusnál 
lenni” , vagy: alusznak, akkor ezekkel a képekkel egyszerűen istenközel
séget akar az Ut kifejezni. Semmiféle közelebbi spekuláció sem olvas
ható ki a képekből. Annyi bizonyos, hogy az idői feszültség valamikép
pen a halottak számára is fennáll. De ez nem csupán azt jelenti szá
mukra, hogy még várnak. Azt is jelenti, hogy Jézus halálával és feltáma
dásával érettük is történt egy döntő esemény. Számukra is húsvét a nagy 
fordulópont. Ezért — bár mi sem áll távolabb tőlünk, mint Sokrates fel
fogása a testről, lélekről és halálról — mi is nyugodt derűvel és békes
séggel nézhetünk szembe utolsó óránkkal, mert a halál számunkra is el
vesztette már a „fullánkjait” ! A II Kor. 5-ben nyilvánvalóan kifejezésre 
jut az a bizodalom, hogy a Krisztusban való hitben elhunyt keresztyén 
mindenképpen a Krisztusnál van. Nem kell tehát, hogy nyugtalanítson
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a közbeeső állapot megléte. Aki a Szentlélek birtokában volt, azon a ha
lálnak sincsen ereje; semmi sem választhatja el az Isten szeretetétől. Az. 
Istentől elválasztó hatalmak között a legerősebb éppen a halál. Az apos
tol azonban a halált is felsorolja (Rom. 8 38) azok között a hatalmassá
gok között, amelyek nam választhatnak el az Istentől. A halott megsza
badul a szarksz hatalmától, kísértésétől és antipneumatikus gyötréseitől 
és a Szentlélek — a pneuma — hatására — noha még idői feszültségben 
— Uránál van. A Szentlélek által újjászületett ember a halálban is a 
pneuma hatalmában 'marad, vár, alszik. Mégis az a bizalma, hogy akár 
él, akár hal, az Űré, mert Krisztus mind az élőkön, mind a holtakon 
uralkodik. Többet nem mondhatunk erről, mert erről nincs kijelenté
sünk. A filozófia pedig mit sem használ nekünk. Van „Mózesünk és van
nak prófétáink” azokra kell hallgatnunk Pál pedig azt mondja többek 
között nékünk: „az Isten arra rendelt minket, hogy üdvösséget nyerjünk, 
ami Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren 
vagyunk, akár alszunk vele együtt éljünk” (I Tess 5 9—10).

6. Egészen röviden és vázlatosan előttünk áll tehát a keresztyén re
ménység tartalma. Nem különben az is, hogy ez a reménység nem az * 
idealista filozófia gyümölcse. A keresztyén reménység a feltámadás, 
pneumatikus megújulás és az új ég és új föld. A keresztyén reménység 
forrása a Jézus Krisztusban kapott üdvtörténeti esemény, de főleg és 
mindenekfelett a húsvét! Krisztus győzött a halálon; mint új Ádárn első 
az új lelki-testtel feltámadottak között. Zsenge, a halottak közül az első
szülött; mi akik az ő halálára keresztel tettünk meg, hisszük, hogy vele 
együtt élni is fogunk. (Rom. 6 1—11) A telos, a vég ki tudja közel, vagy 
messze-e még, de nem kétséges, hogy a húsvéti győzelmes feltámadás 
elhozza a „győzelem napját” .

7. Van-e ennek a telosra tekintő, feltámadásban reménykedő hitnek 
etikája? Vajon a fentiek nem vezetnek-e arra a következményre, hogy 
a reménység távolában az „ideigvalók”, a „világ” a benne lefolyó élet el
veszti igazi jelentőségét?

Kétségtelen, hogy éppen .a keresztyénségnek lutheri formája sokszor 
tűnt fel „életidegennek” . A hit által való megigazulás alaptana, a sola 
gratia olvkor kifogni látszott a szelet a mindennaoi cselekvő éW  vitor
láiból; más szóval bizonyos quietív vonások mutatkoztak a lutheri érte
lemben vett etikában.

Ha az UT-t elfogulatlanul olvassuk, hamarosan felismerjük, hogy a 
keresztyén hithez, mint reménységhez nem tartozik hozzá az élettől el
fordult, e világi életet nem értékelő, vagy leértékelő etika, ill. életfoly
tatás. Sőt ellenkezőleg! Nagyon igaza van Bonhoefférnék, aki egyik 
könyvének előszavában ezt írja: „Az egyház bizonyosságot tesz minden 
dolgának végéről. A vég felől ítelos) él; a vég felől gondolkodik; a vég 
felől cselekszik; a vég felől hirdeti az igét” . Azt akarja ezzel mondani, 
hogy a keresztyén egyház ismeri a véget, a telost és az ezen végről táp
lált reménysége határozza életét, szolgálatát, igehirdetését, munkáját és 
teológiáját. A keresztyén etika eskatoloqikus etika!

Ezt az utóbbi mondatot az UT-i iratok minden intelme bizonyítja. 
Az indikativus kifejtése után minden levélben imperativusok figyelmez
tetik a keresztyéneket az új életben járás szükségességére. Csak egy he- 
ly°t idézzünk- Rrwn 6-b,r> Pát először arról szól how  mi kére0”4vének 
megkeresztelkedtünk a Jézus Krisztusra, az ő halálára. Eltemettettünk 
vele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen az Atya az ő di
csősége által feltámasztotta Krisztust a halottak közül, azonképpen mi
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is új életben járjunk! Az apostoli intelmekben ez a belső tartalom; ez az 
intelem lényege: Keresztyének, akik Krisztusban valami nagyot, fölül - 
múlhatatlant kaptatok (indikativus), járjatok méltóan elhivatástokhoz; 
haljatok meg a bűnnek, éljetek Istennek.

A keresztyén etika eskatologikus voltát igazolja az a körülmény is, 
hogy úgy Jézusnál, mint Pálnál döntő szerepet játszik a keresztyén élet 
lemérése az ítéletben! Jézus példázataiban, Pál intelmeiben figyelmeztet 
arra, hogy számot kell adni arról az életről, amelyet éltünk; mindnyá
junknak meg kell jelenni az Isten ítélőszéke előtt és nem az „Uram- 
Uramozók” mennek be a mennyeknek országiba, hanem akik cselekszik 
a mennyei Atya akaratát. Az ítélet éppen azért komoly és kikerülhetet
len, mert a keresztyén embernek tudnia kell, hogy mit kapott Istentől a 
Krisztusban! Éppen ezért helytelen az a keresztyénség ilL, az a keresz
tyén magatartás, amely boldogan és hálásan veszi Isten minden remény
séget adó ajándékát — istenfiúság, bűnbocsánat —, de ugyanakkor elfe
ledkezik az életről, a felebarátairól,' a rábízott javakkal való hűséges sá
fárkodásról. Amint nincs keresztyén hit indikativus nélkül, úgy nincsen 
keresztyén élet imperativus nélkül. S ha az egyház valóban annak a 
nagyszerű végnek a tudatában nézi az életet — mit szem nem látott, fül 
nem hallott, emberi szív meg sem gondolt, amiket Isten készített az őt 
szeretőknek — akkor nem prédikálhat másként csak így: Ti pedig sze
ressetek, egymásért dolgozzatok, egymásnak megbocsássatok, könyörül
jetek, ne menjen le a nap a haragotokon stb. Idézek dr. Prőhle Károly 
doktori székfoglalójából: „Ha hisztek az eljövendő világban és remény
kedtek benne, az rendben van, de vonjátok le következményét a jelen 
világra, saját életetekre. Ne a világból nézzétek az eljövendő fele, ha
nem az eljövendő felől nézzetek a világba”. Ugyan ő: „A  pap és a lévita 
az Isten szolgálatában jártak: a templomból jöttek, a könyörülő Isten 
színe elől, de a könyörületről megfeledkeztek. Jézus ezt különös hang
súllyal mondja a kérdést feltevő írástudónak, akit Isten ügye és az örök 
élet érdekel. Ha Isten ügyével akarsz törődni, törődjél embertársaiddal 
és segíts rajta, mert az örökélec kérdése az útszéli szeretetszolgálat köz
ben dől el”. — A keresztyén reménység világfelé, emberfelé forduló élet
re indít.

Mert a keresztyén emberben a pneuma az örökélet reménységét éb
reszti és táplálja, azért van benne felelősség a világ, embertársai iránt. 
Ugyanez a pneuma — ez a reménység — teszi testvérévé az embert. 
(Számomra a faji elkülönülés kérdése 1931-ben Baselben dőlt el, amikor 
mint fiatal segédlelkész a baseli missziós ház udvarán egy néger orvos
sal beszélgettem. Nehezen értettük meg egymást; mind a ketten törtük a 
német nyelvet. De azt jól értettem: Jézus Krisztus az én Uram! mondot
ta. Ebben a fekete emberben felismertem a testvért!)

A telos-ra való örömteljes előretekintés nem tesz életidegenné; visz- 
szahúzódóvá, a világ ellenségévé, sőt örömmel készít fel mindennap eb
ben a világban és ezért a világért való szolgálatra. Hadd idézzem Luther
nek egy érdekes mondatát: Proficere est nihil aliud, nisi semper in- 
scipere” (W. A. 4. 350 14). Ennek a mondatnak a lényege: A keresztyén 
cselekedet (élet, előrehaladás) nem más, mint folytonos újrakezdés (a 
hitnek a megbizonyítása). Valóban így van. A keresztyén reménységből 
nem születik egy perfekt etika. De születik egy keresztyén magatartás, 
mely minden napon — reménységgel a szívében — keresi mi légyen az 
Isten akarata és cselekszi azt, amire a hite biztatja!
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A mai keresztyén ember a technika évszázadában, a folyton új meg 
új kérdéseket felvető világban nem húzódik vissza a reménysége csiga
házába, de minden reggel keresi az új kezdésnek a lehetőségét. — Hosz- 
szadalmas volna és nem tartozik ide a részletes kifejtése annak, hogy 
egyházak, egyházi világszövetségek vezetői és egyes keresztyének hogyan 
ismerik fel ma az egyház, a keresztyénség felelősségét az élet ma sző
nyegen levő kérdéseiben és hogyan szólalnak meg éppen azért, a vég- 
felől, a telos felől látják az életet és ez felelősségre indítja őket az embe
riség nagy kérdéseivel szemben.

A keresztyén reménység, a jövőre irányuló hit sokkal több és egé
szen más, mint a filozófiai idealizmusé. Ebből a reménységből — ha 
úgy tetszik hitből — azonban tevékeny, felelős, szeretetben gazdag min
dennapi életnek kell születnie, különben elsorvad! Akiket a pneuma ve
zérel, azoknak teremniük kell az új élet gyümölcseit. Ezek pedig: szere
tet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mérték
letesség! A Bárány menyegzőjére vagyunk hivatalosak — ez a remény
ségünk — ez a boldogító örömhír, a nagy indikativus! Meg kell halla
nunk az imperatfvust is: járjatok úgy, amint illik elhivatástokhoz. (Jel. 
19. 9. Ef 4. 1)

Dr. Kosa Pál

Hűség Istenhez és népünkhöz 
egyházunk történelmében

címen jelent meg 
Dr. Ottlyk Ernő új könyve.
A 40 0  oldalas könyv ára:

82,- forint
Kapható: Evangélikus Sajtóosztály, 

Budapest, Vili., Puskin u. 12 .
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H U SZ J Á N O S
1415. július 6-án végezték ki a konstanzi zsinaton Húsz Jánost. Ha

lálának ötszázötvenedik évfordulója alkalmából Csehszlovákiában hóna
pok óta tartó ünnepség sorozaton emlékeznek meg életéről és munkájá
ról. Illő, hogy mi is áldozzunk emlékének és a testvéri cseh protestáns 
egyházak ünnepléséből, ezzel a szerény ismertetéssel is kivegyük ré
szünket.

Aki áttekintette már az idevágó irodalmat, meglepődve állapíthatja 
meg, hogy a hazai protestáns egyházaink igen keveset foglalkoztak Húsz 
Jánossal. Az ünnepi megemlékezés bizonyára alkalmat ad majd arra, 
hogy átfogó tanulmányokban váljon újra ismertté feledhetetlen alakja, 
munkája, mozgalmának jelentősége és mai értékelése.

*

A ko r vá zla to s je lle m zé se

szükséges ahhoz, hogy megértsük Húsz János jelentőségét, munkájának 
indítórugóit.

A cseh nemzet számára IV. Károly uralkodása hatalmas megújulást, 
felemelkedést jelentett. Az országban virágzott a polgári rend és jólét. 
A társadalom széles rétegeit a nemzeti önállósulás vágya hatotta át. Ez 
a folyamat azzal vette kezdetét, hogy a cseh katolikus egyház 1344-ben 
elnyerte függetlenségét, és tovább erősödött 1348-ban a prágai egyetem 
megalapításával. Az új egyetem olyan kiváltságokat kapott, melyekkel 
eddig csak a párizsi és bolognai rendelkezett. Az elkövetkező évtizedek
ben az egyetem lett a nemzeti törekvések központja, fellegvára.

IV. Károlyban az egyház is hű és készséges pártfogóra talált. A pap
ság vagyona és vele együtt politikai befolyása hatalmas mértékben meg
növekedett. Persze azonnal jelentkeztek ennek a jólétnek káros vissza
hatásai, negatívumai is. A meggazdagodott egyház hamarosan szembe ke
rült a társadalom többi rétegével.

A nemesség sérelmesnek érezte, hogy birtokukon a klérus ellenőrző 
hatalmat gyakorolhat. Kifogásolták, hogy míg ők kétfelé a királynak és 
az egyháznak is adóznak, addig a papi birtokok adómentesek.

A városi polgárságot szabad fejlődésében akadályozta a sok kivált
ságos egyházi testület. A papi elit fényűzése, hatalmi versengése, ki
csapongása állandó megbotránkozást keltett a polgárság körében.

De leginkább a sok adóval megnyomorgatott, az általános jólét el
lenére is szűkösen élő parasztság számára vált egyre elviselhetetlenebbé 
a papság megnövekedett gazdagsága, fényűzése. Az elfojtott elégedetlen
ség és nyugtalanság ennél a társadalmi rétegnél a kirobbanás határához 
ért.

S míg így nőttek a fénnyel együtt az árnyékok a cseh nemzeti egy
házban, felhők árnyékolták az egyetemes egyház egét is. A nagy nyugati 
,,egyházszakadásnak” ideje ez (1378—1417).

Szép Fülöp 1303-ban elfogatta a pápát, s helyébe avignon-i székhel
lyel Bertrand d’Agoust érseket választotta V. Kelemen néven. Hetven 
évig tartott a „babiloni fogság” . XI. Gergely 1378-ban visszatért Rómába, 
s rövidesen meghalt. Az új pápa választásában az olasz és francia bí-
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borosok nem tudtak egyezségre jutni. IV. Orbánnal szemben a franciák
VII. Kelemen néven ellenpápát választottak. A két pápa kölcsönösen ki
átkozta egymást. Ebben a zűrzavarban nemcsak az egyszerű hívek, de 
maguk az államférfiak és főpapok sem ismerték ki magukat.

Már Húsz működésének idejére esett a pisa-i zsinat (1409), ahol a 
világiak és egyháziak sürgetésére megkísérelték az egységet helyreállí
tani. A két pápát — az avignoni XII. Benedeket és a római XII. Ger
gelyt a zsinat mint „eretnekeket” kiátkozta, s helyükbe új pápát vá
lasztott V. Sándor néven. Ezzel a helyzet csak bonyolódott, a két pápa 
helyett most már három követelte az általános elismerést. V. Sándor 
rövid pápasága után a „ragyogó és lenyűgöző személyi képességekkel 
rendelkező kalandor” Cossa Boldizsár került a pápai trónra mint XXIII. 
János.

Mikor a nápolyi uralkodó — kihasználva az egyházi zűrzavart — 
megtámadta a pápai államot, a menekülő XXIII. János Zsigmond magyar 
királytól kért támogatást.

Zsigmond őszintén kívánta az egyház egységének helyreállítását, s 
hogy 1410-ben elnyerte a római királyságot, mint a keresztyén biroda
lom feje megtette a szükséges lépéseket a viszályok megszüntetése érde
kében. Vállalta a zsinat összehívását Konstanzba. A zsinat elé az egész 
keresztyén világ várakozással tekintett. Ez a zsinat tett pontot Húsz Já
nos életére, de ez a zsinat fosztotta meg a kalózból lett pápát is mél
tóságától.

H ú sz János

nevét falujáról Husinecről vette fel a kor szokása szerint, ahol 1369 körül 
született. Szülei egyszerű munkásemberek voltak. „Kenyérre van szük
ségem s egyébre nincs. Azt pedig Isten segítségével megszerzem, mert 
adott két kezet a munkára, karokat a fahordásra mint adott atyámnak 
is” , mondta egy alkalommal.

Apja halála után az érdeklődő fiúval a közeli kolostor szerzetesei 
foglalkoztak. Néhány év után Prágába került. 1393-ban a szabad művé
szetek, majd egy év múlva a hittudományok baccalareusa lett. 1396-ban 
a szabadművészetek magisztere. A századfordulón, 1400-ban szentelték 
pappá.

Egy évvel később a bölcsészet dékánjává, majd 1402-ben egy sze
meszterre az egyetem rektorává választották. Komoly jellemű, feddhe
tetlen, a megújulásért őszintén fáradozó tanár és lelkipásztor volt. Fel
jebbvalói, diákjai szerették és tisztelték. Ö lett a királyné gyóntatója. — 
Elnyerte a prágai Bethlehem kápolna javadalmát. Igehirdetései nagy- 
hatásúak voltak. Gyülekezete lelkesedett érte.

Sbinko érsek a tartományi zsinatok szónokává nevezte ki. Tagja lett 
egy bizottságnak amelynek a feladata volt kivizsgálni a vallási vissza
éléseket a cseh egyházban. Az ezernégyszázas évek elején tehát már. 
mint nagyrabecsült egyházi közéleti személyiség szerepelt.

Teológ iájának a lapvonásai

pappá szentelése után, a gyakorlati papi szolgálat megkezdésével válnak 
egyre határozottabbakká.

Működése kezdetén neves cseh elődeinek Waldhauseni Konrádnak,
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Kremsieri Milicsnek s Janowi Mátyásnak nyomdokain halad. Az erkölcsi 
reformtörekvések szószólója. Gyülekezeti prédikációiban kíméletlenül 
leplezi le mind a köznép, mind a nemesség bűneit. Ebben a tekintetben 
óriási jelentőségű az a tény, hogy az alig egy évtizedes Bethlehem ká
polna haladó szellemű alapokmánya mindenkori papjának előírja a cseh 
nyelvű igehirdetést.

Mint zsinati szónok hallatlan bátorsággal és őszinteséggel fordul 
szolgatársai felé is. Az 1404-i tartományi zsinat előtt tartott beszédével 
bizony nem egy halálos ellenséget szerzett, éppen őszintesége és határo
zottsága miatt. „Akadnak közöttetek kalmárok, kereskedők, szatócsok és 
effélék, akik áruikat, lovaikat, borukat és egyebüket árulják, még pe
dig drágábban és ennélfogva nagyobb uzsorával, mint a közönséges vi
lági emberek. A szenteknek szánt cicomás és merőben fölösleges egyházi 
paloták javára hallatlan ünnepeket, körmeneteket rendezgettek. . .  s 
mint mondják, inkább hazugsággal, semmint alázatos kérésekkel ürítik 
ki a szegények erszényeit” . — „Hiszen sokan vannak közöttetek főpapok, 
kanonokok, plébánosok és más papok, akik asszonyokkal élnek együtt. . .  
Sok plébános az olyan ágyasokkal afféle fajtalanságot űz, amit nyilvá
nosan a lábas jószágoknál lehet látni.” Idézi az elterjedt példabeszédet: 
„ha papot sértettél meg üsd is agyon különben sohasem lesz tőle nyug
tod” jellemzésül a papok könyörtelen hatalmaskodására. Feltárja az egy
háziak uralom-vágyát, világias gondolkodását és szinte könyörög: „Tö
kéljétek el magatokat, hogy szilárdan állhatatosak lesztek az erényben. 
És járuljatok teljes bizalommal a véghetetlen kegyelem trónjához. Az Űr 
ád majd nektek kegyelmet, tisztességet” .

Gondolkodásának másik jellemzője kezdettől fogva a biblicizmus. 
Mint az egyházi vizsgáló bizottság tagja Wilsnakba utazik. Ez a Wit- 
tenberg közelében levő falucska egész Csehországban híres kegyhelynek 
számít. A templom nem csekélyebb relikviával büszkélkedik mint, hogy 
Jézus Krisztus vérét őrzi. Csodálatos gyógyulások hírét költik. Húsz vég
telen alapossággal jár mindennek utána. Maga beszél az állítólagos gyó- 
gyultakkal és a szégyenteljes csalásról lerántja a leplet. Az érsek kéré
sére rövid értekezést ír az esetről és ebben szerepel egész teológiájára 
jellemző mondata: „Egy igaz keresztyénnek nincs arra szüksége, hogy 
jelek és csodák után kutasson, hanem meg kell maradnia az írás mellett. 
Ha a papok ragaszkodnának Jézus Krisztus evangéliumához és a népnek 
nem bizonytalan csodákról prédikálnának, hanem Krisztus igéjéről, ak
kor maga a hű Megváltó fordítaná el a papokat is, a népet is a hazugság 
és bűn gonosz útjaitól.”

Ennél a pontnál meg kell állnunk és elengedhetetlenül szólnunk kell\ 
arról a hatásról, melyet Húsz gondolkodására az angol Wyclif tett.

Wyclif hatása akkor vált érezhetővé Csehországban, mikor IV. Ká
roly leánya Anna II. Richard felesége lett és a két ország között szoros 
kapcsolat alakult ki. Udvaroncok és Angliában tanuló diákok hívják fel 
a figyelmet Wyclif irataira. Tanainak lelkes terjesztője Prágai Jeromos, 
aki hazatérve hamarosan Húsz híve és barátja lesz. Olyan méreteket ölt 
a mozgolódás, hogy a prágai káptalan kérésére az egyetem rektora 
1403-ban felolvossa a londoni zsinat Wyclif tanítását kárhoztató ítéletét, 
s azt újabb tézisekkel kiegészítve megtiltja, hogy az egyetemen nyilvá
nosan vagy titokban terjesszék és védelmezzék. Ez a határozat csak fo
kozza az érdeklődést. Húsz először Wyclif filozófiai munkáival foglalko
zik. Pappá szentelése után, éppen a papi szolgálat hűséges betöltése ár
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elekében, kezdte tanulmányozni Wyclif teológiáját. Az angol doktor taní
tását két ponton teszi egészen magáévá:

1. a Szentírás szemléletében. Wyclif húz először éles határvonalat a 
Szentírás tekintélye és minden más norma és tekintély közé. Húsz ezzel 
az alapgondolattal belsőleg teljesen azonosul. Mint gyakorló prédikátor 
a Biblia elmélyült tanulmányozása közben felismeri az Ige mindenre 
elégséges hatalmát a hit dolgaiban: elég arra, hogy a keresztyének életét 
szabályozza, az egyházat kormányozza és az üdvösségre elvezessen. 
Lelkésztársai felé való szinte minden megnyilatkozásában ettől kezdve 
ott szerepel az a sürgető felszólítás, amit halála előtt megüzen a Bethle- 
hem kápolna, papjának is: „Prédikáld Isten igéjét” Konstanzban kelt 
iratában így vonatkoztatja magára Pál szavait: „Isten segítségével mind 
a mai napig állok, és bizonyságot teszek kicsinynek, nagynak, hogy sem
mit sem mondtam azon kívül amit a mi Urunk Jézus Krisztus igéje ta
nít . . .  és én hiszem, hogy ez elég az egész emberi nem megmentésére.” 
A  Szentírás tekintélyével — ez az alapgondolatból következik — nem 
vetekedhet semmiféle más írott, vagy mondott szó, legyen az a szentek 
kijelentése vagy a pápa bullája: mert az Isten nem téved, és nem vezet 
félre; de a pápa és a szentszék tévedhet és tévedésbe vihet másokat is.

Ez a konzekvencia már érinti Húsz teológiájának másik sarkpontját. 
Wyclif hatása érződik kétségtelenül ebben is:

2. egyház szemléletében. Húsz Wyclifen keresztül teszi magáévá 
Augusztinusz tanítását, hogy az igazi, a láthatatlan egyház; a választot
tak közössége különbözik a látható egyháztól. Csak az tartozik Krisztus 
láthatatlan testéhez, aki az üdvösségre van választva. Az egyháztagság 
tehát nem beleszületésen, hanem örök kegyelmi választáson alapul. Le
het valaki a külső, látható egyháznak akár hivatalt viselő tagja, mégsem 
bizonyos, hogy igazán az „egyházból való”. A búza és konkoly példázata 
szerint, majd az ítéletben lesz nyilvánvaló, kinek-kinek a hovatartozása.

Huszt — mint arról szó volt — kezdettől fogva áthatja az egyház 
megtisztításának vágya. Eleinte úgy gondolja, ebben az elöljárói lesznek 
leghűbb szövetségesei. A wilsnaki ítéletben Sbinko érsek pozitív megnyi
latkozása táplálja ezt a reményét. De hamarosan be kell látnia, hogy az 
•egyház igazi megújúlásáért folytatott harcot éppen a bíborosok és pre- 
látusok, a főtisztviselők ellenében kell vezetni. Ahogy erősödnek a tá
madások Wyclif tanai ellen, és amint érik őt magát az igazságtalan aka
dályoztatások, úgy lesz előtte a katolikus egyház szervezete alapjaiban 
kérdésessé.

Az egyházról szóló vitairatában (De ecclesia) 1413-ban eljut arra a 
végső következtetésre: Mivel az egyház feje Krisztus, ezért nincs szük
ség látható főre. Régen a püspökök egyenlők voltak. A pápa csak Kr. u. 
300-ban Konstantinus császárnak köszönhette világi hatalmát. Az egy
ház akkor újul meg, ha a püspökök ismét vállalják az egyenlőséget. 
A  szégyenteljes szakadásnak is éppen az egymás feletti uralomvágy az 
oka.

Egy mohó és kapzsi pápa, nem Péternek, hanem annak az Iskarió- 
les Júdásnak az utódja, aki eladta az Üdvözítőt. Krisztust csak az kép
viseli, aki alázatosan követi Urát. Ha a pápa mást tanít és 'másként él, 
akkor ő az Antikrisztus földi helytartója.

Bár Wyclif tanai döntő befolyással voltak Húsz gondolkodására, sőt 
egész életére, mégsem lett ő soha Wyclif epigonja.

Elsősorban azért nem, mert amit átvesz és merít a nagy elődtől, azt
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belső harcok árán és önálló vizsgálódások kapcsán teszi. Azzal, hogy az 
írást tartja a legfőbb normának, önmagát is kötelezi, hogy mindent ezen 
a próbakövön ellenőrizzen, vizsgáljon meg. Loserth, német kutató alapos 
munkával szinopszisban mutatja ki Wyclif és Húsz iratainak hasonló
ságát, s az egyezéseket egész a szóalkotásokig vezeti le — mégis kettőjük 
kapcsolatában ez csak az igazság fele. A másik oldalon ott áll Húsz nyi
latkozata, amit nagyon komolyan kell vennünk: Ha Wyclif maga, vagy 
akár egy angyal jönne le az égből és mást tanítana, mint amit a Szent- 
írás, soha meg nem egyeznénk.

Húsz nem eredeti alkotó szellem, nem kifejezetten spekulatív elme, 
de önállóságát mindvégig megőrzi.

A kutatók érthetetlennek találják, miért nem veszi át például 
Wyclif jelentős tételét az átlényegülésről. Tény, hogy ebben a tekintet
ben megmarad a római egyház hagyományos tanítása mellett. S bár 
éppen ezen a ponton éri őt a konstanzi zsinat megújuló támadása, joggal 
tiltakozhat: „Főtisztelendő atyák ne kényszerítsetek..., hogy megtagad
jak olyan tételeket, amelyeket én sohasem állítottam, névszerint, hogy a 
kenyér és bor lényege a consecratio után is megmarad.”

Érintetlenül hagyja Wyclif tanítása a hét szentségről is. Jellemző, 
hogy a két szín alatti úrvacsoravétel kérdésével életének utolsó hónap
jaiban foglalkozik csak behatóbban, mikor Konstanzban hírét veszi, 
hogy egyesek prágai környezetéből már ezt gyakorolják. Önálló és prak
tikus gondolkodását mutatja az, ahogyan fogalmazódik az említett kér
désben véleménye. Az első írásos nyilatkozatában a kehely használatát 
megengedhetőnek és üdvösnek tartja — ha van rá igény — de semmi
képpen sem lehet kötelezővé tenni. 1415. július 21-i levelében viszont — 
amit azután ír, hogy a konstanzi zsinat átok terhe alatt tiltotta meg a 
két szín alatti úrvacsorát — tekintélyének minden súlyával ellene mond 
ennek a törvénynek. S most teljes határozottsággal hivatkozik a Bibliára 
és vádolja a zsinati atyákat, hogy Krisztus fölé helyezték magukat.

Húsz János gyakorlati ember, aki abban nagy, hogy a felismert igaz
ságokat egyszerűen és gyakorlatiasan képviseli. S hozzátehetjük, teljes 
erkölcsi komolysággal és elszántsággal.

H ú sz  szerep e a cseh n e m ze ti törekvésekben

életének olyan lényeges alkotó része, amiről röviden szólnunk kell.
Mint már említettük, a XIII. század vége — a német befolyás foko

zatos csökkenésével — a cseh nép számára a nemzeti felemelkedés, ön
állósodás korszakát hozta. Ilyen időkben nem lehetett teljes értékű em
ber az, aki nem volt egyben jó hazafi is. Húsz hazafisága pedig egye
nesen hitéből következett. Szívből kívánta népe boldogulását, de keresz
tyén józansága mindig megőrizte az elfogultságtól, túlzásoktól. Mint az 
egyetem magistere, benne élt a nemzeti törekvések sodrában. Az esemé
nyeket természetesen rajta kívüli erők irányították, de ő az események 
között mindig népe oldalán állt. Hazaszeretetének nyilvánvaló elismeré
sét jelentette az a tény, hogy éppen őt választották a Bethlehem kápolna 
papjává. Prágában, de valószínű az egész országban ez volt az egyetlen 
olyan templom ebben az időben, ahol kizárólag cseh nyelven folyt az 
igehirdetés.

Hogy milyen drága kincsnek tartotta Húsz az anyanyelvet, mutatja 
egy rövid idézet: „Ha egy cseh német nőt vesz feleségül, gyermekeik 
azonnal csehül tanuljanak.” Josef Macek írja könyvében: „Húsznak ez:
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a féltő őrködése a cseh nyelv felett. . .  alapozta meg a XV. század és 
későbbi korok cseh irodalmának fejlődését.”

Vencel király, IV. Károly fia 1409-ben megváltoztatta az egyetem 
szervezetét, mely eddig a német befolyásnak adott nagyobb teret. Emiatt 
a németek ezrei — diákok, tanárok, polgárok — hagyták el Prágát. Húsz 
a Betlehem templom igehirdetésében nem titkolta örömét: „Fiaim, di
csértessék a Mindenható, kizártuk a németeket.”

Még sincs nála soha szó sovinizmusról, idegen-gyűlöletről. Azoknak, 
akik őszinte hazaszeretetét félremagyarázták, ezt válaszolta: „Krisztus 
tudja, hogy nekem kedvesebb egy jó német, mint egy hitvány cseh, még 
ha az az édes testvérem volna is.”

M egkezdődnek a tám adások,

bár 1409-ben Húsz — emberileg szólva — pályája csúcsához ért. A né
metek távozásával most már a cseh—szláv egyetem első rektorának vá
lasztotta. Az egyházi és nemzeti reformmozgalmak elismert vezetőjének 
tekintették. A király kegyes volt hozzá. Zsófia királyné szívesen hall
gatta prédikációit. A nép pedig szerette és tisztelte.

De a prágai egyház vezető köreivel meghidegedett a kapcsolata. 
Készben azért, mert reformtörekvéseit a klérus felső tagjai kezdték 
mindinkább személyes sértésnek tekinteni, részben egyházpolitikai okok
ból. A pápaválasztás kérdésében ugyanis Húsz Vencel király semleges 
álláspontját helyeselte, majd elfogadta a pisai zsinaton megválasztott 
„harmadik” pápát, V. Sándort.

Sbinko érsek tehát — aki sokáig melegen pártfogolta Huszt — most 
elérkezettnek látta az időt megálljt parancsolni útjában, amíg nem késő. 
A támadást Wyclifen keresztül indították ellene és mint Wyclif tanai
nak hirdetőjét, a prédikálástól eltiltották. Ezt a tilalmat a magister nem 
vette figyelembe, mivel „Istennek kell inkább engedni, hogynem embe
reknek.” Sbinko a körülmények kényszerítő hatására végül elismerte 
V. Sándor pápaságát és Húsz ügyében hozzá fellebbezett. A pápa helye
selte az érsek eddigi eljárását és bullájában felhatalmazta még szigo
rúbb magatartásra a tévelygővel szemben. Ennek lett az a következmé
nye, hogy 1410. július 16-án nyilvánosan elégették Wyclif iratait, kb. két
száz könyvet, amit a szigorú parancsra beszolgáltattak. Közülük egyet 
Húsz küldött személyesen Sbinkónak azzal a megjegyzéssel, ha kimutat 
abban valami eretnekséget, közölje vele és akkor ő maga fogja azt nyil
vánosan kárhoztatni.

A könyvek elpusztítását esztelenségnek tartotta. „A bizonyíték nél
küli könyvégetés semmi gonoszságot sem vett ki az emberek szívéből, de 
sok igazságot és szép gondolatot semmisített meg.”

Az események alakulásába beleszólt a politika. Vencel király ráesz
mélt, hogy leghőbb vágyának megvalósulásához, a német-római császár
ság elnyeréséhez ajánlatos tisztáznia országát mindenféle eretnekség 
vádja alól. Ez a felismerés az érsek ellen hangolta. A látszat megőrzése 
érdekében kötelezte arra, hogy a könyvek elégetésével okozott anyagi 
kárt megtérítsék.

Közben maga Húsz is fellebbezett V. Sándor utódjához XXIII. János 
pápához, aki Colonna bíborost bízta meg az ügy kivizsgálásával. A bí
boros mindenben Sbinkot igazolta, és 1411. március 15-én Prága templo
maiban kihirdették Húsz ellen a pápai átkot. Mivel a város vezetősége, 
polgárai és papjai közül az átok ellenére sokan nyíltan védelmükbe vet
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ték a mestert, május 2-án Sbinko érsek az egész várost interdiktum alá 
vonta. És akkor kiderült, hogy ennek is alig van foganatja. Húsz prédi
kált a kápolnában, mintha mi sem történt volna. A templomokban folyt 
a misézés, az istentisztelet úgy, mint máskor. Az a néhány pap, aki ra
gaszkodni akart a tilalomhoz, kénytelen volt elhagyni Prágát.

Az érsek megtört. Húsz pedig váratlanul magas pártfogóra talált 
Zsigmond király személyében.

Zsigmondot ebben az időben választották meg német—római király
nak. ö  az egyházi rendnek és békességnek őszinte híve volt. Bátyjának 
Vencelnek az érdeke is rendet kívánt az országban és XXIII. János pápa 
sem ellenkezett, hogy új bizottságra bízza a kérdés végleges elintézését. 
Így történt, hogy Húsz az egyetem plénuma előtt vallást tehetett igaz- 
hitűségéről és több vád alól tisztázhatta magát.

A békés közeledés mégis megakadt. A pápa ugyanis közben László 
nápolyi király ellen keresztesháborút hirdetett, s azoknak, akik őt ebben 
támogatták, búcsút ígért. Húsz bármennyire kívánta is a békességet, nem 
tudott megalkuvó lenni és nyíltan szembefordult a pápával.

Nyilvános vitában elítélte a búcsút. Abból indult ki, hogy minden 
pap gyakorolhatja a kulcsok hatalmát, de kizárólag az igaz bűnbánat és 
megtérés feltétele mellett; semmiképpen sem feltétel nélkül, különösen 
nem pénzért vagy fizetségért. Ez nem más, mint szimónia.

Elítélte az egyház „szent háborúját” is: Ha a pápa le akarja győzni 
ellenségeit, akkor kövesse Krisztust, akinek állítólag földi helytartója, és 
imádkozzék ellenségeiért. Mondja azt, „az én országom nem e világból 
való” és áldja azokat, akik őt átkozzák; akkor ad az Úr neki olyan böl
csességet, aminek nem állhat ellene egy ellenfele sem.

Ez a mondat önmagában véve is frappáns és meggyőző. De ha arra 
gondolunk, hogy ezt a mondatot Húsz János fogalmazta, aki később bi
lincsek között, a borzalmas halál árnyékában térden állva könyörgött 
ellenségeiért, akkor valamit abból is megértünk, mit ad hozzá az ige sú
lyához és erejéhez — igen, merem mondani: igazságához — egy hűséges 
keresztyén élet tanúbizonysága.

A prágai egyetemen folyt nyilvános vitában néhányan Húsz régebbi 
barátai közül már nem tudták tovább követni konzekvenciáit, s elfordul
tak tőle (Znaimi Szaniszló és Péter, Paleczi István, Bródi András és má
sok.) Néhányan pedig egészen szélsőséges módon, botrányt botrányra hal
mozva álltak mögé.

A pápa válaszként a nagy átok alá helyezte Huszt, Prágát pedig is
mét interdiktummal sújtotta. Meghagyta a híveknek, hogy a magistert 
bárhol van, fogják el, a Bethlehem kápolnát földig rombolják le.

A helyzet mérlegelése után Húsz pártfogói és barátai tanácsának 
éngedve egy időre elhagyta Prágát.

Ennek az önkéntes száműzetésnek az lett egyik következménye, 
hogy most már a vidék is közelebbről megismerte. Ahova ment minde
nütt nagy tömeg hallgatta prédikációit. A népet nem érdekelte a pápa 
átokbullája, szívesen nyitották meg előtte otthonaikat, tanai előtt pedig 
szívüket. S azokon a helyeken, ahol Húsz hosszabb ideig tartózkodott, a 
reformációs mozgalomnak a fővárostól független gócai alakultak. Kiter
jedt levelezést folytatott. Ekkor írta már ismertetett főművét a „Tracta- 
tus de ecclesia” -t.

Zsigmond király 1414. november elsejére összehívta a zsinatot Kon- 
stanzba, a szakadás megszüntetese érdekében, a halaszthatatlan refor
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mok megtárgyalása végett, s nem utolsósorban azért, hogy döntsenek a 
Wycliftől származó tévtanokról és tanítókról.

Zsigmond felszólította Huszt, jelenjen meg a zsinaton. Az utazáshoz 
oda és vissza salvus conductus-t ígért. Húsz erkölcsi kötelességének érez-> 
te, hogy a király hívásának engedjen, bár első perctől kezdve tudta, hogy 
életét kockáztatja. De mivel ő soha titokban nem tanított, most is kész 
volt arra, hogy minden ellene hozott vádra a zsinat nyilvánossága előtt 
megfeleljen. Mind azt később hangoztatta, olyan magas méltóságú párt
fogók álltak a cseh nemesség köréből oldalán, akik hazájában könnyű
szerrel és szívesen megvédelmezték volna, ha úgy dönt, hogy a király 
hívása ellenére is marad; de ezt a lehetőséget ő magától lelkiismerete 
miatt elutasította. Barátaitól levélben búcsúzott. Szavaiban nyoma sincs 
naivságnak, önáltatásnak. Ez a levél a mindenre felkészült, mindent át
gondolt és mindent vállaló lekipásztor üzenete híveihez: „Kedveseim. 
Maradjatok meg az igazság mellett s óvakodjatok a hamis tanítóktól. 
Én a zsinatra megyek és elleneim mohón várják megérkezésemet. . .  De 
és bízom Istenben s Idvezítőmben. Ö mint ígérte a ti buzgó imátokra 
ékesszólást fog adni nekem, hogy ellenségeimnek ellenállhassak; de erőt 
is kölcsönöz, hogy minden támadást, kísértést, tömlöcözést, sőt a kínos 
halál szenvedéseit derült arccal megvethessem.”

Chlum János és Henrik, Dubai Vencel előkelő cseh urak, több híve 
és barátja elkísérték útján. Amerre vonult a mintegy harminc lovasból 
álló kis csoport, mindenütt szeretettel és örömmel fogadták. Különösen 
jólesett ez német területen, ahol Húsz kísérői ellenséges magatartásra 
számítottak. A megtisztelő bánásmód sokszor csak puszta kíváncsiságot 
takart, de több helyen találkoztak mély érdeklődéssel is az ügy iránt. 
Nagyobb városokban Húsz beszédet tartott latin és német nyelven. Is
mertette útjának célját. Ezekben a szónoklatokban újra meg újra feltű
nik egy mondat: elkészültem arra, hogy hitemet mindhalálig meg
őrizzem.

A k o n stan zi zsinat

a kor egyik legnagyobb nemzetközi eseménye volt. XXIII. János pápán 
kívül megjelent a két másik pápa követe, három patriarcha, 29 kardi
nális, 33 érsek, mintegy 150 püspök és számos tanár, pap. A világiak 
élén Zsigmond császár, 5 fejedelem és öt királyi követ. A kis svájci vá
roskában volt idő, amikor húszezer ember zsúfolódott össze.

November 4-én, megérkezésüket követő nap a cseh urak kihallgatá
son jelentkeztek a pápánál. XXIII. János pápa megígérte: „Ha tulajdon 
testvéremet ölte_volna meg Húsz, akkor sem történhetnék vele jogtalan
ság Konstanzban.” Ennek ellenére 28-án a trienti és az augsburgi püs
pökök jelentek meg Húsz szállásán és kihallgatás ürügyén a pápai pa
lotába csalták. Ott a kíséretében levő cseh nemesek minden tiltakozása 
ellenére letartóztatták. Chlum János felháborodottan támadt a pápára, 
aki kényszeredetten hárította a felelősséget a bíborosokra, akikkel — 
mint bizalmasan mondta — ő is hadilábon áll.

Húsz hívei értesítették Zsígmondot az esetről aki ekkor még úton 
volt. Mikor meghallotta a történteket ő is felháborodott. Királyi szavá
nak semmibevevését látta a klérus eljárásában. Megérkezése után sze
mélyesen tiltakozott és megfenyegette a kardinálisokat, hogy elhagyja 
Konstanzot, ha Huszt nem engedik szabadon. De a bíborosokat nem érte 
váratlanul a fenyegetés, feleletük készen állt már. Amennyiben Zsig-
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mond nem óhajtja biztosítani a zsinat szabad működését, bírói függet
lenségét, akkor nekik nincs semmi keresni valójuk Konstanzban. Ez ha
tott. A császár tudta, hogy az egész keresztyénség szeme a zsinaton van. 
Kerülni akarta a világraszóló botrányt.

Huszt a domonkosrendiek zárdájában egy rendkívül nedves, egész
ségtelen helyre zárták, ahol hamarosan meg is betegedett. Egyetlen 
könnyebbséget az jelentett csupán, hogy barátaival érintkezhetett, leve
lezhetett.

Ügyének kivizsgálására a pápa egy bizottságot nevezett ki. Húsz vi
szont ragaszkodott ahhoz, hogy a zsinat nyilvánossága előtt is védelmez
hesse álláspontját. Végre 1415. június 5-én megjelenhetett a zsinat előtt. 
De amikor az ellene felsorakoztatott vádakra felelni akart az „atyák” 
olyan hangoskodásba törtek ki, hogy a kihallgatást meg kellett szakí
tani. Búcsúlevelében így emlékezett vissza erre a napra: „Midőn nyil
vános kihallgatásom alatt a nagy zaj, lárma és tombolás elnémított, ki
fakadtam: azt gondoltam, a zsinaton több illem, buzgóság és rend ural
kodik.” Magyarázatát valóban ilyen kiáltozásokkal bénították meg: 
„Hagyd az okoskodást, mondd egyszerűen igen, vagy nem”. Mikor az 
egyházatyákra hivatkozott: „Ez nem tartozik ide” . Végül elhallgatott s 
ekkor: „Most hallgatsz ugye, ez a bizonyíték, hogy eretnek vagy” . 
Az ülést végül két nappal elnapolták.

A június 7-i kihallgatás a császár felszólítására már csendben és fe
gyelmezetten folyt. Itt mindenekelőtt azzal vádolták Huszt — tudjuk ár
tatlanul —, hogy tagadja az átlényegülést, transsubstantiatiót az úrva
csorában. Húsz tiltakozott. Vitatta azt is, hogy ő egyszerűen Wyclif ta
nítását hirdetné. Az angol Doktor személyéről azonban mély tisztelettel 
beszélt. Megismételte régebbi kijelentését, hogy boldog lenne, ha egyszer 
az ő lelke is oda jutna, ahol most Wyclifé van. A zsinati atyák soraiban 
ez a kijelentés élénk derültséget keltett. Jellemző a kegyes hangulatra 
az a tény is, hogy amikor Húsz bizonyította: nincs Krisztusnál igazabb 
bírája az egyháznank, hozzá apellál a pápától — a teremben gúnyos ne
vetés tört ki. A közhangulat Huszt makacsnak ítélte. A császár is fi
gyelmeztette: „Halld Húsz János. Gondoskodtam róla, hogy bántódás 
nélkül érj Konstanzba, hogy nyilvánosan meghallgassanak és te hited
ről számot adhass. Ez megtörtént. . .  Azt tanácsolom neked, hogy ne légy 
makacs., hanem mindazokban a pontokban amelyeket elődbe adtak és 
rád bizonyítottak, bízd magad a zsinat kegyelmére. . .  De ha meg
maradsz makacsul állításod mellett, a zsinat atyái tudni fogják, mit kell 
tenniük veled. Kijelentettem nekik, hogy én eretneket nem akarok vé
delmezni, ellenkezőleg bárki lesz is az, magam fogom a tüzet alá
gyújtani,” Húsz szerényen válaszolt: „Köszönöm felségednek, hogy ke
gyes volt kíséretemről gondoskodni. Felséged jól tudja, hogy önként 
jöttem ide, nem azért, hogy bármit is megvédelmezzek, de, hogy aláza
tosan kijavítsam amiről meggyőznek, hogy tévedtem”.

Következett a június 8-i döntő kihallgatás. Húsz ellen 39 tételből 
álló vádat szerkesztettek iratai alapján. Ezekre megpróbált Húsz egyen
ként válaszolni, de alapos vita és meggyőzés helyett jóformán csak köz
beszólásokra, kiigazításokra volt lehetősége. Ez semmiképpen sem lehe
tett elég arra, hogy tisztázza magát a vádak alól. — A zsinat most kü
lönösen az egyházról szóló tanítását kárhoztatta. Megbotránkozták azon 
a tételen, hogy Krisztus egyházának csak azok a választottak tagjai, akik 
életükkel bizonyítják, hogy valóban Krisztust követik. Felingerelte az 
atyákat Húsz pápaságról vallott álláspontja is. Pápa nélkül is apostoli az
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egyház, hisz’ mielőtt a pápa lett volna apostolok és tanítványok kormá
nyozták. Közbeszólásában Husz nagyon szellemesen érvelt. Utalt a jelen
legi helyzetre. A katolikus egyház május 22-e óta pápa nélkül állt. 
XXIII. János ugyanis — edzett kalandorhoz méltóan — egy istállófiú 
ruhájában megszökött Konstanzból, mert érezte, hogy a bíborosok ré
széről személyére és hivatalára nézve semmi jót nem várhat. Szökését 
felfedezték, letartóztatták és mint bűnöst méltóságától megfosztották. 
(Hogy ezt az ismertetést senki se tekintse a mai katolikus egyház elleni 
támadásnak, minden tiszteletünk a nemrég elhunyt XXIII. János pápáé, 
aki szent alázatból választotta hírhedt elődjének nevét, hogy a történe
lem ennél a névnél többé ne csak az egyház szégyenére emlékezzék. . . )  
Husz erre hivatkozott, hogy kihallgatása idején már tulajdonképpen a 
zsinat vezette Krisztustól kapott felhatalmazása alapján az egyházat.

A tételek felolvasása után értésére adták, hogy két út között választ
hat. Vagy rábízza magát a zsinat kegyelmére, vagy ragaszkodik tanítá
sainak megvédelmezéséhez, de az utóbbi nagyon veszélyes vállalkozás. 
Husz teljes tisztelettel jelentette ki, semmiképpen sem akar makacs- 
kodni, de adjanak neki lehetőséget olyan kihallgatásra, ahol alaposan 
kifejtheti állításainak értelmét, s azt az egyházi atyák tanításaival egy
bevetheti. Ha a bizonyítékok nem lesznek megfelelőek alázatosan meg
hajol a zsinat tekintélye előtt. — Ebből az alapállásából a továbbiakban 
sem sikerült őt kimozdítani, ezért a kihallgatást befejezték.

Az ítélet tulajdonképpen már készen volt s ezt tudta Husz is. Láto
gatói, barátai mindent megtettek, hogy életét mentsék. Rábeszélésükre 
Husz kérdéssel válaszolt. Mit tennének ők a helyében, ha meg lennének 
győződve arról, hogy soha semmi tévelygést nem tanítottak? Cseleked
hetünk-e önmagunk ellen?

Nem lehet elfogódottság nélkül olvasni nemes, valóban keresztyén 
magatartásáról. Szóban, írásban bocsánatot kért ellenségeitől. Barátait 
erősítette. Keserűség csak a zsinat ellen lobbant fel szívében, mikor 
rájött, hogy nem hajlandó komolyan megvizsgálni ügyét. Bár lélekben 
kész volt már a halálra egy percig sem álltatta magát. Tudta, hogy a 
test erőtlen. Okos, józan, szent félelem fogta el, vajon meggyőzi-e testét 
a lélek ereje. Ennek a bölcs, rajongástól mentes őszinteségnek mi, ké
sői utódok tisztelettel adózunk.

Az ítélet tehát már készen állt, de a csehországi feszült helyzetre 
való tekintettel a zsinat késlekedett azt kimondani. Június 5-én császári 
küldöttség még egyszer felszólította a magistert, vonja vissza tanítását.

Husz előtt azonban már teljesen világos, hogy élete munkáját halá
lával kell megpecsételnie. Minden más út szégyenbe és az igazság meg- 
gyalázásához vezetne. Ettől feddhetetlen lelkiismerete jobban visszabor
zadt, mint gyötrelmes gondolatai a máglya lángjától.

Most következzék búcsúlevelének részlete:
„Szívem egyedüli óhajtása, midőn hozzátok utoljára írok, hogy mint 

Krisztus igaz hívei az én halálomon ne szomorkodjatok. . .  Kérlek ben
neteket, ha valaki nyilvános beszédben, vagy magánbeszélgetés közben 
valamit hallana, vagy olvasna rólam, ami az isteni ige igazságával ellen
keznék, azt ne higgye és ne kövesse, mert tudtommal olyat soha nem ír
tam, nem tanítottam. Kérlek benneteket, hogy az egyeneslelkű papokat 
szeressétek, azokat másnál többre becsüljétek, s tiszteljétek különösen 
azokat, akik az isteni ige vizsgálatára időt s fáradtságot szentelnek. . .

E levelemet börtönömben, béklyóba verve írom, holnapután várom
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halálos ítéletemet. De teljes bizalommal vagyok Istenem iránt, hogy nem 
hagy el annyira, hogy az igazságot megtagadjam.”

Így hagyta híveinek örökségül — mély alázattal és bölcsességgel — 
nem egyszerűen tanításait, hanem a Szentírást.

A z  ítélet

napja július 6. elérkezett. A konstanzi dómban óriási tömeg gyűlt össze. 
Az ünnepélyes plenáris ülésen résztvett a császár. Mise után vezették 
be Húsz Jánost a templomba. Egy középen elhelyezett emelvényre állí
tották. Előtte kis asztalon feküdt papi ornátusa, felszerelése, az elkövet
kező borzalmas szertartás kellékei. Húsz az emelvényen térdre esett és 
magában imádkozott. A  szemek rászegeződtek. Chlum János megbízta 
titkárát Mladenowitz Péter íródeákot, hogy jegyezzen fel minden szót.

Elsőnek a lodi püspök tartott rövid, szenvedélyes prédikációt Róm. 
6,6 alapján. Hevesen szónoíkolt a rühes juhok ellen, akiket ki kell irtani 
Krisztus aklából. — Ezután felolvasták az eretnekséggel bélyegzett téte
leket. Husz mindjárt az elsőnél fel akart szólalni, de leintették. Amikor 
több ízben is hiába kérte, hogy a gyülekezet előtt tisztázhassa magát, 
térdrehullva tovább imádkozott.

A tételek után ismertették személye elleni egyéb vádakat. Ezek kö
zött szerepelt az a nevetséges ostobaság is, hogy ő magát a Szenthárom
ság negyedik személyének tartja. Husz szenvedélyes hangon tiltakozott 
és a tanúk neveit kérte. A tudós zsinat nem szolgált nevekkel, csak any- 
nyit közöltek, hogy két prágai kanonok, két pap, egy káplán és egy tu
dor hallotta idevonatkozó kijelentéseit. — Nagyon valószínű, hogy ebben 
az esetben nemcsak a vád, de a személyek is kreáltak.

Krisztusra való hivatkozását gúnynak és eretnekségnek minősítették. 
Ezt hallva a térdeplő Husz megrázó szavakkal hangosan kezdett el imád
kozni: „Lásd kegyes Jézusom, ezek eretnekségnek nevezik amit Te ren
deltél és magad is tettél... , hogy ha szorongattatunk, menedéket Isten 
igazságos ítélőszéke előtt keressünk.”

Még egyszer nyilvánosan megismételte, hogy ő a zsinatra önként jött. 
Tévedését nem tudta a zsinat kimutatni, mert munkáit mind nem is is
meri. Cseh nyelven írt iratait nem is látták.

Egy itáliai püspök felolvasta az ítéletet.
Az ítélet meghallgatása után Husz ismét hangosan imádkozott a 

hamis tanúkért, ellenségeiért. — Csúfondáros, elmarasztaló tekintetek 
néztek rá.

Most következett az a minden ízében középkori és könyörtelen cere
mónia, amelynek során először fel kellett öltenie teljes áldozó papi orná- 
tusát, hogy azután végbemenjen a kivetkőztetés, a degradáció.

Mikor ott állt Husz életében utoljára papi díszben az emelvényen, s 
elhangzott a végső felszólítás, tagadja meg tanításait, könnyei végig
folytak arcán és a gyülekezet felé fordult: Nézzétek, a püspökök azt 
akarják vonjam vissza tanításaimat, de nem tehetem Isten és a lelki
ismeretem miatt. Nem botránkoztathatom meg azokat, akiknek eddig 
prédikáltam, sem Isten Igéjének más hűséges prédikátorait.

Az oltár elé vezették s először a kelyhet vették ki kezéből: Te át
kozott Júdás, aki elhagytad a békesség útját, elvesszük tőled az engesz- 
telés kelyhét. A  rettenetes szavakra úgy válaszolt Húsz, mint akinek a
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Lélek adta Krisztus ígérete szerint a mondanivalót: Én pedig hiszem, 
még ma iszom abból az Isten országában.

Ezután egyenként fosztották meg papi jelvényeitől. Végül tonzurá- 
jából kereszt alakú hajtincset vágtak ki. Fejére hosszú papírsüveget tet
tek. A süvegen levő rajz két ördögöt ábrázolt, amint széttépnek egy kár
hozott lelket. Alatta a felirat — főeretnek. A süveget látva Húsz felkiál
tott: Az én Uram Jézus Krisztus értem szegényért sokkal fájdalmasabb 
töviskoszorút hordott, hogyne hordanám én ezt a gyalázatot az ő nevéért 
és igazságáért. Majd a végső átokra: Eretnek lelkedet átadjuk az ördög
nek — ennyit megütött: Én pedig ajánlom azt az én Uram Jézusom 
kezébe.

Ezután már csak egy ügyes formula volt hátra a szertartásból, ama 
lyet méltán nevezhetünk pilátusi kézmosásnak: Miután az egyház min
den egyházi jogodtól megfosztott, veled többé semmi dolga, ezért át
adunk a világi hatóságoknak.

A császár a pfalzi választófejedelmet bízta meg a büntetés végre
hajtásával. A fejedelem pedig a városi tanácsnak továbbította a paran
csot. A városi tanács a sváb törvény 351. cikke alapján máglyára ítélte.

A zsinat együtt maradt a dómban. Huszt kivezették. Közel ezer fegy
veres és óriási tömeg kísérte. A templom előtti téren könyvei égtek. 
Szemtanúk szerint Husz arca végig a vesztőhelyre vezető úton derült 
volt. A közelébe sodródott embereknek pedig elmondta, ő nem tévtanító, 
ellenségei miatt kell meghalnia.

A vesztőhelyen kezeit vizes kötéllel egy oszlophoz kötötték. Nyakát 
és lábait ugyanoda lánccal erősítették. Álláig gályákkal é§ szurkos szal
mával rakták körül. A birodalom marsallja hozzálovagolt és felszólította 
tanainak viszavonására. Húsz Istent hívta tanúbizonyságul, hogy ha
misan nem tanított, az igazságot pedig kész halálával megpecsételni. 
A jeladásra fellobbant a láng, a Mester ajkán pedig felcsendült az 
Agnus Dei: „Jézus, Isten Fia könyörülj rajtam.” És másodszor: „Krisz
tus élő Isten Fia, könyörülj rajtam” . Amikor pedig harmadszor akarta 
ugyanezt elénekelni, szél kerekedve, arcába fújta a lángot és így elné
mult; magában .imádkozva kiadta lelkét. „És ebben az elnémultságában 
lelke kileheléséig mozgatta ajkát és fejét, mint ameddig az ember gyor
san három Miatyánkot elimádkozik.” Így jegyezte fel utolsó pillanatait 
a hűséges krónikás Mladenowitz.

A hóhérok az épen maradt tagokat dorongokkal darabokra zúzták, 
gallyakat szórtak rá és hamuvá égették. Hamvát a Rajnába szórták.

* * *

Husz halálával robbant ki a cseh nép legnagyobb arányú felkelése, 
a huszita háború. Ennek a felkelésnek a hatása kiterjedt mind az egye
temes, mind az egyháztörténelemre. Bizonyos, hogy a XV. századi ma
gyar parasztforradalmak egyik összetevőjét is benne kell keresnünk. De 
érdemes volna azt a kérdést is megvizsgálni, mennyire segítették elő ha
zánkban a reformáció elterjedését a huszita tanok. Sajnos ez a kitekintés 
meghaladná ennek az ismertetésnek a kereteit. Ezért most befejezésül 
egyrészt vázolom Luther Márton állásfoglalását Husz Jánossal és taní
tásaival kapcsolatban, másrészt néhány idekívánkozó, aktuális megjegy
zést szeretnék tenni az elmondottakhoz.
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Lu th er vélem énye H ú sz  Jánosról

és a huszitákról igen értékes és figyelemre méltó. Luther Mártont a lip
csei vita során megvádolta Eck, hogy amit a pápaságról vall, az a kár
hoztatott huszita álláspont. Ez a vád Luthert akkor váratlanul érte és 
arra kéhyszerítette, hogy Husz irataival behatóan foglalkozzék. Minde
nekelőtt a Tractatus de ecclesia-t olvasta el és csodálkozva állapította 
meg ő maga, de szellemi társai is, anélkül, hogy eddig tudták volna 
Husz gondolatait hirdették. Így ír erről: „Én sajnos a lipcsei vitatkozás
kor még nem olvastam Husz Jánost; különben nemcsak egynéhány, ha
nem minden Konstanzban elkárhoztatott cikkét helybenhagytam volna, 
aminthogy most helybenhagyom, minekutána olvastam Husz János fe
lette érdemes, nemes keresztyén könyvecskéjét, amelyhez foghatót négy
száz év óta nem írtak.”

A továbbiakban Eck állításával szemben érvekkel bizonyította, hogy 
a zsinat milyen jogtalanul járt el Husszal szemben. A zsinat erőszakkal 
nyomott el minden szabadságot. Zsigmond és a világiak másként hatá
roztak volna, ha szabad kezet kapnak arra, hogy a gazság útját állják. 
Az igazi szabad zsinat az, ahol világiak is érvényesíthetik véleményüket.

Meg kell kérdezni azt is, milyen keresztyén eljárás az, hogy az eret
nekeket erőszakkal hallgattatják el? „A  keresztyénség 14 száz esztendő 
alatt már sok eretneket meggyőzött ugyan, de egyet sem égetett meg, 
csakis a konstanzi pápisták. . .  Miért nem égette el Szent Ágoston az 
afrikai eretnekeket? Avagy Hilárius és sok más szent atya, nem elle
ne voltak még annak is, hogy azokat pénzbüntetéssel sújtsák? Ezek bi
zony igazi keresztyén bölcsek módján bántak az eretnekekkel.” Huszt 
zsarnok módon, minden kioktatás és érvelés nélkül ítélték el. Egyáltalán 
nem győzték meg az írásokkal. Luther rámutatott arra, hogy ma már — 
t. i. az ő idejében — nem elégséges indok az, hogy mivel valakit a zsinat 
elítélt, azért eretnek. Ez nem érvelés. Látni kell az okokat, mert a zsinat 
is tévedhet.

Hiába volt a könyörtelen ítélet, nem használt semmi intézkedés, 
hamvainak szétszórása sem, hogy nyomtalanul eltüntessék őt és tanait. 
„Az igazság napfényre jő és ha az öszes pápisták megpukkadnának is 
mérgükben, még a kövek is kiáltani fognak Husz gyilkosaira. Már száz 
esztendeje, hogy útját állják, s minél inkább útját állják, annál nyilván
valóbb lesz, hogy Husz dolga isteni, a konstanziak dolga ördögi volt; az 
igazság nem maradhat  elrejtve.”

Szenvedélyes szavaiból érezzük, milyen hatást tett rá Husz művé
nek olvasása. Mártírhalála pedig egyenesen azt az emóciókkal teli vallo
mást adta ajkára: „Óh vajha méltónak ítélne engem az Isten, hogy ily 
cikkekért szintén megégessenek.”

„A német nemzet keresztyén nemességéhez” írott munkájában 1520 
augusztusán, a két nemzet ellentéteivel kapcsolatban tett Luther figye
lemreméltó megjegyzéseket. Véleménye szerint ideje volna már a csehek 
dolgát igazságosan és komolyan átgondolni. Be kell látniuk a németek
nek, hogy akárhogyan is vizsgáljuk a dolgot, esküszegés történt, és ne 
kívánjuk a csehektől, hogy ezt helyeseljék. Az sem mentség, hogy száz 
év előtt még úgy gondolkodtak, az eretnekeknek tett esküt nem kell 
megtartani. A múlt hibáit menteni lehet, de igazolni semmiképp. El 
kellene menni Csehországba — ajánlotta akkor Luther — kegyes tudós 
papok, doktorok kipuhatolnák, nem lehetne-e egységre juttatni az ott
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élő szektákat. Nem kell őket erkölcsileg és anyagilag megterhelni. Tűrni 
kell egyelőre a sok tévelygést és meghasonlást, míg idők múltán sike
rülne egyesíteni őket egységes tanban. Szelídséggel, áldozatvállalással, 
türelemmel kell közelíteni a csehek felé, hogy a kívánt békesség és egyet
értés mielőbb megvalósulhasson.

N éhány m egjegyzés

Husz Jánosai és a huszita mozgalmakkal kapcsolatban fel kell fi
gyelnünk a mai történelemszemlélet kutatásainak az eredményeire. Ez a 
szemléletmód rámutat élesen Husz társadalmi szerepére, és azokra a 
tényezőkre, melyek a régebbi egyháztörténeti munkákban kellően nem 
érvényesültek, de amelyeket nekünk szem előtt kell tartanunk egy kor
szak helyes felmérésénél. Husz szerepe a cseh nemzeti törekvésekben 
vitathatatlanul áll előttünk ebből a rövid ismertetésből is. Az említett 
szemléletmód tanításai is úgy értékeli, hogy abban a cseh nép osztály
ellentétei tükröződnék. Az osztályharc ténye egészen nyilvánvaló a hu
szita mozgalmakban. A huszita mozgalom és azon belül még inkább a 
táboriták célkitűzései, alapjaiban támadta a feudális viszonyokat. Husz 
tanításait következetesen alkalmazták harcukban, de vallásos ideológiá
juk csak kifejezési formája volt törekvésüknek. S bár a huszita harcoa 
kudarccal végződtek, jelentőségük abban van, hogy megrázták az euró
pai reakciót, felvetették a népuralom és a társadalmi igazságosság kér
dését.

Lehetetlen fel nem ismernünk ennek a szemléletnek az igazságát.
Nem véletlen, hogy Husz fellépése nyomán az egyházi kérdéseken 

túl jelentkeztek a társadalmi problémák is. (Éppen így nem volt vélet
len Luther idejében a parasztháború kirobbanása sem.) Azt kell meg
állapítanunk, hogy ahol az ige igazán megszólal, ott előtérbe kerülnek a 
politikai kérdések, emberi életünk nagy kérdései és lelepleződnek a tár
sadalmi igazságtalanságok is.

A következő megjegyzést a katolikus egyháztörténetírás felé tesszük. 
Most, hogy a közeledés jelei és igénye átfogóan jelentkezik az egész Ke- 
resztyénségen belül, elengedhetetlenül szükséges, hogy az egyház múltját 
kölcsönösen újra értékeljük.

A konstanzi zsinat állásfoglalását a katolikus egyháznak el kell ma
rasztalnia. Nem elég egyszerűen politikai hibának minősíteni, mert ez 
nagyon kellemetlen reminiszcenciákat ébreszt bennünk.

Husz János kivégzése tehát nem csupán olyan hiba, ami azért íté
lendő el mert kedvezőtlen hatása, kimenetele volt, ellenérzést szült, ha
nem önmagában véve bűn. Jogi és erkölcsi értelemben egyaránt. Igaza 
volt Luthernek, mikor megállapította, hogy alapjában véve nem történt 
semmi annak érdekében, hogy kölcsönösen megvitassák az eretneknek 
nyilvánított tanokat. De figyelemre méltó az is, amire Lechler egyháztör
ténész mutatott rá, hogy az ítélethozatalkor még nem volt szankcionált 
tanítás Husz leginkább kárhoztatott tételeiről, az egyházról. Várjuk az 
új megnyilatkozásokat. S reméljük, hogy ezek Husz megítélésében is az 
igazság mércéjét alkalmazzák.

Végül egy megjegyzés a protestáns egyháztörténelem felé. Mi Husz
ról az előreformátorok között emlékezünk meg. Rendszerint röviden né
hány mondattal. Ebben a megfogalmazásban azonban van valami előny
telen és igazságtalan is. A ,,nagy” reformátorok mellett szerepük „csak’’
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az útegyengetés. Meg kell azonban gondolnunk, hogy Luther és Kálvin 
idejében már érvényesülhetett a szabad és önálló kutatás szelleme. 
S nemcsak a szellemi, de a politikai viszonyok is kedvezőbben alakultak. 
Az egyház „ereje” a német—római birodalom már csak illúzió. Wyclif 
és HUsz számára sokkal kevesebb lehetőséget kínált koruk. De ennek 
ellenére a „nagy” reformátorok lényeges és alapvető kérdésekben - 
különösen Wyclif esetében — alig mondtak többet az úgynevezett „elő 
reformátoroknál” . Bár nem állítom Szimonidesz Lajossal, hogy a refor
máció atyja szinte kizárólagos értelemben Wyclif, de az bizonyos, hogy 
az előreformátorok eredetibbek és nagyobb a reformáció története szem
pontjából is a jelentőségük, mint ahogy azt mi eddig méltattuk, vagy 
észrevettük.

Pintér Károly

Ö R Ö M H Í R
címen evangélikus PRÉDIKACIÖS KÖTET
kapható a Sajtóosztály Iratterjesztésében. Az 
óegyházi perikóparend evangéliumi szakaszai 
alapján 31 evangélikus lelkész készítette el a pré
dikációkat. A kötetben 67 teljesen kidolgozott 
prédikáció van.

A könyv megrendelhető Evangélikus Egyete
mes Sajtóosztályunknál (Budapest, VIÍI., Puskin 
utca 12.) Ára 70 Ft (csomagolás, portó 2 Ft).

HÉTRŐL-HÉTRE
címen kapható az evangélikus áhítatos 
könyv, amelyik 53 hétre tartalmaz igét, 

igemagyarázatot és imádságot 
Ára: 12.— Ft
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Halottaink

Szeberényi Gusztáv püspökre emlé
kezünk halálának 75. évfordulóján

„Boldog az, akit te kiválasztasz és magadhoz fogadsz..
(Zsolt 65,5/a)

„Aroni” lutheránus papi családok adtak egyházunknak hosszú év
tizedeken át hűséges lelkipásztorokat, espereseket, teológiai professzoro
kat, püspököket, akik hitükkel és tudásukkal embereken keresztül, egész 
életükben szolgálták Istent.

Szeberényi Gusztáv 1816. október 8-án Kohanócon született. Édes
apja, Szeberényi János, a későbbi hányakerületi szuperintendens itt volt 
lelkész. 1819-ben édesapját a Selmecbányái egyházközség hívta meg lel
készének, és fia is Selmecbányán folytatta elemi és középiskolai tanul
mányait. Még elemista volt, amikor édesapja Szecsőre küldte, mint 
„cseregyermeket”, hogy tökéletesen elsajátítsa a magyar nyelvet. Néme
tül is korán megtanult. A Selmecbányái líceumban a diákok önképző
körének tagja volt. A  Selmecbányái líceum elvégzése után Pozsonyban 
folytatta tanulmányait. Franciául is megtanult, zenével is foglalkozott. 
A „docendo discimus” elve szerint, közben nevelő volt pozsonyi csalá
doknál.

Amikor pályaválasztásra került a sor, a lelkészt szolgálatot válasz
totta élethivatásának. Nyilvánvalóan a szülői házból, édesapjának egyre 
nagyobb jelentőségű szolgálatából is indítékot kapott. Előtanulmányai 
után, mint teológiai hallgató, „kandidátus”, került 1838-ban a jénai 
egyetem teológiai karára.

A protestantizmus, a lutheri reformáció szülőföldjén tovább gazda
gította ismereteit. Ellátogatott Weimarba, Eisenachba, Wartburg várába, 
Haliéba, Göttingába, Berlinbe. Az egyházi élet mellett megismerhette 
a német politikai, gazdasági és társadalmi-kulturális életet is. Tudása 
nőtt, látóköre tágult.

1840-ben tért haza. Világosra került nevelőnek, Bohus Jánosékhoz, 
Székács József ajánlatára. Bohuséknál 400 váltóforint fizetést és 10 000 
forint végkielégítést kapott. Elfoglaltsága mellett szorgalmasan tanulta 
a bibliai szlovák nyelvet. A már ekkor is nagyon tekintélyes Békés
csabán szlovák nyelvű próbaprédikációt tartott. Ennek eredményeként 
ide hívták meg s. lelkésznek az idős és betegeskedő Broszmann lelkész 
mellé.

Szeberényi János 1831-ben a bányai egyházkerület szuperintendense 
lett, és fiát még 1840-ben felavatta és maga mellé vette egyházkerületi 
segédlelkésznek.

Fél év elmúltával a Hont megyei Egyházasmarótra választották meg 
rendes lelkésznek. Tíz évig volt egyházasmaróti lelkész. Az egyházmegye 
is észrevette képességeit, mert egyházmegyei jegyzőnek is megválasz
tották. Itt alapított családot: feleségül vette a volt csővári lelkész árváját.
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1853-ban Békéscsaba hívta meg egyhangúlag, a 74 éves Haan Lajos 
mellé. A Szentháromság ünnepe utáni első vasárnapon iktatta be hiva
talába Placskó István szarvasi lelkész, esperes. Űj szolgálati helyén — 
tartalmában és formájában egyaránt sok irányban — bontakozott ki 
igazán képessége. Haan Lajossal együtt sokat tett a nagytemplom és a 
kistemplom rendbentartásáért. Béskéscsaba—Erzsébethelyen külön egy
házközség alakult, templommal és egyházi épületekkel.

Nagy gyülekezetében megerőltető és kimerítő szolgálata mellett iro
dalmi tevékenységet is folytatott. Kiadta a szlovák nyelvű Agendát, 
magyar—szlovák—német nyelven a kis Agendát, konfirmációi kátét. Egy
házmegyéje is méltányolta agilitását — 1867-ben főesperesévé választotta. 
Még ez évben a bécsi egyetem teológiai kara a „teológia tiszteletbeli 
doktora’’ címmel tüntette ki.

Egyre többen figyeltek fel működésére, és Székács József lemondása 
után, 1872-ben, Szeberényi Gusztávot választotta püspökké a bányai egy
házkerület. Október 1-én iktatták be hivatalába. A nagy kiterjedésű 
egyházkerületnek több mint 200 gyülekezetében végezte 17 éven át hűsé
gesen a reá bízottak meglátogatását — az adatok mögött vegyük észre 
a korabeli nehéz közlekedési viszonyokat is! 140 végzett teológust avatott 
fel a lelkészt szolgálatra.

Működésével igyekezett elősegíteni, hogy a nemzetiségi kérdés ki
élezése és mesterséges szítása helyett a gyülekezetekben és az egyház- 
kerületben terjedjen a megértés, józanság, és a hazaszeretettel össze
kapcsolt együttmunkálkodás.

Egyik hivatalos útjáról betegen érkezett haza.
1890. augusztus 18-án halt meg, és 21-én temették el, Zelenka Pál, 

Baltik Frigyes püspökök és Bachát Dániel budapesti esperes szolgála
tával.

Emlékét kegyelettel megőrizzük. Hasznos élete pedig hasznos élet
folytatásra serkent! Barcza Béla

A SAJTÓOSZTÁLYON KAPHATÓ 
HITTANKÖNYVEK

Virágh: Evangélikus hittankönyv I. o. — — —
Molnár: Bibliai történetek II. o. — — — — —
Molnár: Bibliai történetek III. o. — — — —
Kinczler: Bibliai történetek IV. o. — — — —
Dr. Ottlyk: Az egyház története V—VI. o. — — 
Groó: A Szentírás VII. o. — — — — — —
Prőhle: Az evangélium igazsága VIII. o. — — —

7,50 F t

6,— F t

8 ,— Ft

6,50 F t

14,— F t

9,— F t
12,— F t
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Az igehirdető m űhelye

Ad v en t  i . v a s á r n a p ja

Ad v e n t  e t ik á j a

Rm 13, 11—14.

Az 1400 esztendeje évről évre ismétlődő ádvent újra ránk köszöntött. 
Ádventnek sok évszázados a patinája, amit ráraktak a változó, forgó 
esztendők. A mai vallásos ember számára azonban ádvent sokszor csak 
megmerevedett üres héj, amely alól eltűnt a mag, s az egész ádventi 
időnk tartalmatlanná vált. A  templomban ádventi énekek, esetleg ádventi 
koszorúk emlékeztetik rá, a mindennapi életben azonban nincs semmi 
jelentősége. Pedig ádventnek egész életszemléletünket átfogó jellege van. 
E heteknek lelki középpontja az Egyház történeti öröksége szerint: Jézus 
Krisztus eljövetele. Az első eljövetele — a betlehemi karácsonykor. 
A második érkezése — amikor dicsőségben megjelenik, ítéletet tart, új 
eget és földet teremt és szemmel láthatóan hozza el azt, ami eddig csak 
rejtve létezik e múlandó világon, tudniillik az üdvösséget, vagy más 
szóval a teljes válságot. E két ádvent között fut a történelem és telik 
az életünk — a hivő ember látása szerint. A  két ádvent között visz 
utunk.

Gondolnunk kell arra, hogy a gyülekezet megerősödjék ebben az 
ádventi bizonyosságban. Ádventi igehirdetésünk alapja a Krisztus eljöve
tele, mint evangélium. Tehát az, hogy Krisztus már egyszer eljött, újra 
és újra jön népéhez. Az igehirdető nem feledkezhetik meg arról, hogy 
Krisztus első eljövetelének bizonyossága némelyekben meggyöngült, vagy 
esetleg teljesen hiányzik. Fel kell tehát mutatni azt a bizonyosságot, 
hogy ő már eljött erre a világra. Felragyog ez az Ótestamentum ígére

teiben, Urunk önkijelentéseiben, valamint egyházának, övéinek bizony
ságtételében. Az ádventi evangélium arról is szól, hogy Krisztus szaka
datlanul közel jön népéhez, egyre teljesebben és dicsőségesebben. Jelenti 
ez életet adó kegyelmét, igéjében és szentségedben közölt erejét és jelen
létét. _

A gyülekezet ádventi bizonyosságához szükséges az, hogy igehirde
tésünkben általában, de különösen az ádventi igehirdetésünkben szóhoz 
jusson Krisztus második eljövetelének hirdetése. Ádvent különösen alkal
mas arra, hogy érvényesüljön az eschatológiai szempont, a sokszor úgy 
is eschatológiában szegényes igehirdetésünkben. E nélkül az igehirdetés 
leszűkül a lélek és Krisztus egymáshoz való vágyakozásának és egymás
sal való találkozásának hirdetésére, s könnyen pszichologizmusba, a csak 
első ádvent hirdetése esetén pedig könnyen historizmusba esik. Ezért 
van nagy jelentősége az ádventi igehirdetésünkben a paruzia kellő ki
domborításának. Az eschatológikus szempont érvényesítése óvja meg az 
igehirdetőt attól a kísértéstől is, hogy ádventben úgy prédikáljon, mintha 
még sohasem lett volna karácsony. Krisztus gyülekezete már nem az
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első ádventben él, hanem az első és második ádvent között, annak 
feszültségében. S ezt erősen hangsúlyozza textusunk.

S ugyancsak erős hangsúly esik textusunkban arra (meg az egész 
Újszövetségben is), hogy az eschatológia és az etika szorosan összetar
tozik. Várakozásunk nem tétlen, hanem cselekvő várás. Szólhatunk és 
szólnunk kell arról is, hogy a keresztyén várakozás passzivitás is abban 
az értelemben, hogy mindent Krisztus cselekszik. Mi egyedül Őrá vá
runk és teljesen kiszolgáltatjuk neki magunkat. De már az Úrra való 
ama teljes ráhagyatkozás maga is a legteljesebb aktivitás. A  kísértés 
egy olyan szemlélődő, tétlen várakozásban van, amely jelentheti az 
ebből a világból való elmenekülést, egy eljövendő világba, s vele mindig 
együtt jár a földi élet és benne a hivatás és a szolgálat alábecsülése. 
Textusunk és az Újtestamentum arra tanít, hogy a paruzia várás meg
határozza a keresztyén gyülekezet egész földi magatartását és teljes 
erkölcsi komolyságot kölcsönöz hétköznapi életünknek. Mennél mélyebb 
hittel és nagyobb reménységgel tekint a gyülekezet Ura visszajövetele 
elé, annál nagyobb felelősséggel fordul a körülötte élő emberek és e 
világ felé. Felismeri és serénységgel — teljes felelősséggel és érdeklő
déssel — végzi a reá váró szolgálatot. Jézusnak az utolsó ítéletről és 
az Isten országáról szóló példázatai és beszédei az ember minden csele
kedetét összefüggésbe hozza az ítélet napjával. Az egyház maga az első 
és második ádvent feszültségében él, és végzi feladatát ezen a világon, 
s ha ezt elmulasztaná, ízetlenült sóvá válnék.

Az eschatológia és az etika szoros összefüggését mutatja textusunk. 
Pál azt mondja, hogy ideje már, hogy „az álomból felserkenjünk”. Nincs 
idő az alvásra. A  lelki alvásról szól az apostol. A  lélek akkor alszik, ha 
bűnökben van, ha tétlen. Nem a hitetleneket inti az apostol a felserke- 
nésre, hanem azokat a keresztyéneket, akik restek cselekedni, és bizton
ságuk érzetében alusznak. Azokat — mondja Luther —, akik a kegyes
ségnek látszatában állnak, de megtagadják annak erejét. J I . Tim. 3.5. 
Ezért találó, hogy az apostol őket felserkenésre inti, jóllehet nem vol
nának keresztyének, ha már fel nem serkentek volna. Csak, hogy Isten 
útján megálltak. Ez pedig annyi, mint visszafelé haladni. Előrejutni 
pedig annyi, mint — folyvást újrakezdeni. A párhuzamos helyen II. Thess. 
5.5—8. Pál apostol konkrétan megmondja, miben áll az új élet, mire 
kell felserkenni: a hitre, a szeretetre, szolgálatra és reménységre.

Ama nap és a világosság fegyverei. A 11-ik versben azokról a ke
resztyénekről szól az apostol, akik már a Krisztus által szerzett váltság 
világában élnek. Ezért nincs fontosabb felhívás számukra, mint hogy 
vessék le a sötétség cselekedeteit. A keresztyén hívőnek a „világosság 
fegyvereit” kell felöltenie. A világosságban való járáshoz és élethez a 
világosságnak megfelelő cselekedetek, s világosságot tükröztető magatartás 
tartozik hozzá. De hozzátartozik a világosság fegyvereinek a felöltése is. 
Ez is utalás arra, hogy Isten adventjével nem valami problémamentes 
nyugalmi állapotba kerültünk bele, hanem harc kezdődik. Az új élet 
állandó harc és tusakodás, a régi élet szerint való ember megöldöklésére 
és az új ember felöltésére. Ezért van szükségünk „fegyverekre” , ame
lyekkel megöldökölhetjük a test cselekedeteit (Róma 8.13), és megold
hatjuk a gonosznak tüzes nyilait (Efézus 6.16). A világosság fegyvere 
a szeretet, amellyel legyőzhetjük a gonoszságot. „Azért ha éhezik a te 
ellenséged, adj ennie; ha szomjúhozik, adj innia, mert ha ezt műveled, 
eleven szenet gyűjtesz a fejére. Ne győzettessék meg a gonosztól, hanem 
a gonoszt jóval győzd meg.”
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A 13. versben arra int az apostol, hogy ékesen járjunk. Nappal 
senki sem teszi a sötétség cselekedeteit, mert szégyenli magát a másik 
előtt és tisztességesen viselkedik. Azt szokták mondani, hogy az éjszaka 
nem szégyenlős és ez igaz is. A  nappal azonban szemérmes és ezért 
tisztességes viselkedésre kényszerít. A keresztyén ember éljen úgy, hogy 
cselekedetei miatt ne kelljen szégyenkeznie, mégha az egész világ látja 
is őket. Mert ha valaki úgy él, hogy nem szívesen venné, hogy csele
kedeteit valaki meghallaná, vagy nyilván meglátná, az bizony nem él 
keresztyén módon. Ebből látnivaló, mennyire szükséges az „ékesen járás”, 
vagyis a tisztességes életmód, a becsületesség, a megbízhatóság és a 
feddhetetlenség. Ez a nappali életmód, ezt nem kell rejtegetni senki 
előtt. Luther mondja: „Ugyan hány keresztyén bírná ki ma, hogy min
den cselekedete napvilágra jöjjön? De miféle képmutató keresztyén élet 
az, amely nem bírja el az emberek tekintetét, holott Isten és angyalai 
előtt máris mezítelenül áll, az ítéletnapon pedig mindenki előtt fedet
lenné válik. A keresztyén ember éljen úgy, ahogyan szeretné, hogy az 
ítéletnap mindenek láttára találja.” Mint a világosság fiai, úgy járjunk 
és vessük el az éjszakai életmódot: a tobzódást, részegséget, bujálkodást, 
feslettséget, irigységet stb., mert ezek a társas együttélés megrontói.

Hogy az eddig mondottak megvalósíthatók legyenek, fel kell „öl
tözni” a Krisztust. Pál a 14. versben Krisztus felöltözésére hív fel ben
nünket. A kép a keresztelésből ered. A megkereszteltek új ruhát öltöttek, 
Krisztust öltözték fel. A kép értelme: „A  keresztség által Krisztuséi 
leszünk, Krisztusban és Krisztussal élünk.” Azonban az, ami a kereszt- 
ségben történt velünk, és rajtunk, nem változtatta meg ó-emberünket 
egyszer s mindenkorra. Azért állandó feladattá válik Krisztus „felöltö- 
zése” , „magunkra vétele”, vagyis életünknek és akaratunknak a formá
lása úgy, hogy Krisztusnak engedelmeskedjék és valósággá legyen: 
Krisztus él bennem Gal. 2.20.

Akiben Ö él, aki benne él, vagyis a Krisztussal összeforrott keresz
tyén, akit ő megérintett, akiben az Ö lelke ihletése mozdul, ez lesz új 
ember, ez dobja el kölönceit, ez kezd vidáman harcot bűnei ellen, ez 
szolgál szeretettel embertársainak, ez zabolázza meg kívánságait, és ez 
ébred fel örök nappalra.

E textussal kapcsolatban megemlíthetjük Augusztinus nagyon jól 
ismert, de soha nem fakuló példáját. Részletesen olvasható Vallomásai 
VIII. 12.

Matuz László

628



Ad v e n t  2. v a s á r n a p ja

INTÉS AZ EGYSÉGRE 
Rm 15, 4—13

1. Amikor Pál apostol ezt a levelet írta, a római keresztyén gyüle
kezetben a szakadás jelei mutatkoztak. A gyülekezetnek alig volt még 
múltja, de már veszély fenyegette a jövőjét. Csoportokra bomlott s azok 
éles vitába keveredtek egymással, bizonyára szenvedélyesen és indula
tosan. Méghozzá nem is valami nagyon jelentős kérdésről volt szó, mint 
Isten országának a növekedése, vagy a megszentelődés, vagy a felebaráti 
szeretet csodálatos hatalma és lehetősége, hanem arról, hogy egy hivő 
ember mit ehet-ihat és mit nem, mit élvezhet és miről kell lemondania, 
melyik étel tiszta és melyik tisztátalan. De, ahogyan ez szokásos, az 
állítást és a tagadást a hit és keresztyén élet „szent külsejével” takarták 
be, teológiai színezetet kevertek bele, mintha valóban Isten országának 
döntő dolgairól lett volna szó. A téma nem látszott ugyan különleges
nek, csak akkor vált azzá, sőt veszedelmessé és botrányossá, amikor az 
egyik római keresztyén ítéletet tartott a másik felett, egyik csoport a 
másik felett és megfordítva, mert ezzel valamennyien isteni jogokat 
erőszakoltak ki maguknak.

Az tehát, ami „lelki kérdés”-nek látszott, valójában az egyik ural
kodási szándéka volt a másik felett. Az egymás megítélésében jelent
kezett egymás lenézése, lebecsülése, megvetése; az egyik fennhéjázása, 
önmaga túlbecsülése, túlértékelése, az „egyedül szent” biztonsága és 
dölyfössége, a számonkérés és a parancsolgatás és hát mindaz, ami az 
ilyen belső versengésből adódik, a „kegyes” szószátyárságtól kezdve, az 
egymás kibeszélésétől kezdve a majdnem kimondott kiátkozásig, kitaszí
tásig, a botrányig.

A  római keresztyének tehát elfogadták ugyan azt az evangéliumot, 
amely őket a bűnből, a „Krisztuson kívüliség” -ből az istenfiúság állapo
tába emelte, de azért mindegyik igyekezett magának valamiféle kis lelki 
trónust építeni, természetesen az alázat előírt külsőségével, de a belső 
ember felmagasztalásával. Aki fenn van, az az erős és az már bánthatja 
a lenn állókat, a gyengéket, (15,1) — ez a felfogás érvényesült.

Ezzel pedig megbomlott a gyülekezet drága egysége, mert nem 
mutatkozott sehol a kibontakozás lehetősége. A  legdöntőbb következ
mény pedig az lett, hogy — miközben mindegyik mondta, mondogatta 
a magáét, persze Isten nevében —, már senki sem emlékezett arra, hogy 
mit mondott maga az Űr, akinek halálára keresztelkedtek meg (6,3) s 
vitájuk így engedetlenséggé és szeretetlenséggé lett.

Ebben a folyamatban, ebben a vészes sodrásban kellett megállítani 
a gyülekezetét, újból és újból emlékeztetve arra, amit az Írás magában 
foglal, amit Jézus tanított és cselekedett. A rómaiakhoz írt levélnek 
több olyan része is van, amelynek ez a célja, de különösen a, 13. fejezet 
második fele, továbbá a 14—15. fejezetek.

Minden gyülekezetben lehetnek ma is belső ellentétek. A téma. a 
vita anyaga változik ugyan, de a módszer marad: a „lelkiekről” szóló 
lelketlen, szívtelen beszéd. A keresztyénség nagy szakadásainak is ugyan
ilyen jellegzetes vonásai vannak: az ember elszakad Istentől s akkor 
már el kell szakadnia azoktól is, akikkel egy lelki közösséghez, gyüle
kezethez, családhoz tartozik.
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2. Az apostol maga is megrendülhetett az események láttán (pedig 
hány gyülekezetről kaphatott hasonló híreket!) és ezért a felolvasott 
igébe két imádságot is beleírt (5. és 13. vs.) s mind a kettőben azért 
könyörög, hogy Isten tegyen valamit, adjon valamit a szemben állóknak. 
Adjon egyetértést a Krisztus Jézus szerint, hogy egy szívvel és szájjal 
dicsőítsék az Urat és Atyát és hogy töltse be őket örömmel és békes
séggel a hit által, hogy a reménységük is bővölködjék. Az apostol imád
kozott így a gyülekezetért és nem a gyülekezet, mert ahol az áldatlan 
vita megkezdődik, ott elcsendesül, majd meghal az imádság. Veszekedés 
és imádság nem hordozhatják el egymást s legtöbbször az imádság szen
ved vereséget. De ugyanígy vége az Isten dicsőítésének, hiszen minden 
csoport a maga dicsőségét keresi, önmagát magasztalja s ez a kettő is 
kizárja egymást. De nincs többé öröm se, nincsen békesség, nincsen 
reménység, nincs türelem és vigasztalás, de már igazi élő hit sincs 
a szívekben. Az apostol tehát a két kis, rövid imádság szavaiban meg
mutatta a gyülekezet hiányosságait, veszteségeit, belső ürességét, hiszen 
már csak a szavak maradtak meg, az emberi szavak és gondolatok, az 
értelem érvei és ellenérvei, a felvillanó szemek, a dagadó botrány, a 
bénuló élet és tehetetlen szolgálat. Hány gyülekezetnek lett ez már a 
halála?

3. Ezért az apostol Jézusra mutat! Isten Fia „szolgája lett a zsidók
nak” , közéjük való lett, hogy betöltse azt, ami megíratott, az atyáknak 
tett ígéreteket: a Messiásnak közülük kellett eljönnie. De ebben az el
jövetelben nyújtotta Isten irgalmát a pogányok felé is s ezzel is ígé
reteket töltött be, ahogyan az apostol sorra idézte Mózest, a zsoltárokat 
és Ezsaiást. Zsidókért és pogányokért együtt jött el ugyanazzal a szívvel 
és áldozattal, egyikhez sem különösebben vagy kevésbé. Ugyanígy jött 
el az „erősekhez és gyengékhez” és mindazokhoz a római keresztyének
hez, alak akár ebben, akár abban a felfogásban gyökereztek. így jött el 
nagy és kis egyházakhoz, protestánsokhoz és ortodoxokhoz, anglikánok
hoz és római katolikusokhoz, senkit sem szeretve forróbban és kivált
ságosakban, mint a másikat, senkinek sem adva több és nagyobb ígé
reteket, egyiket sem biztatva egy másik, speciálisabb, szebb üdvösséggel. 
Mindenkit elfogadott, befogadott Ő; az egyházat, a gyülekezetét bevonja 
saját titokzatos életébe, közösségébe, tekintet nélkül fajra és nemzeti
ségre, nyelvre és történeti múltra. Nem mi „léptünk be” , nem mi terem
tettük meg ezt a lehetőséget, hanem Ő szeretetének szabadságával. Az 
ember lényegét csak a bűne definiálja, határozza meg s ezzel Krisztuson 
kívüli lett, de Krisztus megragadta őt, magához vonta és ölelte és ezzel 
mássá, újjá, testének tagjává tette.

4. Ezen az alapon ajánlja az apostol a gyülekezetnek: fogadjátok 
be egymást Isten dicsőségére. Ajánlja a szeretet egységét. Mindenki ezzel 
tartozik a másiknak, ha ő már elfogadta Krisztustól a befogadás tényét, 
valóságát.

Ki gondol arra a gyülekezetben — miközben egymás mellett ülnek 
a templomban annak tagjai —, hogy egymásnak adósai vagyunk? Sok
szor éppen úgy tűnik, hogy semmi különösebb köze nincs egyiknek a 
másikhoz ugyanazon szószék alatt, ugyanazon ének és imádság közben. 
Az egymáshoz való tartozás passzivitása sokkal hamarabb látható, mint 
az a szolgálat, amelyet egymásnak megadunk, amivel egymásnak tar
tozunk: a türelem, a vigasztalás, az öröm és békesség és a reménység 
i s úgy, ahogyan mi is kaptuk a kifogyhatatlan Adakozótól. Ezek a kapott
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és továbbadott lelki erők teremtik meg az egységet, a csinált egység 
nem teremt lelki erőket.

Az egyetértő gyülekezet az a közösség, amelynek reménysége van, 
tehát jövendője, amely bizonyos az ádventi beteljesedésben. Ezé a gyüle
kezeté az ige, belőle van békességes türelme és vigasztalása. Övé az ígéret: 
benne „zsidók és pogányok”, „erősek és gyengék” megtalálják egymást.

Várady Lajos

ADVENT 3. VASÁRNAPJA

1 Kor 4, 1—5

Textusunk nem tartozik a legkönnyebbek közé. Alaposan át kell 
dolgoznunk magunkat rajta, hogy megtalálhassuk a tolmácsolás útját a 
mába, saját magunkra s gyülekezetünkre.

Vegyük elő a rendelkezésünkre álló fordításokat a Nestle-szöveg 
mellé. Fordítósom elkészítésekor főként azt tartottam szem előtt, hogy 
az átlagtemplomozó lehetőleg első hallásra minél többet megértsen 
belőle.

„1. Krisztus szolgái vagyunk és Isten titkainak sáfárai — így kell 
velünk számolni. 2. Márpedig ilyen esetben az az egy a követelmény, 
hogy aki sáfár, az hűnek (megbízhatónak) bizonyuljon. 3. Nekem hát 
vajmi kevéssé fontos, hogyan ítéltek meg engem ti, vagy más emberi 
fórum; még az sem számít, önmagámról hogy vélekedem. 4. Nem tudom 
ugyan, miért kellene szemrehányást tennem magamnak —, de nem is 
ez igazságom alapja. Engem ugyanis az Űr ítél meg. 5. Ne is ítélkezzetek 
hát idő előtt, míg el nem jön az Űr. Ö majd napfényre hozza, amit 
addig homály fed, és feltárja, kinek a szívében mi volt a szándék. Majd 
csak akkor nyerhet ki-ki dicséretet Istentől.”

A korintusi gyülekezet egyik legkényesebb belső problémája volt, 
hogy személyi kérdésekre túl nagy hangsúly esett, s „melyik dicsőbb, 
melyik nagyobb” alapon ugyancsak egymásnak feszültek a vélemények. 
Ebben a sok zavart kavaró szélben feszítették ki némelyek egyéni becs
vágyuk kétes színű vitorláját, s nem átallották a gyülekezet lelki atyját, 
Pált és társait ócsárolni — elvégre egy világvárosi gyülekezet csak 
megengedheti magának azt a fényűzést, hogy gusztusa szerint válogasson 
tanítóiban, nyakló nélkül kritizálgassa és egymás ellen játszhassa ki 
őket. (Lásd: Káldy, Bevezetés az Újszövetségbe, 113. o.) Mindez azonban 
nem valamiféle ártatlan — bár haszon nélküli — játék volt, mintegy 
a szoba sarkában, hanem amellett, hogy a gyülekezet békességét fel
dúlta, a korteskedők rohamcsapatai némelyeket mértéktelenül előtérbe 
toltak, másokat leszóltak, és a prédikátorbörze napi állása kötötte le 
a figyelmet. Sokan azt hitték, hogy egyéni ízlésük szerint ereszthetik 
szabadjára kritikájukat, melynek alapvető szempontjait is joguk van 
persze megszabni. Akár a színházban, ahol az „istenadta nép” azt fütyül 
ki, vagy tapsol meg, akit éppen akar — valamivel csak kell szórakozni. 
Abban aztán viszont nem volt köszönet, hogy az „egyházi tőzsde” ki
kiáltói így vittek „mozgást” a gyülekezetbe, néhány nem éppen jóindu
latú, Pálék ellen irányuló gyanúsítással fűszerezve eszmefuttatásaikat.
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Pálnak nem is „tekintélye” érdekében, hanem az evangélium ügyére 
nézve le kellett szögeznie:

mit lehet és mit nem lehet elvárni az ige szolgáitól.

A korábbiakban (3,5kk) túlbecsülésük ellen hadakozott, textusunkban 
azonban nyomatékos hangsúllyal méltóságukról beszél. Félreértések el
kerülése végett nagyon tartsuk szem előtt az 1. verset, melyben az 
apostol igen világosan körülhatárolja ezt a tisztséget. A  hüpéretész elöl
járó mellé beosztott személyt, amolyan segédmunkást jelent; függőségi 
viszonya hangsúlyos. Az oikonomosz jelentése kb.: gondnok, intéző, jó 
szágigazgató, aki nagy hatáskörrel és „egyszemélyi felelősséggel” dol
gozik azért, hogy rábízott emberek és javak körül minden rendben 
menjen, és számadással csak megbízójának tartozik. Az ige szolgája 
tehát „Isten titkaival” sáfárkodik — e kifejezésről Luther azt mondja: 
„ . . .  az apostol a Krisztusban nyert összes lelki javakat egy szóba fog
lalja össze és titkok-nak nevezi.” Ez egyben utalás is lehet arra, hogy 
ilyen komoly megbízatás megfelelő tiszteletet igényel, hiszen Isten tit
kaiba nem nyerhet az ember csak úgy egyszerűen bepillantást, mert 
azok meghaladják „bölcsességét” . (2,6—7.) Egyébként egyes korintusi 
túlzók buzgó kritikájának jogosultságát is ez relativizálja, illetve sem
misíti meg. Isten másképp „gondolkozik” !

A 2. versben az egyetlen és elengedhetetlen föltételt szabja meg, 
ez pedig az, hogy a sáfárt hűnek, megbízhatónak találja ura. Itt a pisztosz 
értelme teljesebbé válik, ha ószövetségi alapjára, az ’emet-’emunáh 
fogalomra gondolunk: ez megbízhatóságot jelent, amire lehet építeni, 
mert nem bizonytalan, nem látszat. A hű sáfárt tehát az jellemzi, hogy 
teljes erőbevetéssel a rábízott ügyért dolgozik, mert számára ez a leg
fontosabb. (Lk 12,42.) Ugyanezt az odaadást 2! Tim 2,4 a harcos képével 
szemlélteti, 1 Kor 9,26 pedig a sportolóéval.

A 3. vers merészen hangzó kijelentését mi, mai prédikátorok annyi
ban tehetjük magunkévá, amennyiben „krisztusszerű” a szolgálatunk, 
vagyis egyenes arányban Istenhez kötöttségünkkel, hűségünkkel-hitünk- 
kel. Szó sincs arról, mintha Pál „Mit nekem ti!” jelszóval megvetné 
a gyülekezet véleményét, hiszen ő magát „mindenki szolgájává” tette 
a szeretet alkalmazkodásának jegyében. (1 Kor 9,19.22.) Ő azonban a 
Legfelsőbb Fórum előtti felelősség tudatában él, emellett pedig az emberi 
ízlés kritizálgatásai szánalmas ágálásnak bizonyulnak. Nem embereknek 
kell tetszenünk! (Gál 1,10.) Még önkritikánk sem mérvadó; a jó lelki- 
ismeret sem azonos még az isteni minősítéssel, bármily fontos is egyéb
ként. (1 Tim 3,9.)

4. vers. Az emberileg lehetséges legalaposabb önvizsgálattal sem 
lát okot Pál arra, hogy vádolóival szemben önkritikát kellene gyakorol
nia. (Ez is lehet keresztyén döntés, habár igen meggondolandó!) Az ouk 
en toutó dedikaiómai körülírásos fordítása: „nem ez által tétettem 
igazzá”, amit úgy is értelmezhetünk, hogy Isten előtti igazságának nem 
ez az alapja, de úgy is, hogy nem erre való tekintettel nyilvánítja őt 
igaznak Isten ócsárlóival szemben, vagyis hogy az ügyben nem perdöntő 
még az ő jó lelkiismerete sem.

Az 5. vers rámutat, hogy még a hivő legszorgosabb kutatása elől is 
többé-kevésbé rejtve maradnak egy-egy ember magatartásának valóságos, 
legmélyebb indítóokai, a talán nem is egészen tudatos szándékok. Itt 
sem úgy általában a jóakarat nyer hangsúlyt, hanem az Isten iránti
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eltökélt engedelmesség, a megszentelt akarat s ennek jegyében a szeretet 
találékonysága.

Általános megjegyzés: ajánlatos igén óvakodnunk attól, hogy esetleg 
akaratlanul is apostoli pózba álljunk s önvédelmi zárótüzet vonjunk 
a szószék s általában szolgálatunk köré. Ebben az igében nem a Felső
fokú Beavatott kiáltja ki a Procul este, profani!-t, nem a Kivételes 
Ember hessenti el az okvetetlenkedő, avatatlan tömeget, hanem a Szent 
Ügy követel hozzá méltó látásmódot és cselekvést. Ha ezt nem sikerül 
megragadnunk — jobban mondva: ha ezt nem könyörögjük ki —, akkor 
magaslati ütegállást csinálunk a szószékből, ahonnan pompásan lehet 
ugyan lelövöldözni, amely azonban célpontnak is legalább ugyanilyen 
jó. Csendeskamránk ügye, hogy e tekintetben is megvívjuk „ama nemes 
harcot” -

EMBEREK SZOLGÁLATÁBAN KÖZELEDIK JÉZUS!

Ez a szolgálat

1. tökéletlen emberek által történik,
2. „célbavettjei” sem tökéletesek, 
3. de tökéletes engedelmességre nevel!

1.

A korinthusi zűrzavar nem az egyházjog akkori fejetlenségéből adó
dott, hanem abból, hogy sokan gondolták úgy: az egyházban is helyt 
kaphatnak olyan indulatok, amelyeknek kiélése magától értődő a sta
dionban, vagy a közéletben. Személyi kérdések túlzott hangsúlyt kaptak, 
s a „jámbor hívek” még csak nem is túl biblikus szempontok szerint 
válogattak a helyi, vagy távol levő gyülekezeti vezetők között. Néme
lyeknek például a legfontosabb a prédikáció lebilincselő stílusa, széles 
körű műveltségről tanúskodó csillogása volt. Egyes hangadók annyira 
szították az egyházi sztárkultuszt, hogy maga az ügy egészen háttérbe 
szorult. Sokak számára Pál is a kegyvesztettek listájára került, mert 
„magas igényeiknek” nem felelt meg az ő egyszerű, de nagyon komoly 
és mély bizonyságtétele. Ö tudatosan óvakodott attól, hogy bárkit is 
szónoki, bölcseleti, vagy más emberi ügyeskedéssel próbáljon „zsebre 
tenni” . Az sem zavarta, hogy például Apollós ékesszólása emberileg 
megnyerőbb volt. Pál személye nem jelentett semmi szenzációt, „csak” 
Isten igéjének igaz, mélyreható, hiteles hirdetését. Ö s általában társai 
is távol álltak attól, hogy gyülekezetvezetői szolgálatukat amolyan élen- 
állók bajnokságának tekintsék. Akaratuk ellenére öltött a prédikátor
kultusz olyan méreteket, hogy kemény és világos szavakkal kellett le
szögezni: hogy komolyan vesszük-e a hirdetett igét, az nem személy 
és ízlés kérdése, mert az apostolok és munkatársaik sem színtársulatot 
képeznek, hanem Isten követei! „Aki titeket hallgat, engem hallgat!”

Ha mi, mai prédikátorok nem is hasonlíthatjuk magunkat az apos
tolokhoz, de azért szolgálatunknak ugyanaz a lényege. Ezért ma is ko
moly zavarokat okozhat, ha a lényegtelen kerül előtérbe, ha külsőségek 
és egyéni szempontok homályosítják el a legfontosabbat, hogy ti. Isten 
valóságos követőivé váljunk. Milyen „elcsúszások” lehetségesek? Ha pl. 
fennakadunk a prédikáció stílusán, megformálásán, s általában emberi 
megjelenési formáján, akár pozitív, akár negatív értelemben. Sokan nem
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tudnak beljebb jutni a „héjnál”, nem is akarnak; számukra az igehir
detés nem egyéb gesztusoknál és szófordulatoknál, bravúros vagy gyön- 
gécske teljesítménynél. (Ezékiel 33,32! 2 Kor 10,10b!) Pedig a legszebb 
doboz sem előbbrevaló a tartalmánál, s a legegyszerűbb csomagolás is 
rejthet nagy értéket. Vajon nem vagyunk-e „dobozimádók” ? Vigyázzunk, 
mert tányérral még senki sem lakott jól, csak étellel! És aki éhezi és 
szomjazza az igazságot, annak „fatányérról” sem derogál jóllaknia.

Isten nem légüres téren át szólít meg, hanem emberek által. Ezek 
természetesen tökéletlen emberek, s mint ilyenek, bírálhatók. De fel
adatuk nem az, hogy a gyülekezetet egyéni teljesítményeikkel ejtsék 
bámulatba, ha pedig valaki úgy véli, hogy rangsorolnia kell őket, ezzel 
biztos, hogy csak kárt okoz. Amikor templomba készülünk, el kell dön
tenünk: szónoki mutatvány tanúi akarunk-e lenni, vagy Isten szemé
lyesen megszólító üzenetét kívánjuk-e hallani. De nagy baj, ha a postás 
mosolya fontosabb, mint az általa kézbesített sorsdöntő levél tartalma! 
Akikor ugyanis megvetjük a feladót!

Az igehirdetői tiszt méltóságát ez adja: Isten üzenetét adjuk tovább! 
Hogy ennek tiszta és komoly tolmácsolását híven és hitelesen végez
hessük, azért rászorulunk a gyülekezet könyörgésére, hiszen csak Isten 
irgalma tehet alkalmassá ennek az emberfeletti föladatnak a betöltésére. 
Kérjük is a gyülekezetei, hogy ezt az egyet várja tőlünk, s ne vegye 
rossznéven, ha a különféle — indokolt, vagy indokolatlan — egyéni 
kívánalmaknak nem tudunk megfelelni. Jó, ha rokonszenvesnek találjuk 
a péket, de az mégiscsak fontosabb, hogy tápláló, ízes kenyeret adjon. 
Sokszori szomorú tapasztalat, hogy aki lelkileg elakad a „péknél” , az 
éhhalálra ítéli magát!

S mi vajon megragadjuk-e az igehirdetésben Isten eleven üzemetét?

2.

A korintusi zűrzavarban azonban a hátteret sem hagyhatjuk figyel
men kívül, hiszen az egyház sem néhány vezetőből áll, hanem tagjainak 
összességéből, s így

a gyülekezetért mindig annak egésze felelős! Közszellemét nemcsak 
a prédikáció alakítja, hanem legalább ugyanennyire a hívek egymás 
közötti beszélgetései, állásfoglalásai, éleslátásuk, vagy elfogultságuk, sze- 
retetük, vagy önzésük, szerénységük, vagy mindent jobban tudó téved
hetetlenségük. Ezért ha valahol nincs minden úgy, ahogy kellene, túl 
olcsó megoldás az egész felelősséget néhány ember nyakába varrni, a 
többieket pedig en bloc felmentettnek tekinteni. Ha baj van, mindig 
önvizsgálattal kell kezdenünk. Egyénieskedő állásfoglalásommal, vagy 
nemtörődöm visszahúzódással nem vagyok-e én is okozója a problémák
nak? Vajon az Isten- és emberszeretet határozta-e meg az én magatar
tásomat? Áldássá lettem-e hittestvéreim számára? Üres kifogás, hogy 
„én nem csináltam semmit” ! A tétlenség nem erény, hanem bűn! — De 
ha még nem is terhelne különösebb felelősség,

egyéni véleményem s a gyülekezeti közhangulat is tévedhet. Nem 
látunk senkinek a leikébe, nem ismerjük mások természet- vagy helyzet- 
adta nehézségeit, küzdelmeit, kísértéseit, és magabiztos ítélkezésünkkel 
csak szeretetlenségünket mutatjuk meg, viszont nem segítünk. Olyan 
nagyon bizonyosak lehetünk akár pl. még abban is, hogy önmagunkat 
ismerjük? Csak azt képzeljük, de talán nem is sejtjük, mi minden férne 
ki belőlünk rendkívüli körülmények között, vagy csak egyszerűen elítélt 
embertársunk helyében! „Minden cselekvésre két okunk van — mondta
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egy filozófus. — Az egyik jól hangzik, a másik meg az igazi.” Persze 
nem véleménytelenségre akar bennünket kárhoztatni ez az ige, hanem 
alázatosságra: a „szívek titkaira” csak az utolsó nap vet majd igaz fényt!

Ami az eddigieket illeti: ugyan miért is vetnénk meg embereknek, 
mint Isten eszközeinek szolgálatát, mikor magunk is esendő emberek 
vagyunk? Bízzuk csak Istenre annak megítélését, hogy nekünk szüksé
günk van-e erre a szolgálatra!

3.
Mindenesetre: ha gyarló embereket gyarló emberek által is, de 

okvetlen tökéletes engedelmességre akar nevelni az Isten! Mert ha nem 
is azonos módon, de mi keresztyének mindannyian sáfárok vagyunk, 
ami azt jelent: mindenünk az Istené, s amit lelkiekben-szellemiekben- 
testiekben kaptunk, azt elszámolásra adta Isten kölcsön, s nem önkényes 
kezelésre. Ezért a cél egy: hogy hűségesen gazdálkodjam kapott javaim
mal, vagyis azt nézzem: mire kaptam. Hogy van valamim — talán nem 
is kevés — anyagiakban, tehetségben, képzettségben, hitben, az nem 
jelent mást, mint azt, hogy adósa vagyok Istennek és felebarátaimnak, 
és ennek megfelelően viselkedem és gondolkozom. Isten ideig és örökké 
tartó javakkal megajándékozott, tehát tartozom: a nem szemnek végzett, 
jó munkával, törődéssel, szeretettel, családomtól munkatársaimon át a 
gyülekezetig és népemig, amelyekért, ha ezred-, vagy tízmilliomod rész
ben is, de én vagyok a felelős, és tudom, hogy ezt az Isten számon kéri 
tőlem!

Emberek szolgálatában közeledik hozzám Jézus. Nyitott vagyok-e 
erre? Biztos, hogy Ő velem együtt akar továbbmenni embertársaimhoz!

Bodrog Miklós
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ADVENT 4. VASÁRNAPJA

Fil. 4,4—7

A homiletikai helyzet: karácsony közelében vagyunk. A legközelebbi 
igehirdetés alkalmával már a karácsonyi evangélium hangzik szószékün
kön. A karácsonyvárás öröme ráveti fényét vasárnapunkra. Az Úr közel! 
— ez perikópánk igazi örömhíre s ez a tény nagyobb örömöt jelent, 
mint egyszerűen egy ünnep közelsége. Az Ür közelsége egyaránt veendő 
eschatológiai értelemben és a reál praesentia értelmében, ez utóbbi nem
csak a szentségkiszolgáltatásra vonatkozik, hanem a keresztyén gyüle
kezet valamennyi alkalmára (vö. Mt. 18,20, Mt. 28,20.). Így tehát nem 
egyszerűen egy Krisztus ünnep közelsége, hanem Urunk közelsége és az 
ebből folyó öröm határozza meg a prédikációt. Énekválasztásnál is, 
imádságban is érzékeltetni kell a keresztyén örömöt ezen a vasárnapon. 
A vasárnap evangéliuma is az emberek között megjelent, vagyis közel 
levő Krisztust hirdeti Keresztelő János ajkával. A Vőlegény barátja 
hirdeti, hogy megérkezett már a Vőlegény, Rá kell figyelni.

Megjegyzések a textushoz: Szakaszunk lelkipásztori buzdítás. Az 
apostol miután elrendezett néhány személyes jellegű ügyet (Evódiával, 
Szintichével, Kelemennel) ismét az egész gyülekezetet szólítja meg. Sza
vait, buzdítását egyszerűen helyzetéből levezetni, s megérteni nem lehet, 
mondanivalóját csak Krisztus-hite magyarázza, a Krisztussal való kö
zösség az az atmoszféra, amiben természetes, hogy így beszél. Nem feled
hetjük, hogy fogságban van a levél írásakor, őt kellene inkább örömre 
deríteni, nyugalomra inteni, békességre bátorítani s mindezt ő teszi a 
gyülekezettel. Az Ür közelsége megerősíti arra, hogy tudjon erősíteni 
másokat. A levél hangulata nem a siralomház komor hangulata.

Pál távolból is átéli a gyülekezet közösségének tartó erejét. Való
színűleg a filippibeli gyülekezet volt Pál legkedvesebb gyülekezete (vö. 
4,1: Ti én örömöm és koronám), vágyakozik utánuk, sőt még anyagi 
segítséget is hajlandó tőlük elfogadni, nem úgy mint pl. az efezusiaktól 
vagy a thessalonikaiaktól (Acta 20,24). Talán azért olyan kedves Pálnak 
ez a gyülekezet, mert Európában itt hirdetett először evangéliumot (Acta 
16—17), azóta mintegy 10 esztendő telt el, munkáját Timótheus és Lukács 
folytatta, de a kapcsolat nem szakadt meg közte s a gyülekezet között 
az évek során. Kölcsönösen tudtak egymásról. Imádságban hordozták 
egymást. Most is üdvözlettel és adománnyal keresték fel a filippibeliek 
Pált, s az apostol ezt köszöni meg, megnyugtatja őket és igét hirdet 
nekik.

Soraiban nagyszerűen mutatja be Pál, hogy valóban igaz, amit a 
rómaiaknak írt: „Tudjuk, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden 
javukra van.” R. 8,28. Még az apostol fogsága sincs az evangélium kárára, 
éppen ellenkezőleg: előmenetelére van.

4. v. Örüljetek! Chairete! Üdvözlőforma is: Isten veletek (Mt. 26,49!). 
A megismételt felszólítás nyilván érzékeltetni akarja, hogy nemcsak 
üdvözlet, hanem valóban örömre buzdítás. A  chairó ige egyébként külön
böző alakban tizenhatszor fordul elő ebben az aránylag rövid levélben, 
ezért joggal nevezhetjük Pál írását a szent öröm levelének. Pál mara
dandó örömének titka, hogy megtalálta a legnagyobb kincset: Krisztust, 
s Benne élete értelmét is. Mivel van Krisztusa, azért van öröme is. 
Joggal írhatja: Nekem az élet Krisztus. Ezzel a kinccsel élete alapvető 
hiánya megszűnt. Krisztusára néz fel fogságában is, ezért vidul fel, 
ahogy már a zsoltáros egykor ígérte: Akik az Ürra néznek — felvidul-
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nak. Ps. 34. Mivel az Ürra nézett, azért látott ki a bajok közül. Pál titka 
tulajdonképpen az egész ÜT titka s ez Keresztelő öröme is, karácsony 
öröme is: Itt a Várvavárt! Aki annyira hiányzott, megérkezett! Meg
találtuk! Örüljetek! Benne az egész népnek öröme lesz. Pál mondatában 
hangsúlyos ez a különös kifejezés is: az Ürban. E két szó: öröm és XJr, 
összetartozik. Az öröm titka Krisztusban van, annak az élete öröm, 
akinek az élete Krisztus. Pál úgy ír, mint aki tudja, hogy Vele az élet 
is, a halál is öröm (1,21 v.), öröm az imádság (1,4) és öröm az igehir
detés (1,18), öröm az adás (2,28) és öröm az elfogadás is (4,10—11). Jézus 
nélkül értelmetlen ez az örömre való felszólítás, legfeljebb erőltetett 
vigyor az eredménye. Jézusban azonban megalapozott. Örüljetek az 
Úrban!

5. v. Szelídlelkűségtek, jóságtok ismert legyen. Epieikeia engedé
kenységet éppen úgy jelent, mint méltányosságot, jóságot, szelídséget. 
Luther: Linchgkeit. R. k. fordítás: lelki jóság. Az előzőleg említett öröm
ből következik, annak függvénye, olyan magatartás, amire felfigyel a 
környezet. Más szavakkal: a Krisztus közelsége fegyelmez, tompítja 
minden durvaságunkat, érdességünket. Az új angol fordítás érdekes 
módon magnanimity-nek fordítja, ami nagyvonalúságot, nagylelkűséget, 
önzetlenséget jelent. Érdemes ezekre az árnyalatokra mind figyelni. 
A keresztyén ember tehát nem lehet kicsinyes, hiszen vele is nagyvona
lúan bánt Ura, s a barátságot, önzetlenséget egyaránt Urától tanulta. 
Gazdag tartalmú szó.

6. v. Aggodalmaskodás helyett — imádkozzatok! A  Hegyibeszéd jézusi 
szava elevenedik meg itt. Érdekes megjegyezni, hogy Máté is ugyan
abban az összefüggésben, ugyanabban a fejezetben hozza a Miatyánkot 
és a „szent gondtalanságot” (Mt. 6.). Jó egy másik gondolatsort is innen 
kezdve végiggondolni: I. Jn. 4,18 szerint a szeretetben nincsen félelem, 
sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mindig ez az alternatíva jelentkezik 
az emberi lélekben: vagy remegés — vagy bizalom, vagy félelem, vagy 
biztonságérzet (Angst und Geborgenheit, Bővet). Egy harmadik gondolat
sor II. Thess. 5,16—17 verssel kapcsolatos: Mindenkor örüljetek — szün
telen imádkozzatok! Egy lélegzetre a két felszólítás. Itt is összetartozik 
az öröm és az imádság, mint ahogy ez azóta is a keresztyén tapasztalat.

Az imádság elmaradhatatlan része a hálaadás, még a könyörgésnek 
is ez az alapja. Az aitéma: óhajtás, könyörgés, követelés igen határozott 
formájú és tartalmú imádság (vö. Mt. 7,7 kk.). Gnórizesztó: ismertessétek 
meg, terjesszétek elő, vagyis ne rejtsetek el semmit abból, ami a szíve
tekben van, az mind Istenre tartozik, Ö, aki titkon van és már előre 
ismeri, mire van szükségünk, mégis azt kéri, hogy terjesszük elő, vagyis 
fogalmazzuk meg világosan, mi a kérésünk.

7. v. Isten békéje megőrzi szíveteket, gondolataitokat. Áldáskíváná
son túl, Pál bizonyos meggyőződése, hogy így történik. Ez a felelete 
majd Istennek az imádságra. Az imameghallgatás mindig felülhalad 
minden emberi mértéket (Ef. 3,20 v.!) és elképzelést. Eszünk, fantáziánk 
szegényes, határos, véges, — Isten szeretete azonban végtelen. A  nous-t 
is meghaladja. Itt ebben az összefüggésben ez azt is jelenti, hogy Isten 
válasza több, mint amit mi gondjainkkal kapcsolatban kiútkénf, meg
oldásként elgondolni tudunk. Ilyen értelemben is nagyobb Isten, ötle
tekben és megoldásokban is kifogyhatatlan, de nagyobb a mi szívünknél 
is. A kardia nemcsak érzelmi világunk központja, hanem egész énünket 
jelöli. Isten mindig többet tehet, mint amit mi egyáltalán elgondolha
tunk. Egész gondolat- és érzelmi világunkat, egzisztenciánkat túl
szárnyalja az Úr.
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Az eiréné tou theou kifejezést a Kelet életéből kell megérteni. A  béke 
nem egyszerűen a lélek nyugalma, hanem az embernek Isten közelsé
gében való elrejtettsége (Ralf Luther). Amikor az ember keleten így 
köszön: Béke veletek! — nem csupán békés hangulatra gondol, nem 
valami kedves lelkiállapotra, hanem azt kívánja, hogy valóban ne tá
madjon a köszöntöttre ellenség, csellel el ne fogja, jól rejtve legyen 
minden ellenség elől. Ez a béke először kívülről jön (extra nos! a lutheri 
teológiában!) és csak azután tölti el bensőnket is. Ilyen reálisan kell 
elgondolni az ÜT-ban is a béke kívánást. A béke itt is azt az állapotot 
jelenti, amiben az embert ellenséges hatalmak (démoni világ, gonosz 
erők) nem támadhatják meg. Röviden: békében lenni azt jelenti, hogy 
a Mindenható a védelmezőnk, mint ahogy Istennel békében lenni (R. 
5,1. v.) azt jelenti, hogy Vele „jó szomszédságban” lenni, biztonságban 
lenni, hiszen nem ellenségünk az Isten, hanem szerető Atyánk. Ez az 
a békesség, amit Jézus is hozott (Jn. 16,33.). A tanítványoknak ez a 
békessége átszállhat minden emberre, akivel csak közösségbe kerülnek 
(Mt. 10,12—14). Pál tehát ugyanazt kívánja a filippibeli gyülekezetnek, 
mint amit kívánt (és teremtett!) Jézus a tanítványainak (Jn. 14,27 v.). 
Ez a védettség érezhető Pál szavaiból, ezt éli át a fogságban is, ezt 
kívánja szeretett gyülekezete tagjainak is.

Megjegyzések a prédikációhoz: Textusunk valószínűleg inkább ho- 
miliaként dolgozható fel, mint térnás prédikációként. A homiliában min
den lényeges momentum előkerülhet, a témás prédikációban szükség
szerűen egy-két gondolatot ki kell hagyni. Ez egyúttal természetesen 
textusunk megszegényítését is jelenti. Talán az egyetlen témás feldol
gozás az Úr közel! kijelentésből adódik ilyenformán: Az Űr közel — 
ezért mindenkor örüljetek! — ezért legyetek szelídek! — ezért imádkoz
zatok bátran! De ez a megoldás is inkább „Kunsthomilie” , mint igazi 
témás prédikáció.

Vázlatadás helyett talán hasznosabb igénk üzenetének elmélyítése 
a karácsonyi szituáció irányában:

Karácsony is Krisztus ünnep. A döntő, hogy az Űr közel van, nem 
magunkat, gyermekeinket, hangulatainkat stb. kell prédikálnunk, hanem 
az Űr Jézust.

Karácsony is az örvendezés napja. Ünnepszerzésünkkel legyünk trans- 
parensei és ne eltakarói a nagy ajándékozónak: Istennek. Karácsony
kor is az Úrban örüljünk! Ez nem redukálása az örömnek, ellenkezőleg: 
teljessége, tartósítása, elmélyítése. Minden ajándékunk jele és emlékez
tetője Isten ajándékozó szeretetének.

Jóság, szelídség, nagyvonalúság jellemezze előkészületeinket — az 
idegesség, aprólékosság, hajsza helyett. Az Úr közelségének ténye fegyel
mezzen ünnep előtti rohanásunkban, ezernyi tennivalónk között. Temp
lomi és otthoni imádságunk ne nélkülözze a hálát. Elégedetlenség helyett 
a hála szava keljen ajkunkról. Gyermekeinket is tanítsuk hálára. Min
denütt kísért az elégedetlenség szelleme! Meg kell tanítanunk gyerme
keinket, hogy semmit ne vegyenek természetesnek, hanem hálás szívvel 
tudjanak örülni minden ajándéknak, mint a szeretet jelének.

Végül Istennek valóban minden emberit felülhaladó békessége tölt
heti be otthonainkat, sőt egész ember világunkat. Isten minket ennek 
a békességnek hordozóivá, békességszerzőkké tesz karácsonykor is. Az 
Űr közelsége ilyen emberekké formálhat: akik tudnak örülni, akikből 
szelídség árad, akiknek szíve hálás és akik viszik a békesség evangé
liumát.

Hafenscher Károly
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KARÁCSONY e s t é j e

KARÁCSONYI m e g é r k e z é s  
Zsid 1, 1—6

A hivő ember karácsonykor tudja meg igazán, hogy érdemes élni. 
Ha valaki karácsony estéjén bárhol a világon benéz egy otthon ablakán, 
megláthatja, hogy estére hogyan lesz mennyországgá a világ. Ha valaki 
karácsony estéjén benéz a családi otthonokba, láthat vidám angyalokat: 
egy csomó boldog gyermekarcot felcsillanó szemmel ragyogni a kará
csonyfa alatt. Ha valaki karácsony estéjén megáll az otthonok fénylő 
ablakai előtt, láthat angyalszárnyakat egy csomó édesapának és édes
anyának a vállán. Ha valaki karácsony estéjén odalép az emberek elé, 
akkor láthatja a mennyország esőjét csendesen leperegni egy csomó ka
rácsonyi könnycseppben. Ha valaki karácsony estéjén végigmegy a kará
csonyi utcákon, érezni fogja a szeretet ízes illatát és rájöhet arra a nagy 
igazságra, hogy egyetlen karácsonyfa gyertyaláng, amit a szeretet gyúj
tott meg, több fényt és meleget ad, mint a legforróbb napsütés. Igen, 
ezért érdemes élni, mert ebben a világban szeretet van!

Képzeljünk el egy olyan világot, amelyben nincs szeretet: — ebben 
a világban nem lenne jó élni! Megfagyna benne a szívünk. Képzeljünk 
el egy embert szeretet nélkül. Nem lenne jó vele élni. Lehetne olyan szép, 
mint egy szobor, vagy olyan tökéletes, mint egy szép óra, mégis a mú
zeum nem otthon és az órásbolt nem mennyország. A világban és az 
életünkben az a nagyszerű, amiért érdemes élni, hogy benne szeretet van! 
Ha összeszedjük mindazt a szépséget, örömöt, boldog órát, amit emberi 
szívek szeretetének napsütéséből kaptunk, akkor ezt fogjuk mondani: 
— csakugyan, ebből be lehetne rendezni egy földi mennyországot. Nem 
egy estére, hanem egy egész életre!

Az ember Karácsonykor tudja meg, hogy a szeretet Istentől való. 
Ha valaki karácsony estéjén kinyitja a bibliáját, akkor boldog betűkön 
át benézhet Isten otthonának az ablakán. És látni fogja minden titoknak 
a titkát, az Isten arcát: a legnagyobb szeretet egyetlen könnycseppjében 
a teremtés hajnalát és a Golgotát. Ha valaki karácsony estéjén Isten ar
cára néz, akkor egyszeribe megtudja, hogy a karácsonyt Isten csinálja. 
A szeretetet ö  adja és az egész tündöklő karácsonyi varázslat az Ö álma 
volt. A szeretet — az Isten szívdobogása!

Nem mi csináljuk a karácsonyt. Mi csak játsszuk néhány napig, 
ideig-óráig, mint a gyermek, azután legtöbbször elrontjuk. A mi kará
csonyunk hamar elmúlik, a mi szeretetünk hamar kialszik. Talán gyor
sabban, mint ahogy elfogy a karácsonyi gyertyaláng.

A karácsonyt Isten csinálja. Szüntelen és szakadatlan szeretettel. 
Úgy érkezünk meg erre a földre, mint egy kicsiny karácsonyfa, amit 
Isten egy életen át mindennap díszít, csodákkal megrak, örök kará
csonyban tart. Lelkének lángjai hogy lobognak rajtunk! S ha kialszanak, 
újra meg újra fölgyújtja őket. Ha végignézünk az életünkön, el kell 
ismernünk, hogy valójában mindennap angyaljárás volt nálunk. Isten 
nem szűnt meg szeretni minket egy pillanatra sem. A csodák csillogó 
karácsonyestéje volt minden pillanatunk. Isten szeretett minket otthon
nal, szülői szívvel, kenyérrel, örömmel és a boldogság angyali énekével. 
Lehet, hogy mi százszor elrontottuk karácsonyi ajándékainkat és Isten 
százszor mást és újat adott a helyébe. Új reményt, új napot és új ígéretet. 
A kereszt is karácsonyfa a számunkra, és ha néha nagyon messze is me-
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gyünk, van út hazafelé: a Krisztus keresztjénél Isten karácsonyi házába 
újra van és lehet megérkezés.

Lám, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Isten! Érkeztünk már 
meg valaha karácsony estére a szülői házba? Emlékszünk édesapánk 
meleg arcára, a forró és boldog anyacsókra, amelyik átölelt, sírt, nevetett 
egyszerre az örömtől! így vár minket haza ezen az estén is a karácsonyt 
készítő örök szeretet — az Isten!

A karácsonyi szeretet tisztán és igazán, világosan és érthetően Jézus 
Krisztus ajkáról hangzik felénk ezen az estén is: „Jöjjetek énhozzám 
mindnyájan. . Karácsony estéjén meg kell tudnunk azt, hogy Jézus 
Krisztus minden megszólaló szava, az olvasott és hirdetett ige valójában 
nem más, mint Isten karácsonyi, hívogató szeretetének a szívdobbanása.

Ezért hirdeti a karácsonyestének mai igéje is ezt az örömhírt, hogy 
Isten szeretetének közelsége Krisztusban van. Minden karácsonyfa mö
gött Krisztus áll. Minden karácsonyi öröm, ajándék és meglepetés mögött 
meg kell hallanunk Isten szeretetének szívdobbanásait. Minden reánk 
néző karácsonyi arc, karácsonyi jóság mögött a bennünket szerető Isten 
karácsonyi arcát. Azt kell meglátnunk ezen az estén, hogy minden ka
rácsonyi „angyaljárás” csak egy estének az öröme, vidám és boldog va
rázslata, de Isten szeretetének angyala, Jézus örökre velünk, van. ö  a mi 
legnagyobb karácsonyi ajándékunk, szép örömünk, boldog meglepetésünk 
és örök útitársunk életben és halálban, ünnepekben és hétköznapokban.

Karácsony estéjének ez a megmaradó evangéliuma, hogy ezen az 
estén érkezett meg hozzánk Jézus Krisztus, Isten szeretetének angyala, 
követe örök útitársnak, hogy mi is Vele együtt biztosan és boldogan 
érkezhessünk meg Isten szeretetének örök karácsnyi otthonába.

Karácsony estéjén Isten újra kitárja a szívét, az ember előtt, mint 
a szülő, az édesanya, aki haza várja a gyermekét. — Csak idegenek, ár
vák, koldusok keringenek karácsonykor az utcán szomorú arccal, fázva 
és sírva. A gyermekek, a boldog hozzátartozók sietnek hazafelé, mert 
várja őket a szerető, a meleg karácsonyi otthon!

Isten hívása azért hangzik hozzánk karácsony estéjén, mert szeretetet 
akar adni. Azért hív, mert azt akarja, hogy mi is olyanok legyünk, mint 
Ő . Hogy Hozzá hasonlítsunk. Hogy mi is szeressünk. Hogy amint Ö ké
szített és készít nékünk boldog karácsony estét és karácsonyi otthont, 
úgy mi is készítsünk másoknak, szeretteinknek és sokaknak. Mindazok
nak, akiket reánk bízott, akiknek karácsonyi ajándékait a szívünkbe és 
a  kezünkbe, az otthonukba adta. Ezért soha ne maradjon nálunk a más 
karácsonyi öröme, karácsonyi ajándéka, karácsonyi boldogsága.

De a szeretettel sietni kell! Az életünk maga is karácsonyfa és min
dennap kialszik rajta a gyertyaláng!

A szeretettel sietni kell! — És akinek gyermeke van, siessen szeretni. 
Erre a mindent megszépítő és mindennek értelmét adó szent érzésre föl
hangolni a kis szívét és az arcát a betlehemi Jézus arcára szépíteni. Ne
velni szeretettel úgy, hogy mire felnő, Istenre hasonlítson. Az Ő boldog 
gyermeke legyen.

A szeretettel sietni kell! — És akinek van még édesanyja, vagy édes
apja, siessen szeretni! Megmutatni a szívét, a szeretetét és a háláját. Egy 
boldog karácsonyt csókolni a szívére azért a sok, szép, felejthetetlen ka
rácsonyért, amit néki a szülői szív egy életen át angyalok ajkával eldalolt.

A szeretettel sietni kell! És akinek van hitvestársa, testvére, vagy 
feléje dobbanó szív karácsonyi könnye, siessen szeretni a másikat. Boldo-
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gítani és mennyországot adni. Ki tudja, milyen kevés az idő, amikor az 
életünk karácsonyfáján csonkig égnek le a gyertyák.

A szeretettel sietni kell! Siessünk szeretni mindenkit. Jóbarátot, ha
ragost és ellenséget. Tegyük otthonná a világot, hogy a világon mindenütt 
otthon legyünk. Mutassuk meg és adjuk Istent mindenkinek a szereteten 
át, hogy Istent mindenütt és mindenkiben megtaláljuk.

A szeretettel sietni kell! — Siessünk szeretni Istent. Ilyenkor van 
legközelebb hozzánk. Siessünk szeretni! Hiszen alig néhány óra és egy 
karácsony megint elmúlt az életünkből.

A szeretettel sietni kell! — Siessünk szeretni Jézust, aki ma született. 
Még nem dőlt el a sorsunk. Isten szeretete még megszülethet bennünk. 
Még testet ölthetnek bennünk az álmai.

Karácsony estéjén így vegyük át Isten szere tétének ajándékait és így 
adjuk tovább boldogan az embereknek. Hogy boldog békétől és sok szép 
örömtől legyen csendes ez az éj a mi otthonunkban és minden otthonban 
a világon.

Friedrich Lajos

A Sajtóosztályon kapható a
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