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C se n d b e n  Is te n  e lő tt

A magyar nyelv védelmében
Bevezető gyanánt

Április utolsó hetében tartották meg a magyar nyelv hetét. 
Nem propagálták különösebben, pedig megérdemelte volna! Cikk 
és tanulmány sem jelent meg „tömegesen” , de azért egynéhány 
rendkívül tanulságos volt (Ruffy és Tabi). Viszont sajnálatos, 
hogy az egyházi sajtó mélyen hallgatott azon a héten. Talán ez 
a tény kényszerít most engem, hogy ebben a rovatban egyházi 
oldalról megszólaljak. Megvallom, az itt elmondottak nagy részét 
már régen meg akartam írni, és gyűjtöttem hozzá az anyagot hó
napok óta. Az egyházi sajtó vasárnapjára írtam is egy cikket az 
Evangélikus Életbe (A betű erejével, 1967. április 9.), amelyben 
azonban inkább arra helyeztem a hangsúlyt, hogy mennyire fon
tos összekötő kapocs a nyomtatott betű egyházban és világban, 
és hogyan kell a kettőt a nyomtatott betű erejével is egyre szo
rosabb közösségbe hozni egymással.

De már abban a cikkben utaltam arra, hogy a magyar evan
gélikus lelkészeknek a magyar .nyelv helyes művelése terén kü
lönleges feladataik vannak. Ránk szent örökség gyanánt hagyták 
evangélikus őseink a magyar nyelv „művelését” , minél maga
sabb szintre emelését. Mi a magyar bibliafordítók, az első ma
gyar nyelvű énekköltők, poéták és traktátusírók utódai vagyunk. 
Ez pedig kötelez! Akárhogyan is nézem és fontolgatom, a városi 
és falusi evangélikus gyülekezetek „közönsége” megkívánja tő
lünk, hogy magyar nyelvi szempontból is kifogástalan, sőt szép 
legyen az, amit az evangéliumról prédikálunk! Még azt sem veszi 
tőlünk rossz néven, ha mai modern magyar nyelven beszélünk 
és írunk, nem pedig valamilyen fordításnyelven, vagy budapesti 
„körúti” kiejtéssel!

Elismerem, hogy ez nem könnyű feladat elé állítja elsősor
ban fiatal lelkészeinket és segédlelkészeinket (meg a teológu
sainkat is!), akik beleszülettek a második világháborút követő 
mai korszaknak a „formabontó” áramlatába. Mert ahogyan a
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második világháború kataklizmája „formabontást” hozott létre 
az élet értelmezésében, az élet és halál megítélésében, az emberi 
élet és alkotás eredményeiben: a zenében, táncban, irodalomban, 
festészetben, szobrászatban stb. — ugyanúgy formabontást erő
szakolt ki a nyelvben is, tehát a magyar nyelv művelésében is. 
Ennek oka nem csupán az, hogy az új társadalmi, gazdasági és 
politikai rend „kitermelte” a maga szókincsét. Ez magától érte
tődik. Sokkal inkább arról van szó, hogy ahogyan más művészeti 
ágakban és életformákban „földcsuszamlás” következett be, a 
magyar nyelv kifejezési formáit is kikezdte a „formabontó irány
zat” vagy „divat” . Lezser nemtörődömség uralkodott el stílu
sunkban, rosszul képzett új magyar szavakat egyszerűen átvet
tünk másoktól, mert „divatosak” lettek. Egyszóval „elrugaszkod
tunk” a magyar nyelv szóalkotó, mondatfűző alaptörvényeitől:

  a magyar nyelv szellemétől! Szép lett, ami komplikált, tudomá
nyos lett, ami konfúzus!

Amikor ezt így megállapítom, nem egyházon kívüli dolgokra 
gondolok. Nagyon is az egyházon belül maradok. Merné vagy 
tudná-e valaki tagadni, hogy 1948— 1961-ig evangélikus egyházi 
lapjainkban alig jelent meg olyan cikk vagy tanulmány, amely
ben a „szolgálat” szó legalább kétszer-háromszor ne fordult 
volna elő. Igehirdetést nem lehetett tartani, csak „az igehirdetés 
szolgálatát lehetett elvégezni” . Szeretni sem lehetett — csak 
olyan egyszerűen, hanem csak „a szeretet szolgálatát elvégezni” 
valakivel „szemben” ! Nem sokasítom a példákat. A „szolgálat 
teológiája” lett egyesek szemében, szájában és tollában az a va
rázsszó, amivel — hitük szerint — új teológiát varázsoltak „ma
gyarhoni evangélikus egyházunkba” ! Ne kutassuk itt most ennek 
a szónak a teológiatörténeti összefüggéseit, bár érdekes volna' 
ma már ezt a témát éppen teológiatörténeti szempontból föl
dolgozni! Csak arra akartam ezt a példát fölhozni, hogy a „frá
zisteológia” hogyan uralkodott el magyar nyelvhasználatunk
ban — őszintén avagy opportunista módon — és hogyan okoz
hat „fáziseltolódást” teológiai gondolkodásunkban. Mert az alap- 
gondolat, hogy ti. az egyház az új történelmi korszakban nem 
uralkodó, hanem szolgáló egyház — helyes és találó volt bibliai 
értelemben is. De ha az egyház „küldetését” a világban és a vi
lágért „fáziseltolással” a „szolgálat” szóra szűkítem le, akkor 
megszegényítem a teológiámat, igehirdetésemet és — a magyar 
nyelvet is!
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Magáról a témáról

A teológia területéről azonban térjünk csak át a magyar 
nyelvre magára! Arra a magyar nyelvre ti., amely nemcsak a 
szavak egymás mellé rakásából, hanem a szavak és mondatok 
zenéjéből is elárul valamit. Nem győzöm ugyanis hangsúlyozni, 
hogy minden nyelvnek, így a magyar nyelvnek is megvan a 
maga zenéje. Lényegében a magyar próza is költészet. Kevesen 
tudták ezt így értékelni, de a legnagyobb magyar költők a pró
zában is nagyot tudtak alkotni. Csak Berzsenyire utalok e tekin
tetben. Amikor tehát a magyar nyelvhelyesség problémáját föl
vetjük, nemcsak arra kell gondolnunk, hogy valaki nyelvtanilag, 
a magyar nyelv szellemének és a magyar észjárásnak megfele
lően beszél-e, hanem arra is ügyelnünk kell, hogy az illető „be
szédében” benne van-e a magyar nyelv zenéje. Stílus és kiejtés 
nem válaszhatók el egymástól!

Ebből a szempontból bizonyos „egyházi zsargont”  alakított 
ki mindegyik teológiai irányzat magának. Ez a „zsargon” egy
úttal eszköz is volt annak az irányzatnak a „szájában” , hogy 
egyrészt elkülönítse magát a megelőzőtől, bizonyítsa, hogy nem 
vállal közösséget a megelőzővel, vagy az éppen adott teológiai, 
igehirdetési és egyházi irodalmi „zsargonnal” — másrészt éppen 
ezzel az új” és „különc” zsargonnal akart tért hódítani, csatát 
nyerni. „Mozgalmi zsargonnak”  is keresztelhetnénk ezeket, hi
szen mindegyik egy bizonyos mozgalomnak a virágkorához kap
csolódik.

A továbbiak helyes megértése érdekében még azt is szeret
ném hangsúlyozni (leszögezés helyett!), hogy az egyházi moz
galmi zsargon nem légüres térben él és virul a társadalomban, 
hanem szoros kapcsolatban, illetve kölcsönhatásban van a világi 
zsargonnal. Az elmúlt 50 esztendő arról tanúskodik, hogy ez a 
kölcsönhatás nem egyoldalú. Világi zsargon az egyházira, egy
házi zsargon a világira egyaránt hatott! Sokszor még azt is ne
héz megállapítani, hogy melyik hatott a másikra. De nem is ez 
a fontos, hanem maga-a tény. És most néhány példán ezt mutat
juk be.

1. Volt egy korszak egyházunkban, az első világháborút 
megelőző „boldog idők” napjai, amikor az ún „liberális teológia” 
kiművelte a maga nyelvi stílusát, szóhasználatát, hangsúlyozá
sát, egyszóval magyar nyelvi zsargonját. Nem részletezem ezt a 
teológiai irányzatot, hiszen ismerjük jól, a fiatalabbak pedig 
megismerhetik, ha elolvassák ennek a korszaknak az irodalmát.
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Miért könnyítenénk meg nekik az életet?! Ez az irányzat kereste 
a kapcsolatot a világgal. Ebben rendkívül pozitív volt. Ezért 
mondják pozitív teológiának is! Művelői nálunk az ún. kultúr- 
protestáns irányzat hívei voltak. A „kultúrprotestáns”  szó 
maga elárulja, hogy hogyan akarták Isten igéjét beleplántálni a 
magyar nép szívébe. Nagyon szépen „beszéltek” magyarul. 
Senki náluk ékesebb szavakkal, találóbb jelzőkkel, zengzete- 
sebb magyarsággal nem tudta volna „elpoetizálni” Isten meg
váltó munkáját a Jézus Krisztusban, mint ők. Ezek a „prédiká
torok” tudtak magyarul! Sokszor jobban, mint bárki ebben az 
országban. Igehirdetésük élményszámba ment mint szónokoké. 
De ha az Isten igéjét kerestük ebben a „szónoklatban” , akkor 
sokszor kellett csalódnunk.

Náluk a zsargont az jelentette, hogy egészen világiasan „be
széltek” , sokszor még igehirdetési alapigéjük sem volt — de 
beszéltek. Méghozzá nagyon szépen!

2. Ezt a korszakot teológiailag, meg nyelvi szempontból is 
az evangélizáció mozgalmi zsargonja váltotta fel, mely a har
mincas évektől majdnem napjainkig tart. Tudatosan kerülte ez 
az irányzat az igehirdetés „beszéd” azaz „szónoklat” jellegét 
is. Ebben a vonatkozásban megvoltak a maga igen örvendetes, 
pozitív hatásai — elsősorban teológiailag. Viszont a „formabon
tása” azt eredményezte nyelvi szempontból, hogy stílusa „kó
cos” , lecsiszolatlan, nyelvi-stiláris fordulataiban pedig „különc” 
és „szokatlan” . Mert pl. amikor azt akarta mondani, hogy a 
keresztyén embernek bűnbánattal kell föltekintenie Krisztus 
keresztjére, akkor ezt így fogalmazta: Oda kell alázkodnia a 
hivő embernek a kereszt alá.

Több hasonló fogalmazási furcsaságot lehetne még felso
rolnunk. De ennél is jellegzetesebb volt ennek a zsargonnak a 
hangsúlyozása, zenei aláfestése. Ezek között legfeltűnőbb az ige
kötők hangsúlytalan kiejtése volt, így: megette, megdöbbentő, 
megtérni, megbocsátás, sőt bűnbocsánat stb. Bizonyos szavakat 
csak megnyújtva ejthetett ki a prédikátor, így: iíiige, bűűűn, 
íííítélet stb.

Az egyházi beszédben, igehirdetésben és beszélgetésben 
kiveszőben van ez az evangélizációs zsargon. De megtalálható 
a Magyar Rádióban és TV-ben! A magyar nyelv hetében sok 
dicsérő mondat hangzott el arról, hogy milyen nagyszerűen 
sikerült a magyar sportnyelv „magyarítása” a harmincas évek
ben. És ez így igaz! Szinte maradéktalanul sikerült a magyar 
sportnyelvből száműzni az idegen szavakat és kifejezéseket és 
találó mggyar szavakkal pótolni, illetve helyettesíteni azokat.
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Újabban azonban megdöbbenéssel kell megállapítanunk, hogy 
a sportközvetítések szinte lemásolják a harmincas évek protes
táns evangélizációs zsargonját. Szinte félelmetes ez a hasonló
ság! Hangsúlytalan igekötővel beszélnek. Csak egy mondat a 
sok közül: „Albert át játszotta az egész védelmet, még a kapu
védőt is kicselezte és akkor... ellőtte a labdát.” Kérdéseim: 
Mióta kapuvédő a kapus? Itt van azután ez a csodálatosan szép 
„új szóhasználat” : ellőni a labdát. Tudják egyáltalában a ma
gyar sportnak ezek a „nagy ébresztői”, hogy mi a különbség 
a toltam és eltoltam, a nevelni és elnevelni, a lőttem és ellőt
tem között? Vagy ki érti meg józan ésszel, ha ezt hallja: „Kor
sósnak, ennek az apró termetű balszélsőnek a beadása mélyre 
sikerült.’’ Apró szemű babra, meg olyan beadásra gondol az 
ember, amikor a labda mélyen lent, nagyon alacsonyan száll. 
Pedig azt akarja mondani, hogy Korsós nem magas, hanem 
alacsony termetű és a kapu fölé adta be a labdát. És hányszor 
ellövik a mérkőzések legizgalmasabb pillanatait ilyen „magyar
talanságokkal'’ a közvetítők!

3. Külön magyar nyelvi zsargont alakított ki az ökumeni
kus mozgalom is. Ez a zsargon nem elégszik meg a békés szán
dékkal, a békességes szándék hatékonyabban megvédi a békét. 
A tanításból megtanítottság, a Biblia megértéséből igei meg- 
oktatottság lett. Vagy hogyan kell értenünk a Teológiai Szemle 
egyik volt cikkírójának ezt a mondatát: „Nem lehet az egy
házba kívülről belecselekedni” !? Ebben az ökumenikus zsar
gonban minden szót megtoldtak egy -ság-ség-gel és igei mon
datok helyett absztrakt fogalmi nyelvet alkottak. így születtek 
meg az ilyen szörnyszavak: önbecslés, egy ilyen mondatban: 
Mi magunk esnénk illúzióba, ha a római katolikus egyházról 
való képünkben nem vennénk elég komolyan az ő saját ön
becslését.

Sajnos az egyházon kívüli nyelvben is elharapódzott ez 
a jelenség. A szolgáltatás, szolgáltatottság és személyiség (ak
kor is, ha személyekről van szó!) szavak tanúskodnak erről. 
Legmesszebb ment ezen az úton — ahogyan Tabi László is 
megírta a Népszabadságban — a Meteorológiai Intézet. Már 
magát a szót sem tudják hibátlanul kimondani az emberek 
(beleértve a szegény rádió- és tv-bemondókat is!), de azért 
görcsösen ragaszkodnak hozzá (talán „áltudományosságból?). 
Miért nem kezdik így a bemondók: Milyen lesz az időjárás? 
Ezekben a jelentésekben nincs síkos út, csak az utakon síkos
ság, nincs párás reggel, csak reggeli párásság stb. Egyszer 
majd ilyen jelentést hallunk: „Reggeli ködösség, délelőtti pá-
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rásság, délutáni esőség és éjjeli sötétség!” Fehér fal nem lesz, 
csak a falon fehérség, piros pántlika sem, csak a pántlikán 
pirosság, boros hordó sem, csak a hordóban borosság!

4. Egy külön pontban ún. „apró rendellenességekről” sze
retnék még szólni.

a) Ilyen pl. az újból elharapódzó „raccsolás” . A harmincas 
évek polgári és tiszti kaszinóiban a raccsolás előkelő származást 
és úri zsargont jelentett. Ha nem tudott raccsolni, meg kellett 
tanulnia. Nem szeretném föltételezni, hogy a raccsolók az elő
kelőség ismérvének tartják ma Magyarországon, ha raccsol va
laki a rádióban vagy tv-ben. Nem bűn, ha valaki nem tudja 
kiejteni a magyar „r”  betűt. Attól még lehet jó mérnök, orvos, 
agronómus stb. De magyar szónok Vagy előadó a rádióban és 
tv-ben ne legyen! Ez legalább nyelvi téren opponálás a mai 
magyar társadalmi illem ellen.

b) Külön tanulmányt kellene írni arról, hogy egyháziak és 
egyházon kívüliek mennyire egyek abban, hogy bizonyos mel
lékneveknek — mi okból, nem tudom! — nem érzik már a jel
zői jelentését és megtoldják emiatt az „i” képzővel. Így mon
danak és írnak azután „keresztyéni emberekről” , „japáni nép
ről”, „keresztyén emberek” és „japán nép” helyett. Vagyis ak
kor mi magyari emberek és a németek „németi” polgárok és 
hazafiak lesznek? Zöld levél, fehér fal nincs, csak „zöldi levél” 
és „fehéri fal” ? Mintha csak megrekedtek volna az így írók és 
beszélők azon a gyermeki fokon, amikor még szépebb volt a 
szebb!

c) Az ikes igék használatában teljes a káosz az egyházi és 
világi szóhasználatban egyaránt. Amikor tehát azt mondom, 
hogy a rádió és tv „leírt és lektorált” szövegei tele vannak 
ezzel a nyelvhelytelenséggel, akkor nem mentem föl azokat a 
lelkészeket sem, akiknek a cikkeiben nagyon sokszor kell ki
javítanom az ikes ige helytelen ragozását. A Népstadion be
mondója következetesen ezt mondja: „Egy kisfiú keresi az 
édesapját. Hozzátartozója jelentkezzen a Népstadion sajtóiro
dájában!” Arra már példákat sem akarok fölsorolni, hogy a 
vasúti, postai, hivatali, WC és egyéb nyilvános helyek felira
taiban mennyi a helytelen és pongyola fogalmazás. Pedig még 
spórolni is tudnának, ha magyarul helyesen fogalmaznák a 
mondatokat!

d) Nem tudom szó nélkül hagyni a jellegzetesen „buda
pesti ezést” . Nem vagyok alföldi, de nálunk, a Rábaközben is 
nagyon jól ismerik az ö betűt. A magyar nyelvújítás végzetes 
hibát követett el, amikor kihagyták belőle Berzsenyit, akinek
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a magyar prózája pedig a magyar próza gyöngyszemei közé 
tartozik. Éppen a nyugat-magyarországi beszédben ma is meg
van és él a magyar „e” hangnak az a már Kodály Zoltán által 
is olyan sokszor emlegetett sokféle, kiejtése, többek között az 
a szinte „szükséghelyzet’’ is, amikor föltétlenül ,,ö” betűt kell 
ejtenünk az „e” helyett. Ez nem népieskedés! Ez a nyelvnek a 
zenéje! És aki ezt figyelmen kívül hagyja, az valamit kiirt, ki
gyomlál és „kiejt” a helyesen beszélt és írt magyar nyelvből. 
A rábaközi ember, meg az alföldi is, nem „felmegy Pestre” , 
hanem „fölmegy” . Nem „felkel reggel” , hanem „fölkel” . A pél
dákat folytathatnánk. Csak annyit ehhez a kérdéshez, hogy eb
ben az esetben már arról van szó, 'hogy van-e valakinek ma
gyar zenei hallása és úgy tudja-e megválasztani fogalmazás 
közben a szinonim szavakat, hogy a mondatának szinte „zenei 
sora” lesz. Ez azonban már művészet, de nem utolérhetetlen. 
És ezért mindenütt törekednünk kell rá!

e) A rosszul képzett, de nagyon sokszor használt szavak
nak a sorából csak néhányat említek meg. Ilyen pl. a hellenisz
tikus, rabbinisztikus és utópisztikus szóképzés. Amikor vagy 
15 évvel ezelőtt szóvá tettem a rabbinisztikus szó helytelen 
használatát egy teológiai professzornak, az illető kb. ilyenkép
pen magyarázgatta: Tudod, ami hellenista vagy rabbinista, az 
a lényege szerint hellén és rabbi dolog. Ami azonban hellenisz
tikus és rabbinisztikus, azt csak megérintette a hellén és rabbi 
szellem. Úgy gondolom, nem erről van szó. Az történik csupán, 
hogy főként a németből fordítók, a rabbinistisch és helleni- 
stisch szavakkal találkoznak és ezeket a szavakat szolgaian rab- 
binisztikusnak, hellenisztikusnak és — utópisztikusnak fordít
ják. A magyar nyelv természetének ezzel szemben az felel 
meg, ha rabbinistát, hellenistát, utópistát és — marxistát mon
dunk és írunk, nem pedig ,,marxisztikus”-t!

f) A nyelv sokszor elárulja azt is, hogy hogyan viszonyul 
egyik ember a másikhoz vagy a társadalomhoz és annak külön
böző szervezeteihez. Aligha tévedek, ha magyar szóhasznála
tunknak egyik igen jellemző jelenségére, a „felé”  szó mai 
használatára hívom föl a figyelmet. Ennek a szónak elsősorban 
iránymutató jelentése van, de csak akkor, ha a szót kimondó 
és a „célpont” között nagyobb távolság van. Ma azonban .ezt a 
szót akkor is használják — méghozzá igen gyakran —, ha 
részeshatározót kellene használniuk. De még tovább megyek, 
egy kis lélektani elemzést végezve. Ha az ember nem akar 
valamit egyenest (direkt), közvetlenül és „szókimondóan” el
mondani vagy megírni valakinek vagy valamilyen szervezet-
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nek, hanem csak óvatosan, nagyon „messziről” , a visszavonu
lás lehetőségét fönntartva, akkor szívesen alkalmazza a „felé” 
szót. Valahogyan így: Meg kell mondanunk a másként véle
kedők felé (vélekedőknek helyett!). Nem titkolom, hogy bará
taink felé (barátainkhoz helyett!) is van néhány szavam. Meg 
kell mondanom az esperes úr felé (esperes úrnak helyett!).

Minden ilyen esetben tehát csak nagyon távolról, óvato
san mondjuk el valakinek a mondandónkat. Csak „bilizgáljuk” 
a fülét, de azt is csak kellő távolságból, hogy meg ne sértődjék/

Az egyházi és világi helytelen szóhasználat itt kölcsön
hatásban van egymással. így kerülhetett bele új Agendánkba 
is a felé szónak a helytelen használata abban az előírásban, 
hogy a lelkésznek bizonyos esetekben az oltár felé kell fordul
nia. A lelkész szorosan az oltár mellett áll, ő csak az oltárhoz 
és az oltártól elfordulhat, vagy a gyülekezet felé fordulhat, de 
az oltár felé nem!

A „személyiség”  szóval ma visszaélnek Magyarországon. 
A magyar nyelv különbséget tesz a személy és személyiség sza
vak között. A személy megfelel az egyén, az egyes ember, a 
persona (nem rossz értelemben!) jelentésének (németben: Per- 
son), a személyiség pedig nemcsak filozófiai értelemben, hanem 
az általános szóhasználatban is a „súlyosabb” egyéneket, egyé
niségüket jelölte (németben: Persönlichkeit). Ma azonban min
denki személyiség, és a „május elseji fölvonuláson sok szemé
lyiség élte át először ezt a nagyszerű ünnepet”.

Még ebben a sorozatban említem meg a „ minket” és „ben
nünket”  szavakat. A kettő között nyelvhasználatunkban nem
igen tesznek különbséget. Helytelen ez, mert van különbség a 
kettő között. A „minket” mindig másokat kizáró értelemben 
használandó, szűkíti a „bennünket” jelentését, exkluzív ér
telmű. A bennünket általánosabb jelentésű. Pl.: „Elvittek min
ket a moziba” azt jelenti, hogy minket (egy exkluzív társasá
got) elvittek, de a többieket nem. „Bennünket is keressetek föl 
legközelebb” — helytelen, mert itt éppen arról van szó, hogy 
ne csak a szomszédékat, hanem „minket” is vegyenek észre.

Ilyen értelmezésben helytelen pl. a Miatyánkban a „sza
badíts meg minket a gonosztól” fogalmazás, mert exkluzív, 
másokat, sokakat kizáró értelművé teszi a kérést. Sajnos imád
ságainkban rendkívül gyakori ez az exkluzivitás.

g) Vannak persze igen furcsa dolgok, amiket nem tud meg
érteni a közönséges földi halandó. Így pl. mindenki „atomot” 
mond, de „atom”-nak kell írni. Vietnámot mondunk, de Viet
namot kell írnunk. Ki tudná megmondani, hogy miért?!
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A bocsánatkérés szava

A magyar nyelv szeretete indított mindennek a megírá
sára. Valamikor 25 évvel ezelőtt írtam egy cikket a Lelkipász
torba, ezen a címen: A magyar evangélikus teológiai irodalom 
megújhodása. Ott is több nyelvi visszásságra hívtam fel a fi
gyelmet. Magamat is oktatom, amikor ezeket a sorokat írom. 
így értse mindenki ezt a valóban „Csendben Isten előtt” megírt 
cikket, aki velem együtt szeretne éppen a reformáció 450 éves 
jubileumának az évében azoknak a magyar prédikátoroknak a 
sorába beállni, akik nemcsak hirdették szóban és írásban az 
Isten igéjét, hanem mindezt ékes magyar nyelven tették.

Dr. Pálfy Miklós
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Négyszázötven éves a reformáció

Reformációi előadássorozat
1. LUTHER A SZENTlRÁSRÓL

Luther azóta, hogy 1512-ben a wittenbergi egyetemen a teológia dok
torává avatták, majd pedig a hittudományi kar professzorává lett, halá
láig ennek az egyetemnek a professzora maradt. Pedig reformátori mun
kája sok egyéb kötelességgel is terhelte. Az egész reformáció ügyét kel
lett irányítania, s közben állandóan igehirdetői szolgálatot is végzett. 
Mégis Luther főhivatása szerint nem volt sem püspök, sem gyülekezeti 
lelkész, hanem a teológia professzora. A  katedrája körül összesereglett 
hallgatók százai és ezrei váltak a reformáció terjesztőivé. Professzori, 
teológiai munkáján keresztül végezte el Isten a reformáció művének irá
nyítását.

A Szentírásra épített élet

Staupitz János rendfőnök, Luther atyai barátja, a fiatal szerzetes 
Az Ágoston-rend egyébként is a szerzetesek kötelességévé tette a Biblia 
beható tanulmányozását. Ekkor még Luther teljesen a középkori egyház 
embere volt. Mindenben alkalmazkodott kora egyházi életének szokásai
hoz. Maga mondta: „Ha valaha egy barát a szerzetesi élet útján a 
mennybe ment, úgy oda akartam jutni én is, sőt ha tovább is így tartott 
volna, akkor virrasztással, imádsággal, olvasással és munkával biztosan 
halálra gyötörtem volna magam”. De a legjobb szerzetes összeroppant a 
középkori egyházi tanítás súlya alatt. Luthernek meg kellett tapasztal
nia, hogy senki sem tudja ránevelni magát arra, hogy üdvözüljön, még a 
legkiválóbb szerzetes sem.

Staupitz János rendfőnök, Luther atyai barátja, a fiatal szerzetes 
vergődését megszánva, azt mondta néki: „Maga képzelt bűnös akar lenni, 
s Krisztust képzelt üdvözítőnek akarja tartani. Vésse fejébe, hogy Krisz
tus valódi üdvözítő, s maga valódi bűnös. Isten nem játszik szemfény
vesztő játékot velünk, ő nem tréfált, mikor Fiát küldte és értünk felál
dozta” .

Az üdvösséget kereső Luther égő vággyal tanulmányozta a Szent
írást. A kolostorban ez vált legfőbb olvasmányává. A holt betűk meg
elevenedtek Luther előtt. Isten elkezdte az igén keresztül Luthert refor
málni. Hosszú ideig nem jutott eszébe Luthernek, hogy szembeszálljon a 
középkori egyházzal, de már magában véve azzal a ténnyel, hogy a kö
zépkori egyház tekintélye helyett magára Krisztusra figyelt, önkényte
lenül is letért a középkori vallásosság útjáról. A Szentírás egyre tisztább 
és helyesebb megértésével találta meg Luther az evangéliumot, Isten vi
gasztaló örömüzenetét.
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Luthert egészen szoros viszony fűzte a Szentíráshoz. Az igére épült 
rá egész egyéni élete, s ezen a tényen keresztül tudta őt Isten felhasz
nálni a reformáció művében.

A Szentírás professzora

1512. október 9-én történt meg Luther ünnepélyes doktorrá avatása. 
Hosszú tanulmányi munka után vált a Szentírás doktorává. Október 
22-én pedig a wittenbergi egyetem teológiai tanárává lett. Rendfőnöké
nek, Staupitznak lett az utóda a szentírástudományi tanszéken. A Szent
írás doktora és professzora hű maradt Isten hívásához, s a legnagyobb 
kísértések és a reformáció ügyéért folytatott küzdelmek próbáján keresz
tül is mindvégig állhatatosan ragaszkodott az Isten igéjéhez.

A középkori egyetemeken a Biblia egyes könyveiről általában csak 
a kezdő előadók tartottak előadásokat. A wittenbergi egyetemen új do
lognak számított, hogy a Szentírás magyarázásának külön tanszéke is 
volt.

Luther a Zsoltárok Könyvének magyarázatával kezdte meg nyilvános 
egyetemi előadásait. Megvan jelentékeny részében Luther eredeti kéz
irata is a zsoltárok magyarázatáról. Szorgalmas kutatók összegyűjtötték 
azokat a forrásmunkákat is, amelyeket Luther felhasznált, s amelyeknek 
lapszélére jegyzeteit írta.

A zsoltármagyarázat után három újszövetségi iratnak a magyarázata 
következett a további évek során. Pál apostolnak a Rómabeliekhez és a 
Galáciabeliekhez írt levelének magyarázata közben érlelte Isten Luther 
reformátori teológiájának kialakulását. Ezekből megértette, hogy Isten a 
Szentírásban rejlő törvény által megismerteti az ember bűnös voltát. 
A törvény megmutatja Isten követelő akaratát, amelyet az ember nem 
tud önmaga erejéből teljesíteni. Isten Jézus Krisztust állította oda en
gesztelő áldozatul, a benne való hit által igazul meg az ember Isten szí
ne előtt, azaz válik hitből élő megkegyelmezett bűnössé, akinek élete 
termi a hit gyümölcseit. Harmadik újszövetségi iratként a Zsidókhoz 
írt levélről tartott előadást, amelynek gazdag krisztológiai tartalma nagy 
hatást gyakorolt Lutherre.

A három újszövetségi előadás után Luther ismét a zsoltárokhoz tért 
vissza. 33 éves professzori működése alatt olykor hosszabb ideig is ma
gyarázott egy-egy szentírási könyvet. így tartott egyetemi előadást Mó
zes 5. könyvéről, János 1. leveléről, Mózes 1. könyvéről, a Titus-levélről, 
a Korinthusi levelekről, a kis prófétákról, a Prédikátor Könyvéről, Ézsaiás 
próféta könyvéről, az Énekek Énekéről. A Galáciai levélről másodszor is 
tartott előadást Luther. Ezt a levelet különösen szerette, „levélkéjének”, 
sőt feleségéről „Bóra Katájának” nevezte. A későbbi időben is a Galá
ciai levélhez írt magyarázata volt Luthernek egyik legnagyobb tekintély
re szert tett írásmagyarázati munkája. A Zsoltárok Könyvét háromszor 
is elővette előadásai folyamán. Ugyanis mindig más-más zsoltárt vett ma
gyarázata alapjául.

Luther professzori munkáját a reformáció küzdelmeiben való rész
vétele hosszabb időre, olykor egy évre is, megakasztotta, azonban amint 
lehetősége nyílt rá, nyomban folytatta tanári tevékenységét.
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A katedrán

Luther mindig tekintettel volt az érte lelkesedő ifjúságra. Hogy mi
kor mennyien hallgatták előadásait, arra nézve megbízható adataink nin
csenek. Csupán annyit tudunk, hogy Luther általában zsúfolt előadóte
remben tartotta óráit, mégpedig többnyire a nagy előadóteremben. Bizo
nyos az is, hogy azt a több ezer diákot, aki Luther életében megfordult 
Wittenbergben, elsősorban Luther személyisége vonzotta, s így előadásai 
mindenkor erősen látogatottak voltak. Különös vonzóerőt adhatott elő
adásainak rendkívül eleven és közvetlen módja. Számos német szót és 
közmondást vegyített szavaiba, sőt nemegyszer tréfás megjegyzésekkel is 
fűszerezte azokat. Luthert életében körülbelül száznyolcvan magyar diák 
hallgatta. Ezek közül Dévai Biró Mátyásról, a „magyar Lutherről” olyan 
adat is van, hogy Luther házában lakott és asztalánál is vendége volt.

Luther Asztali Beszélgetéseiből arra lehet következtetni, hogy a ma
gyarok nem mindig érthették meg teljesen, mivel latin nyelvű előadásait 
erősen tarkította német szavakkal és kifejezésekkel. így aztán a magya
rok gyakran keresték fel Melanchthon előadásait, akinek tiszta latin 
nyelvű előadásait jobban értették.

Íírásmagyarázati módszerek

Luther első előadásának kézirata azt is mutatja, hogyan küzdi le 
fokról fokra a középkori gyakorlat nyomait. Eleinte még a Szentírás szö
vegéhez fűzött rövid magyarázatokat közölt, amiket a középkori egyház
atyák tanításából merített. Minél inkább előrehaladt Luther az előadásai
ban, annál több saját teológiai véleményt és gondolatot szőtt bele előadá
saiba azokból a meglátásokból, amelyekre Isten elvezette. Későbbi elő
adásaiban formailag is szakított a középkori gyakorlatból átvett módsze
rekkel, s a szentírási szöveget összefüggően magyarázta, a korábbi apró
lékos jegyzetek helyett. Új volt Luthernél az is, hogy rendkívül sok 
szentírási idézetet használt. Ez is mutatja, hogy Luther egész gondolko
dása a Bibliában gyökerezett.

Luther a középkori hagyományoknak megfelelően kezdetben azt taní
totta, hogy minden íráshelynek négyféle értelme van, s a magyarázat ab
ból áll, hogy minden egyes íráshelynek mind a négy értelmét meg kell 
állapítani. A négy értelem a következő: 1. a betű szerinti, 2. az átvitt 
vagy képies értelem, 3. az erkölcsi vagy morális és 4. a végső dolgokra, 
az eschatológiára vonatkozó értelem. Abban az időben ez volt az általá
nos elterjedt írásmagyarázati módszer. Amint azonban megérlelődött 
Luther reformátori gondolkodásmódja, a Biblia egyértelműségének az 
elve válik uralkodóvá Luthernél, s a betű szerinti értelem lesz az egyet
len igazi jelentés. Azt tanítja, hogy mivel az írás minden szava Krisz
tusra vonatkozik, így a négyféle értelem is „egy folyamba ömlik” . Luther 
mind a Szentíráshoz való viszonyában, mind egész teológiai gondolkodá
sában kezdettől fogva krisztocentrikus alapon áll. Ez a Krisztus-közép- 
pontúság Luther egész életművére jellemző. Krisztusban találta meg 
Luther a Szentírás tartalmi egységét. Így találta meg a Biblia egysé
gét és egyértelműségét.

Már a 95 tétel kiszögezése előtt próbálkozott Luther egyes szentírási 
részek németre fordításával. Előadásaiban is vannak olyan helyek, ahol 
a latin kifejezéseket német szóval igyekszik érthetőbbé tenni. Az ilyen
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fordítási kísérleteknél a biblia szövegét szó szerinti értelemben kellett 
megragadnia, mivel csak így sikerülhetett a fordítás.

Ahol azonban a Szentírás szó szerinti értelme nem elég világos, ott 
Luther óva int attól, hogy az Írás egyes részeit bárki is kiszakítsa, ha
nem az Írást mindig mint egészet kell figyelembe venni. Ilyen módon 
jut el Luther ahhoz a híres írásmagyarázati elvhez, hogy a Szentírás ön
magát magyarázza. Természetesen az ige puszta logikai folyamattal nem 
érthető meg, „egyedül a Lélek érteti meg az írásokat helyesen és Isten sze
rint” . Vagyis a Szentlélek tesz képessé az írás megértésére. Viszont az 
Ige közvetíti a Szentlelket. Ilyenformán az írás éppen a benne elrejtett, 
de eleven és ható Szentlélek által alakítja át bensőleg tanulmányozóját 
és teszi képessé a megértésre. Jézus Krisztus azzal a hivővei közli a ma
ga javait, aki hittel ragaszkodik hozzá.

Reformátori  fejlődése

A professzor Lutherben érlelte meg Isten a reformáció alaptanításait.
Luther latin nyelvű műveinek 1545-ös wittenbergi kiadásához írt elő

szava valóságos kis önéletrajzot nyújt reformátorrá fejlődéséről. Elmond
ja, hogy a Római levél 1,17. versének azok a szavai, amelyek Isten igaz
ságáról szólnak, nagy lelki kísértéseket okoztak neki. A középkori teoló
gusok Isten aktív, vagyis büntető igazságosságát értették ezen. De azután 
Luther rájött arra, hogy Isten igazságossága passzíve értendő, vagyis Is
ten könyörülő igazságosságaként, mellyel a bűnösöket igazakká teszi. Ez 
a felismerés olyan hatással volt rá, hogy válósággal újjászületett, s a pa
radicsom kapui nyíltak meg előtte. Az Isten igazságossága értelmének 
felfedezése döntő jelentőségű volt Luther egész teológiai gondolkodásá
nak az átalakulására. Luther reformátori gondolkodásának középpontját 
alkotó megigazulási tanát már jóval a búcsú-vita kezdete előtt meg lehet 
találni. Luther már 1515-ben a Római levélhez írt magyarázatában, az 1. 
fejezet 17. versénél világos és kerek meghatározásban fejezi ki tanítását: 
„Isten igazságosságán nem az értendő, mellyel ő önmagában igaz, hanem 
amellyel mi Őtőle mégigazíttatunk, ami az evangéliumi hit által törté
nik” . Ez már világos kifejezése — két évvel a 95 tétel kiszögezése előtt 
— a hit által való megigazulás bibliai és éppen ezért reformátori tanítá
sának.

A professzor Luther teológiai felismeréseiből született meg a harcos 
Luthernek a reformációja. Isten csendben érlelte ezt a professzort, hogy 
azután alkalmas eszközként felhasználhassa a reformáció művében. 
Egyetemi előadásaiban is kiérződik a szív melegsége, a hitbeli meggyő
ződés ereje. Nem a szentek érdemére utal, hanem mindenkor Krisztus
hoz törekedett vezetni a lelkeket. Pál apostol tanítására alkotó módon tá
maszkodott. A páli hit által való megigazulás tanítása nemcsak teoló
giai elméletet, hanem az életet jelentette Luther számára. Világosan látta 
a Szentírás professzora az ige központi tanítását: Isten kegyelmes igaz
ságát. Ennek a helyes teológiai felismerésnek élt akkor is, amikor a kö
zépkori egyház felzúdult ellene.

A középkori egyház romlottsága teljes ellentétben állott mindazzal, 
amit Luther Isten igéjéből tanult. Teológiailag azt vallotta, hogy Krisztus 
és a szentek érdemeinek fölöslegében kimeríthetetlen kincstárt örökölt 
az egyház, s ebből a pápa tetszése szerint osztogathat meghatározott fel
tételek mellett mindenkinek.

A pápaság azonban nemcsak teológiailag tévelygett, hanem magatar-
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tásában is. A világ urává akarta tenni magát. A középkori egyház letért 
a szolgáló egyháznak az útjáról. A pápák, kihasználva a középkorban el
ért óriási hatalmukat, egyre nagyobb mértékben bocsátották áruba a 
szentek érdemeit, saját kincstáruk megtöltésére.

Ezzel a teológiájában és gyakorlati magatartásában megromlott kö
zépkori egyházzal Luthernek szükségképpen ellentétbe kellett jutnia. 
Amit cselekedett, Isten igéje védelmében tette. Meg kellett támadnia a 
római egyházat Isten nevében.

A reformáció indítóoka tehát elsősorban az Isten igéjéhez való hű
ség volt. A Szentírás mindenek fölé helyezése Luthernek a legfőbb refor- 
mátori cselekedete. Ez már magában véve is ellene mondott a pápai ha
talomnak és tekintélynek. Ez volt a reformáció teológiai indító oka. A 
Szentíráshoz való hűség természetesen evangéliumi magatartást is köve
telt, s ezért szükségképpen ellentétbe jutott Luther a középkori egyház 
romlottságával.

A középkornak, a kolostornak, a lelkiismereti kényszerítésnek, a pá
pai és papi hatalmaskodásnak a sötétségével szembeállította az evangé
liumi szabadságnak a tiszta és világos életformáját, amelyben a keresz
tyén ember egyházi szabályok megtartása helyett a Jézus Krisztusban 
való hite által nyeri el üdvösségét és ez a hite vezérli a földi életben az 
embertársak javát és előmenetelét szolgáló becsületes, szorgalmas életre.

A kolostorba lépett Luther így győzte le a kolostort s az egész közép
kori egyházat s így vált az igazi keresztyénségért való küzdelem hatal
mas alakjává.

2. LUTHER AZ IGEHIRDETÉSRŐL

Az istentisztelet középpontja: az igehirdetés

Luther egész reformátori művének legfontosabb vonása: Isten igéjé
nek a magasra emelése. „Az ige nélkül nem élhetsz, sem kegyes nem le
hetsz, sem nem üdvözülhetsz” — mondja „A Krisztus szent teste szent
ségének imádásáról” írt művében. Ennek megfelelően emeli ki Luther az 
istentisztelet evangéliumi alapját a „Német mise” című írásában, ahol 
ezt írja: „Minden istentiszteletnek legfontosabb s leglényegesebb része 
az Isten igéjének hirdetése és tanítása”. Ez ma már természetesnek tű
nik előttünk, azonban korszakalkotó volt Luther idejében, amikor a ró
mai mise szertartásai között „az Isten igéjét elhallgatták és csak az ol
vasásra és éneklésre szorítkoztak a templomokban” . (A gyülekezeti 
istentisztelet rendjéről.) „Hogy ezt a visszaélést megszüntessük, elsősor
ban azt kell tudnunk, hogy a keresztyén gyülekezet sohase gyülekezzék 
össze anélkül, hogy abban Isten igéjét ne hirdessék és ne imádkozzanak. 
A fő az legyen a dologban, hogy az ige fellendüljön s ne fajuljon ismét 
érthetetlen darálássá s üres szóbeszéddé, ami eddig volt. Semmi sem 
szorgalmazandó annyira, mint az ige, annak kell uralkodnia a keresztyé
nek között, amint azt az egész írás és Krisztus tanítja.” (A gyülekezeti 
istentisztelet rendjéről.) Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az ige
hirdetés a szentségek rovására kap kiemelkedő helyet, hiszen a szentsé
gek sem egyebek, mint látható igék s éppen az igehirdetés tárja fel lé
nyegüket és ajándékukat.
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Az igehirdetésnek ez az értékelése szorosan összefügg Luther egész 
teológiájával, amely hatalmas erővel szólaltatja meg Isten igéjét, hogy 
azután az ige hivő befogadást találjon s a hit megteremje az új élet 
gyümölcseit. „Az egyház babyloni fogságáról” írt munkájában ezt írja 
Luther: „Isten igéje mindenek között az első. Azután következik a hit, a 
hitre pedig a szeretet. A szeretet azután minden jócselekedetet elvégez, 
nem cselekszik semmi rosszat, hanem betölti a törvényt, amint Pál apos
tol mondja Róm 13,10-ben.”

Az igehirdetésben Isten szól

^ Luther nem fél annak a kimondásától, hogy az igehirdetésben Isten 
jelen van az igében s éppen ezáltal megy végbe az Isten és ember sze
mélyes találkozása. A keresztyén gyülekezet legfőbb ismertető jele a 
benne hangzó ige: „Azon lehet legbiztosabban megismerni a keresztyén 
gyülekezetét, ahol a tiszta evangéliumot prédikálják. Mert mint a sereg 
zászlaján, mint biztos jelen, megismerhetjük, hogy micsoda úr és micso
da sereg van a táborban, éppen úgy lehet biztosan megtudni az evangé
lium hirdetéséből, hogy hol van Krisztus és hol van az ő híveinek tábo
ra.” (A keresztyén gyülekezet jogáról és hatalmáról.) Majd hozzáteszi: 
„Lehetetlen, hogy azok között, akik közt az evangélium hat és munkál
kodik, ne volnának keresztyének, bármily kevesen legyenek és bármily 
bűnösek vagy gyarlók legyenek is.” „Ahol az evangéliumot hirdetik, ott 
ragyog a hit csillaga, ott valóban jelen van Krisztus és ott valóban meg
találod az egyházat. Mert lehetetlen, hogy ahol Isten igéje hangzik, ott ne 
legyen jelen Isten, Krisztus, Szentlélek, viszont az is lehetetlen, hogy 
ahol Isten, Krisztus, Szentlélek, egyház van, ott Isten igéjét ne hirdes
sék”. (W. A. 10. I. k. 1, 711.)

Ez az igében jelen levő Krisztus, embereszközein keresztül szól és 
cselekszik, ezért, aki igét hirdet, Isten eszközeként, Isten szavát és üze
netét szólja. „Amit én és az evangéliumnak vagy Krisztusnak bármely 
más hűséges szolgája a maga hivatalában Isten parancsából mondunk 
és cselekszünk, tanítva, prédikálva, vigasztalva, büntetve, keresztelve, 
Úrvacsorát 'szolgáltatva és feloldozva, azt mind maga Isten cselekszi, 
általunk és bennünk, mint az ő eszközeiben.” (Asztali Beszédek) Ugyan
itt azt mondja Luther: „Van, áki így okoskodik: Ej, hogyha én magát az 
Úristent, a menny és föld teremtőjét hallhatnám, a világ végéig is el
mennék! — Nohát, édes atyámfia, hallgasd az Istent, a menny és föld te
remtőjét, ő szól hozzád szolgái, a papok és prédikátorok által, ő keresztel, 
oktat, tanít és feloldoz téged az ige és a szentségek által.” Luther arra ta
nít, hogy minden figyelmünket Isten igéjére összpontosítsuk: „Én leg
alább sokra tartom, ha Pommer János doktor, avagy Stifel Mihály uram 
az evangéliumból valamely igét olvas fel; ilyenkor úgy érzem, mintha 
maga az Isten a mennyből szólna hozzám. Ezért mondták a régi atyák, 
hogy ne a keresztelő vagy a szentségkiszolgáltató személyt nézzük, ha
nem ügyeljünk az Isten igéjére” . (Asztali Beszédek)

Luthernek az a tanítása, hogy az igehirdetésben Isten szól, egész 
irodalmi működésén végigvonul, de a legerőteljesebben akkor hangzik, 
amikor arra mutat rá, hogyan válik az írott ige, a Szentírás, a testté lett 
igéről, Jézus Krisztusról szóló élő és eleven bizonyságtétellé, azaz „viva 
vox” -szá.
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„Viva vox evangelii”.

A „De servo arbitrio” című munkájában szól Luther az elrejtőző 
„Deus absconditus” -ról és a magát kinyilatkoztató „Deus revelatus” -ról. 
Az eszköz, amellyel Isten kinyilatkoztatja magát: az ige. Isten az igenek 
az Istene. Ezen keresztül szólítja meg az embert. Ezért kell Isten igéjét 
olyan nagyra értékelni, az ő szavát szorgalmasan hallgatni, igéjének 
hinni, mert ez a legfőbb istentisztelet. (W. A. 40. I. 130: 16.)

Isten semmi más közvetítőt sem hagyott közte és az ember között, 
mint a testté lett Igét, az egyszülött Fiút, Jézus Krisztust. Öt dicsőítette 
meg s Öreá mutatott: „ö t  hallgassátok”, — idézi Luther Mt 17,5-öt. 
Krisztusban Isten maga jön felénk. Az Ige testté léteiével megjelent a 
világban, emberekhez lehajló, megalázkodó formában az élő Ige, Jézus 
Krisztus. Ebben az értelemben Luther egész teológiája: az Ige teológiája, 
azaz a Jézus Krisztusban kinyilatkoztatott Istenről szóló beszéd; Krisz
tusról szólva mondja Luther: „Az Isten őbenne van teljességgel, ezért, 
aki az igét befogadja, az egész Istenséget fogadta be.” (W. A. 10. I. 188: 6.)

Az igének a befogadását a Szentlélek munkálja az igehirdetésen 
keresztül. A  teremtés és megváltás Isten lezárt cselekedetei, Krisztus 
már mindent elvégzett helyettünk és éretünk (W. A. 30. I. 188: 9.), de 
éppen az a Szentlélek munkája, hogy Isten múltban lezárt üdvcselekvé
sét számunkra aktuálissá, érvényessé tegye. Luther szerint: „A teremtés 
mögöttünk és a megváltásban is minden megtörtént érettünk, de a Szent
lélek végzi a maga művét szüntelenül az utolsó napig, gyülekezeteket 
hoz létre a földön és mindent megjelent és megcselekszik, ami Krisztus
ra vonatkozik” (W. A. 30. I. 191 : 18.) Az igén keresztül valósul meg a 
Szentiéleknek ez a cselekedete. Az igében a Szentlélek által Krisztus élő 
Krisztusként van jelen minden időben, minden generáció számára. Az 
ige kiszélesíti Krisztus művét az egész emberiségre, az egész történelem
re. Ha Krisztus művét a Szentlélek nem hirdettetné, senki sem jutna 
hitre s nem lehetne a Krisztusé (W. A. 27. 118 : 28.). Ahol azonban az ige 
a nyilvános prédikáció által fellendül („ym schwang” geht), ott Isten üdv
akarata hatalmas erővel megvalósul (W. A. 29. 200 : 3.). A Krisztus vált- 
sághalálának és feltámadásának minden ajándéka tehát csak azáltal le
het a miénk, ha azt hirdetik számunkra, ha szól az ige, s az .írott igét a 
Szentlélek megeleveníti.

A Szentírás Isten szavának emberhez alkalmazott formája, mert be
tűkbe van öntve s könyv alakban kellett megjelennie. Ezzel a Szentírás- 
sal szemben anakronizmus volna Luthertől mai színvonalon álló tudomá
nyos bibliakritikát várni. Számára az Írás nem jelentett sok problémát, 
szövegkritikai kérdéseket sem ismerhetett. De ennek ellenére sem volt 
kritikátlan a Biblia egyes könyveivel szemben, közismert az a szemlélet- 
módja, amely mindent Krisztusra vonatkoztatva vizsgál s a keresztyénség 
lényegének mértéke alatt ítél meg. Ami Krisztust hirdeti, „quod Chris- 
tum treibt”, az számára a lényeges. Ennek alapján nevezte a Krónikák 
könyvét zsidók történetének, s az Újszövetségből a Jakab levelet Stroh- 
brief-nek, szalmalevélnek.

Ami Luthernek a Bibliával való bánásmódját illeti, arra nézve is 
érvényes, hogy fejlődésen megy ót. A fiatal Luther nem volt mentes a 
régi középkori bibliamagyarázás tradícióitól, s első műveiben alkalmazta 
a Biblia historikus, allegorikus, analogikus, tropologikus magyarázatát, 
így például ez a szó: „Gerechtigkeit” historikusán Krisztust, allegoriku
sán az egyházat, analogikusán az egyházban munkálkodó Istent, tropolo- 
gikusan a Krisztusban való hitet jelentette. Viszont később a Római le-
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vélhez írt magyarázatában éppen ennek a fogalomnak vált utolérhetetlen 
magyarázójává, amikor a „iustitia Dei” , a „dikaiosüné thou Theou” kife
jezésben Istennek azt az igazságát jelöli meg, amellyel minket, bűnösö
ket a Jézus Krisztus érdeméért igaznak fogad el. Később kifejezetten 
támadta az allegorikus írásmagyarázatot s név szerint Origenest is 
megrótta azért, amiért önkényesen bánt az Írással s eltért annak egysze
rű, világos értelmétől.

Ha tehát a Biblia nem is jelentett Luther szántóra sok problémát, 
azonban annál többet foglalkoztatta a Biblia magyarázatának a kérdése, 
ami egyúttal az igehirdetés legfontosbb előfeltétele. Vallja, hogy az ör
dögnek nagy hatalma van a Szentírás helyes értelmezésének a megron
tására és összezavarására. Sőt, hozzáteszi, hogyha az ördögtől nem kelle
ne félni, akkor nem is volna szükség arra, hogy Isten igéje betűbe és 
könyvbe zártan legyen velünk, mert akkor elég lenne nemzedékről nem
zedékre szájról szájra átadni Isten szavát. Luther szerint: „Az írás 
gyengeségünk miatt adatott, mert ha nem volnánk olyan gyarlók, nem 
lenne szükség írásra sem” (W. A. 10. I. 1, 193 : 17.). Itt Luther arra hi
vatkozik, hogy Krisztus sem írt le semmit és az apostolok sem voltak 
eredetileg író emberek, hanem szóban hirdették az igét, s prédikációjuk
kal bejárták a falvakat és városokat. Isten igéje tehát élő szó volt s 
most is élő szóvá, „viva vox”-szá kell lennie, csakhogy most az írott ige, 
a Szentírás alapján. Az ige lényege: üzenet az egész emberiség számára. 
A Szentlélek megeleveníti és befogadhatóvá teszi az írott és hirdetett 
igét egyaránt, hogy ne holt betű és élettelen írás, hanem megelevenítő és 
életújító dünamisz legyen az Isten szava, minden hívőnek üdvösségére. 
„Isten nem azt akarja, hogy te halottaktól tanulj, hanem ő maga akar 
örökkévaló tanítód lenni, azért az ő szavához kell tartanod magad, mert 
ő jól tudja, hogy mit kell tanulnod a halottaktól és mit kell mondanod az 
élőknek” (W. A. 10. I. 1, 586.).

A prédikáció a legszorosabban összetartozik a textussal s viszont a 
textusnak megelevenített igévé kell válnia a prédikációban. A textuson 
keresztül akar az élő Krisztus az egyházban beszélni. A prédikátor 
Krisztus szava iránti engedelmessége és szolgai mivolta éppen abban 
van, hogy igéhez kötötten szólal meg. Ha nem így volna, nem Krisztus 
szolgája lenne. Az igehirdetésben állandó ádventként jön Krisztus a 
gyülekezethez s az élő Krisztussal találkoznak az igehirdetésben mind
azok, akik várják az ő érkezését. Luther szerint: „Az evangélium hirde
tése nem más, mint az, hogy általa Krisztus jön hozzánk s minket pedig 
Őhozzá visz” (W. A. 10, I. 1, 13 : 22.).

Amíg azonban a prédikáció idáig eljut, sok munkát kell elvégeznie 
az igehirdetőnek, mert a textus megértése nem jön az emberi lélek vala
mi belső világosságából, hanem csupán a textus megértése érdekében 
végzett kemény és kitartó munka eredményeképpen. Erről Luther ezt 
írja az igehirdetőknek: „Meditálnod kell, ami ezt jelenti: nemcsak a 
szívben, hanem külsőleg is, az igét újra meg újra elmondva és a betűkbe 
öntött igét vizsgálva, olvasva és újra elolvasva, a legodaadóbb figyelem
mel kell tanulmányoznod az igét és gondold végig újra az olvasottakat, 
hogy mit akarhat üzenni a Lélek. És vigyázz, hogy ne felületesen és köny- 
nyelműen járj el, ne gondold, hogyha valamit egyszer vagy kétszer ol
vastál, hallottál vagy mondtál, hogy akkor már mindent helyesen értesz 
abból. így igazi teológus nem cselekedhet. Ez nem lenne más, mint éret
len gyümölcs, amely lehullik, mielőtt még megérlelődhetne” (W. A. 50 
659 : 22.). Az ige helyes megértésének az útja tehát semmiképpen sem a 
lélek önmagába merülése, valami igétől független misztikus elrévülés,
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hanem szorgalmas munka a textus helyes értelmének tudakolása irányá
ban, dolgos és munkás meditáció, amely nem veti meg a filológiai mun
kát, szövegösszehasonlítást, csakhogy minél hűségesebb tolmácsa lehes
sen az Isten beszédének. Luther egyetlen szót sem hagyott figyelmen kí
vül textusában, minden szó jelentését figyelemmel kísérte s utolérhetet- 
lenül gazdag exegézissel tudta feldolgozni szövegét. Nemcsak mesterség
beli kényszerből, hanem a saját maga lelki táplálása érdekében is állan
dóan merít a Szentírásból. Asztali Beszédeiben maga mondja, hogy „a 
Szentírás olyan, mint valami nagy erdő, teli mindenféle fajta fákkal s 
rajtuk sokféle gyümölccsel. Mert hát a Szentírásban a tanításnak, buzdí
tásnak, vigasztalásnak, ígéretnek és intésnek stb. egész gazdagsága van. 
Ám ebben az erdőben nincs egyetlen fa sem, amelyet ő meg ne rázott s 
melyről egy-két almát, körtét le ne szedett volna” (Asztali Beszédek). Az 
a Luther, aki a Szentírásban ennyire benne élt, nem volt eltántorítható a 
Biblia tanításától semmiféle emberi bölcsesség által sem. „Nekem elég 
egymagában az Isten igéje és nem törődöm a csodajelekkel, nem vá
gyom látomások után sem, sőt még egy angyalnak sem hinnék, ha mást 
tanítana, mint amit az Istennek igéje tanít” — mondja Asztali Beszédei
ben.

A prédikátor Luther igehirdetései mélyen benne gyökereznek Isten 
igéjében. Egészen ritkán beszél textus nélkül, de ha teszi is, minduntalan 
az írásból merít és állandó összhangban van a Biblia üzenetének egé
szével. Textusként a vasár- és ünnepnapokon főleg az óegyházi perikópá- 
kat használta, míg hétköznapokon lectió continua-ként az egyes bibliai 
könyveket folytatólagosan magyarázta. Igehirdetéseiben szorosan a tex
tushoz tartotta magát, ha pedig az ún. témás igehirdetést keressük nála, 
azt mondhatjuk, hogy voltaképpen minden prédikációjának legfőbb té
mája: Krisztus, igehirdetései pedig ennek a főtémának a változatai. Ez a 
krisztocentricitás sugárzik minden igehirdetéséből. Erről így beszélt: 
„Aki Istent Krisztusban meg nem találja, nem találja az meg sehol, ke
resse bár, ahol akarja; még kevésbé érti meg, mi az ő akarata és lénye
ge. Őbenne azonban mindent megismerünk, az egész istenséget és em
berséget, vagyis egyszerre látjuk általa a legnagyobb erőt vagy hatalmat 
és a legnagyobb gyengeséget, az életet és halált, az igazságot és bűnt, Is
ten kegyelmét és haragját” (Asztali Beszédek).

Az írásmagyarázat kérdéseit végigharcoló Luther tehát eljutott oda, 
hogy a középkori tradícióval szemben a Szentírásnak mindenütt egysze
rű, eredeti, gondos szövegtanulmányozáson alapuló értelmét keresse, s 
azt mindig arra vonatkoztassa, Akiben lakozott az istenség testikép
pen. A Krisztuson keresztül megismerhető Isten igéjét teszi a Szentlélek 
az igehirdetésben „viva vox”-szá, amely Istennek ereje, minden ember 
üdvösségére.

Harc az igehirdetés tisztaságáért

Luther volt olyan bátor, hogy Isten szavának tekintse a prédikációt, 
de ugyanakkor a Szentírás bűnről szóló tanítása szerint azt is tudta, hogy 
a bűn az igehirdetőkre és szavukra is vonatkozik. Nem mindegy, hogy 
mit beszél az igehirdető: „Jézus nem azt mondja: menjetek és prédikál
jatok, amit akartok, vagy amit jónak láttok, hanem az ő saját igéjét adja 
szájukba és azt parancsolja nekik, hogy az evangéliumot hirdessék. Ha
sonlóképpen Máté utolsó fejezetében így szól: Menjetek el és tanítsatok 
minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és Szentié
leknek nevében és tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazokat, amelye
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két én parancsoltam. Lám, itt megint csak nem azt mondja: tanítsátok 
őket, hogy megtartsák azt, amit ti kitaláltok, hanem amit én parancsol
tam.” (Az emberi tanítások elkerüléséről.) Luthernek ugyanebben az írá
sában másutt pedig ezt olvassuk: „Figyeld meg Krisztus szavát, hogy 
hiábavaló tisztelet, Istent emberi parancsolatok szerint tisztelni” . Mind
ezt nem valami emberellenesség mondatja Lutherrel. „Mi azonban az 
emberi tanítást nem azért kárhoztatjuk, mert emberek tanításai (mert 
hisz különben szeretni akarjuk őket), hanem azért, mert az evangélium 
és a Szentírás helyébe nem léphetnek” (U. o.).

Luthernek nemcsak az igét háttérbe szorító római tanítással kellett 
harcolnia, hanem az igét félremagyarázó rajongókkal is. Közvetlen ta
pasztalatai voltak arról, hogyan lehet tönkretenni az igehirdetés tisztasá
gát, hogyan lehet kegyes látszatok alatt meghamisítani az igét. „Ahol 
nem maga a Lélek szól a prédikátorokból, végül oda jut a dolog, hogy 
mindenki azt prédikálja, amit akar s az evangélium s annak magya
rázata helyett ismét tücsköt-bogarat fognak összeprédikálni” . (Német 
mise.) Hivatkozik az apostoli kor példáira: „Péter második levelében (2, 
1) így szól: Közétek is jönnek majd hamis tanítók, akik behozzák a 
kárhozat szektáit. Ezek azok, akik a lelkiesség dolgait mutatják és lel
kieknek neveztetik magukat. De minthogy hit nélkül valók, lehetetlen, 
hogy lelki dolgokban ne tévedjenek. Ahol nincs meg a hit és igaz lélek, 
ott az ördög adja be a hamis lelket és úgy vezeti az embereket tetszetős 
tanokkal és cselekedetekkel, hogy elhitetik magukkal, hogy ők nagyon is 
lelkiesek.” (Emberi tanítások elkerüléséről.) Asztali Beszédeiben pedig 
keserűen fakad ki azok ellen, akik a maguk szájaíze szerint magyaráz
zák az igét: „Minden más tudománynak és mesterségnek megvannak a 
maguk tanítói és mesterei, akiktől azokat tanulni kell, van rend és tör
vény, amely szerint cselekedni és eljárni kell, csak a Szentírással és az 
Isten igéjével szabad kinek-kinek kénye-kedve szerint bánni, azt bírál- 
gatni, csűrni-csavarni, ahogy tudja és akarja a maga feje szerint. Innen 
van a sokféle felekezet, szekta és botránkozás. Isten mentsen meg tő
lük!”

„Tanítsatok egyszerűséggel!”

Az Isten igéjéhez kötött igehirdető nem elegyítheti beszédét a maga 
bölcsességével, mert nem a maga nevében, hanem mint az egyház orgá
numa szólal meg. „Akad néhány prédikátor, aki azt hiszi, hogy ő nem 
igazi prédikátor, ha valamivel többet nem hirdet, mint a Krisztust és 
többet nem tanít, mint mi. Ezek különcködő nagyravágyók, akik elfordul
nak a mi egyszerűségünktől és különös bölcsességgel lépnek fel, hogy az 
ember megbámulja őket és azt mondja: Ez ám a prédikátor!” (Szentek 
tiszteletéről.) Ezzel az önmaga dicsőségét kereső prédikátorral szemben 
Luther odaállítja azt a módot, ahogyan Jézus Krisztus tanított, s az ő 
nyomában a tanítványok és az igehirdetés nagyjai. „A legjobb prédiká
torok azok, akik a népet és az ifjúságot a legegyszerűbb módon, minden 
bölcselkedés nélkül tanítják, amint Krisztus is egyszerű példabeszédek
kel tanított” . (Asztali beszédek.) Másutt pedig így szól az igehirdetők
höz: „Legyetek éberek, hogy megmaradjatok a Krisztus egyszerű tanítá
sánál, a tiszta hitnél és igaz szeretetnél. Tanítsatok egyszerűséggel és ad
jatok felvilágosítást hitetekről szelídséggel” (Szentek tiszteletéről). Ez az 
egyszerű, világos és félreérthetetlen beszéd nem tűr meg semmiféle rej
tett és titkos mondanivalót, sem valamiféle filozófiai spekulációt. Külön 
kiemeli Luther Origenesnek, az ősegyház egyik legtermékenyebb írójá
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nak az igehirdetési hibáját, aki a teremtéstörténetet nem eredeti értelme 
szerint fogta fel, hanem mindent jelképesen, s ennélfogva önkényesen 
magyarázott: „Az Isten igéjét nem szabad erőszakosan elcsűrni-csavarni 
sem embernek, sem angyalnak, hanem amennyire lehetséges, annak sza
vai legegyszerűbb jelentésük szerint értelmezendők. És hacsak valami 
nyilvánvaló ok nem forog fenn, ragaszkodnunk kell az igék egyszerű, 
eredeti értelméhez, hogy alkalmat ne adjunk az ellenfeleknek arra, hogy 
az egész írásból játékot ne űzzenek. Ezért régen méltán rótták meg Ori- 
genest azért, mert ő mindazt, ami a Paradicsomról szólt, kiforgatta ere
deti értelméből és allegorikusán magyarázta” (Az egyház babiloni fogsá
gáról).

Hogyan kell Krisztust hirdetni?

Luther szerint „kétségtelen, hogy az egész Szentírás Krisztusra vo
natkozik, hiszen Krisztus is azt mondja (Jn 5, 46): Mózes énfelőlem írt” . 
(Az emberi tanítások kerüléséről.) Ennélfogva az igehirdetés lényege sem 
más, mint Jézus Krisztus evangéliumának hirdetése. „Az Isten országá
nak prédikálása pedig semmi más, mint az evangélium prédikálása, 
amelyben a Krisztusban való hitet hirdetik, amely által Isten bennünk 
él és uralkodik” (Az emberi tanítások elkerüléséről). De természetesen 
„nem elég Krisztus életét és tetteit csak úgy a világba, mint valami his
tóriát és krónikát prédikálni . .. Olyanok is sokan vannak, akik Krisztust 
úgy hirdetik, hogy egyetlen céljuk szánakozást kelteni felette s ellen
szenvet a zsidókkal szemben . . .  Ám a Krisztust nem így kell hirdetni, 
hanem csak úgy, hogy bennem és benned hitet költsön az s e hit ben
nünk meg is maradjon. Az ilyen hit pedig úgy támad és úgy marád 
meg, ha megmondják nekem, miért jött Krisztus, hogy kell azzal élni és 
azt élvezni, amit ő nekem hozott és adott. Mert ha a naiv így hallgatja 
Krisztust, lehetetlen, hogy meg ne vidámuljon, legmélyén meg ne vi
gasztalódjék, s lehetetlen, hogy a Krisztust megismerve, a szív őt újra 
meg ne szeresse” (A keresztyén ember szabadságáról).

Az ige és a Szentlélek Krisztusnak szívbe való befogadását munkál
ják, így lehet őt igazán tisztelni és követni. „A szívedbe való befogadást 
azonban nem úgy értem, hogy csak tudjad és róla megemlékezzél. Mert 
ez semmi. Hanem tartsd annak és tiszteld úgy, aminek tartani és aho
gyan tisztelni kell: ti. élő, örök, mindenható igének, amely örökké meg
tart és magába foglalja mindazt, amit mond. . .  Ez az ő igazi tisztelete és 
semmiféle más tisztelettel nem éri be. Röviden szólva e tisztelet nem 
más, mint igazi, a szív mélyéből fakadó hit, amely az igét szentnek tart
ja és_ benne örökké bízik. . .  Az az ő igaz tisztelete, ha szívedbe fogadod. 
A szív az ő aranyos szentségtartója” . (A Krisztus szent teste szentségé
nek imádásáról)

Luther igehirdetésének széles távlata

Luther egész reformátori szolgálatával ellenkezik az, hogy igehirde
tésével bezárkózzék valami szűk kolostorba, hiszen nem volt még igehir
dető, aki keményebben elítélte volna a világtól elvonuló kolostori keresz- 
tyénséget.

Luther volt az, aki a maga korában becsületet szerzett a munkának, 
s a Nagy Kátéban azt tanította, hogy „ha elvégzed napi munkádat, az 
többet ér, mint az összes barátok szenteskedése és szigorú élete!” A Né
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met Nemzet keresztyén nemességéhez írt munkájában pedig azzal for
dul kora társadalma felé: „Kinek-kinek megvan a maga mesterségével 
járó hivatása és foglalkozása és mindenkinek kötelessége, hogy a maga 
hivatásában és foglalkozásában másoknak használjon és szolgáljon”. A 
hűségesen végzett munkában a keresztyén ember azzal, hogy embereket 
szolgál, Istent szolgálja, mert így lesz „Krisztussá a felebarát számára” . 
Luthernek ez az igéből tanult mélységes emberszeretete lesz nyilván
valóvá, amikor a „Keresztyén ember szabadságáról” című munkájában 
így hívja fel a keresztyéneket: „Minden törekvésünknek csakis arra kell 
irányulnia, hogy más embertársainknak általuk szolgáljunk és javukat 
munkáljuk, semmi másra nem tekintvén, csakis amire szükségük van, 
mert ebben áll az igaz keresztyén élet” .

Messze vezetne, ha mindazt a rendkívül széles területet át akarnánk 
tekinteni, amire Luther az ige világosságával rámutatott. Meg kell elé
gednünk azzal, hogy csak címszavakban utalunk arra a területre, amit 
Luther teológiailag és igehirdetésileg feldolgozott.

Ezek között kiemelkedő helyet foglal el a munkáról és a keresztyén 
ember hétköznapi cselekedeteiről szóló szava, amelyben szembeszállt a 
középkorral s a munkát bibliai értékelésben és nem feudális, azaz világi 
értékelésben részesítette.

Azután volt szava kora nagy igazságtalanságaival szemben. Támad
ta a népnyúzó urakat, bankárokat, köztük különösen a Fuggereket, de 
nem kímélte az egyházi bűnöket sem, maró gúnnyal és megsemmisítő 
igei alapvetéssel leplezte le Róma kapzsiságát és népnyúzását.

Külön könyvet szentelt minden idők égető kérdésének, a háború és 
béke problémájának „A katona hivatásáról” címen.

A „Világi felsőbbségről” szóló munkája emberek millióinak szívében 
gyújtott világosságot az állampolgári kötelességteljesítést, de ugyanak
kor a felsőbbség tisztének megjelölését illetően.

Mindezek ugyan nem kifejezett igehirdetői szolgálatához tartoznak, 
de azzal a legszorosabban összefüggnek, mert amit hitvallási iratainkká 
lett munkáiban, teológiai dolgozataiban, tudományos írásmagyarázatai
ban vagy röpirataiban tanított, azt felvitte motívumaiban a szószékre is. 
Különösen nem képzelhető el, hogy amit a teológus vagy a reformátor 
Luther vallott, azt az igehirdető Luther elhallgatta volna. Szolgálatának 
egészéhez hozzátartozik a széles távlat, kora minden kérdésének evan
géliumi feldolgozása. Az egész emberi élet krisztocentrikus szemlélet- 
módja a legjellemzőbb Lutherre, mint igehirdetőre.

3. LUTHER AZ ÚRVACSORÁRÓL

1. Luther és az újszövetségi Ürvacsora

Luther számára nem érv és bizonyíték volt a Szentírás, hanem alap, 
zsinórmérték és minden. Egész úrvacsorái chrisztológiája a Szentíráson 
épül fel, ahhoz ragaszkodik, arra épít, belőle él. Ha elszakadna attól, ak
kor Luther önmagát tagadná meg. Krisztus valóságos szentségi jelenlé
téhez ezért ragaszkodott annyira, mert az írás tanította meg rá. így ír
nak az evangéliumok: „Ez az én testem, ez az én vérem” . Pál apostol 
ugyanezt hangsúlyozza. 1 Kor 10,16-ban azt állítja, hogy a pohár, ame
lyet megáldunk, a kenyér, amelyet megszegünk, Krisztus testében és vé
rében részesít minket. A méltatlanok pedig Krisztus teste és vére ellen
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vétenek 1 Kor 11, 27. szerint. János evangéliumában Jézus Krisztus vilá
gosan mondja, hogy teste bizony étel, és vére bizony ital. Az írás sem
mit sem szól a kenyér és bor átlényegüléséről, a kenyér kenyér marad, de 
ugyanakkor Krisztus teste valósággal jelen van benne. Luther consub- 
stantiatio tanítása teljesen egyezik az írás bizonyságtételével. A „szent
ségi egység” pedig annak a hangsúlyozása, amit az Ige mond, hogy ti. 
Krisztus teste és vére, valamint a kenyér és bor között valóságos, töké
letes kapcsolat van. Krisztus mindenütt jelenvalósága szintén az íráson 
alapszik, az a kenyér, amelyről Krisztus azt mondta: ez az én testem, 
mindenütt jelen van az Úrvacsorában. Másrészt folyik mindazokból az 
íráshelyekből, amelyek Krisztus istenemberségét hirdetik, attól az Igé
től kezdve, hogy az Ige testté lett. A vegyétek és egyétek rendelés pedig 
nyilvánvalóvá teszi a testi szájjal való evést, ezt erősíti Jézus szava Já
nos evangéliumában is. A Krisztussal való közösséget a testének és vé
rének magunkhoz vétele által kapjuk meg. Erről szól János 6,56: 
„Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az énbennem lakozik és 
én is abban.”

A lutheri úrvacsorái chrisztológia főbb pontjai — röviden felsorol
va — tehát így viszonylanak a Szentíráshoz. Hitvallási iratainkból és 
Luther úrvacsorái irataiból nyilvánvaló, hogy az evangélikus lutheri egy
ház az, amely a Szentírásra való figyelést a lehető legteljesebben igyek
szik elvégezni. Semmi más célja nincs tanításának, mint egyedül az, 
hogy az írás szavát leghívebben, legpontosabban, legmaradéktalanab- 
bul, legalkalmazkodóbban fejezze ki, képviselje és hirdesse a világban, 
amennyire emberi próbálkozás Isten csodálatos titkait meg tudja látni az 
Ő kinyilatkoztatott igéjében. Maga Luther is tisztában volt azzal, hogy 
Isten Igéjének tökéletes és teljes megértésére soha nem juthatunk el.

2. Titok a szentségben

Luther nem akar mindent aprólékos emberi okoskodással megma
gyarázni. Szerinte engednünk kell, hogy „minden okosság meg legyen 
fogva”, ha Istennek megfoghatatlan nagy műve előttünk áll a szentség
ben. Istennek éppen az a törekvése, hogy az a csalóka látszat, amelyet 
mi alkotunk őróla, az eltűnjék és nyilvánvalóvá legyen, hogy ő az Űrva
csorában is nagyobb, mint amit mi ésszel felfoghatunk róla.

Ha nem akarjuk hinni, hogy Krisztus a legegyszerűbb elemekben is 
benne van, és mégis fölötte van minden teremtménynek, akkor gondol
junk arra: „Semmi sem elég kicsi, mert Isten még kisebb; semmi sem 
elég nagy, mert Isten még nagyobb; semmi sem elég rövid, mert Isten 
még rövidebb; semmi sem elég hosszú, mert Isten még hosszabb; semmi 
sem elég széles, mert Isten még szélesebb; semmi sem elég keskeny, 
mert Isten még keskenyebb; és így tovább, mert ő kifejezhetetlenebb 
mindenen kívül és mindenek felett, amelyeket megnevezni vagy elgon
dolni lehet”. (W. 26. 339, 39) Ki merné az Űrvacsora titkát ezzel ellentét
ben megállapítani azzal, hogy „Isten hatalma ilyenekre nem képes?” (W. 
26, 415, 27.) Hogyan tudhatnánk mi Isten hatalmát lemérni és megszab
ni, „hiszen Isten hatalmának sem mértéke, sem száma nincsen, olyano
kat cselekszik, amelyeket semmiféle ész sem bír felfogni”. (W. 23. 117, 15)

Luther Istennek a természetben megnyilvánuló megmagyarázhatat
lan teremtő erejét összefüggésben látja az Űrvacsorával, azzal, hogy mi 
még csak a test tagjainak a működését és a test célját sem értjük, meny
nyivel kevésbé foghatjuk fel Krisztus jelenlétét a szentségben. „Ilyen
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dolgokat mindnyájan érzünk és bennük is vagyunk, de mégsem tudjuk, 
hogy miképpen mennek végbe, de azt azért tudni akarnánk, hogy Krisz
tus teste hogyan van benne a kenyérben, és nem akarjuk hagyni, hogy 
Krisztus világító fényünk és mesterünk legyen.” (W. 23, 267, 4.)

Luther azon a nézeten van, hogy az a megfoghatatlan csoda, amely 
az Űrvacsorában rejlik, maradjon számunkra elrejtve. Hogy mi azt nem 
értjük, annak nemcsak az az egyedüli oka, hogy a mi felfogó képessé
günk tényleg alatta marad annak, amit Isten tud, hanem az is, hogy Is
ten szándékosan elrejti előlünk az Űrvacsora titkát. „Hogy miképpen 
megy ez végbe, vagy hogy hogyan van ő benne a kenyérben, mi azt nem 
tudjuk, de ne is kutassuk'!” (W. 23, 87, 32.)

Az ilyen tépelődés veszélyes is, mert a végén lerombolja a hitünket. 
„Nagyon kárhozatos dolog ilyen ördögi szemfényvesztéssel az időt fecsé
relni, mintha éppen Krisztus megparancsolta volna nekünk, hogy kutas
suk ki, hogyan is van benne az ő teste a kenyérben.” (W. 23, 209, 3.) Az 
ilyen tépelődés nem más, mint a belső bizonytalanságnak a jele. A tudat
lan szív „nem tudja abbahagyni, sem megszüntetni, folyton többet és 
többet tépelődik és kutat, mert jól tudja, hogy minden, amit talál, nem 
fog sokáig fennállni és megmaradni” . (W. 23, 209, 14.)

Luther tudja, hogy a titokkal szemben értelmetlenül álló racionális 
felfogás igyekszik a könnyebb elhihetőség kedvéért minden megfogha- 
tatlant és csodálatosat elhagyni és ennek megfelelően a Krisztus teste és 
vére jelenlétét tagadni. Ez oda vezethet, hogy a legfőbbet: Krisztust el
veszítik az ilyenek. Határozottan elveti magától azt a megoldási kísérle
tet, „jobb, ha nincs benne semmi csodaszerűség.” De emellett az ész je
lentőségét sem rövidíti meg. Luther az észbeli gondolkodás minden esz
közével megkísérli, hogy végül mégis közelebb hozza a megfoghatatlant. 
így magyarázza a test és vér egységét a kenyérrel és borral, vagy a 
Krisztus tulajdonságait, jelenlétének módját, mindenütt jelenvalóságát, 
amelyről a következőkben fogunk szólni.

3. Krisztus emberré levésének mibenléte

Luther úrvacsorái chrisztológiájának egyik legjellegzetesebb része 
a Krisztus emberré levésének ténye. Az, hogy Krisztus az ő testét és vé
rét adja, láthatóan foglalja magában azt a tényt, hogy ő maga ember 
volt, hozzánk hasonlóvá lett, hogy megmentsen minket. A test és vér oda
adása sem más, mint az ő emberi mivoltának az odaadása. Ebben a test
ben nyújtja közellétének és segítségének ajándékát. Erre a tényre vonat
koztat mindent Luther.

Űrvacsorai chrisztológiájának kiemelkedő ténye az, hogy mindig és 
újra nyomatékozza Krisztus emberi mivoltának elénk állítását. Magától 
értetődő, hogy Krisztus, az ember, azért jelent számára mindent, mert 6 
egylényegű az Atyával, tehát Isten. Milyen is lenne a mi keresztyénsé- 
günk, ha minket olyasvalaki váltott volna meg, aki semmi egyéb, csak 
ember? Luther ilyen módon nem akart volna keresztyén lenni, mert „ha 
Krisztus eljövetele, cselekedete, élete nem volna semmi egyéb, mint egy 
másik közönséges szent élete és ha pusztán emberi természetével 
szenvedett volna érettem, akkor Krisztus rossz üdvözítő lenne és neki 
magának is üdvözítőre lenne szüksége” (W. 26, 319, 35). „Aki pusztán 
emberi lény által váltatott meg, az természetesen nincs még megváltva 
és soha nem is lesz megváltva” (W. 26, 342, 19.).

Ebben az ember-Krisztusban közeledik hozzánk Isten, ő, az Isten az,
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aki minket megszabadít. Egyedül Krisztusban, aki Isten is, lehet az üd
vösséget elnyerni. De hogy Isten Fia egyúttal ember is, azaz Krisztus 
emberi mivoltának hangsúlyozása: hatalmas nagy örömhír számunkra, 
itt nyerhetünk bizonyosságot afelől, hogy Krisztus valóban a miénk lett 
és teljesen belépett az embervilágba. Ez különösen Luther 1527. és 1528-i 
úrvacsora irataiban jut erősen kifejezésre. (Ernst Sommerlath: Dér Sinn 
des Abendmahls. 29. o.) Annyira erősen emeli ki Luther Krisztus istensé
gét, amennyire hangsúlyozza, hogy Isten mennyire megalázta magát, 
hogy emberekhez lett hasonlóvá.

Másik mozzanat Luther tanításában, hogy a Krisztus emberi mivol
tának vizsgálatára fordítja figyelmét. Mert mit használna az, ha Krisz
tus csak Isten volna? Isten szellemi lény önmagában. De az emberek el
vesznének, ha Isten a maga istenségét nem ajándékozná nekünk és nem 
lenne emberré. Mert így történik ez az emberré levés tényében. Amit 
Krisztus érettünk is tesz, annak kezdete és alapja abban van, hogy ő 
emberi formát vett fel és mindenben hozzánk hasonlóvá lett, kivéve a 
bűnt. Ebből a megismerésből indult ki Luther.

Aki Krisztust az Úrvacsorában pusztán csak szellemileg akarja ma
gához venni, annak végül is semmije se lesz. Mert Krisztus szellemi el
fogadása csak akkor lesz meg, ha előbb testileg már elfogadtuk. Aki a 
Krisztus testét megveti, az Krisztus emberségét veti meg, amellyel a já
szolban volt és az anyja méhében. A rajongók Krisztust az égbe akarják 
helyezni, miközben a szentségben való jelenlétét tagadják. „Ezek Krisz
tus számára ott fent az égben helyet csinálnak, mint a gólya készít he
lyet a fán.” (W. 26, 422, 27.) „Nem volt-e ő test szerint és láthatóan a föl
dön, még az anyja testében való megdicsőítése alatt is?” (W. 26. 421, 29.) 
Ö azonban nincs fogságban, hanem a földön van. Azért képes mind az 
égben, mind a szentségben jelen lenni. „Aki pedig nem vallja, hogy 
Krisztus benne van a szentségben és olyan Isten hirdet, aki nem ember 
és sohasem volt ember”, Luther az ilyennek csak azt tudja kiáltani: „Ne 
gyere nekem elő ilyen Istennel!” (W. 26, 332, 35.)

így látja Luther a valóságos jelenlét tagadásában Krisztus tagadá
sát, aki pedig a történelembe belépett és az emberek közé jött. Luther 
szerint semmit sem ér az, ha Krisztusról egyébként helyesen tanítanak 
és helyesen tisztelik, de az Úrvacsorában tagadják azt a lehetőséget, 
hogy földi elemekbe rejtette magát.

Az Úrvacsorát, mint adományt, nem önmagáért és nem elszigetel
ten tekinti Luther. <5 az Írás Krisztusáért száll síkra, azért a Krisztu
sért, aki annyira szeretett minket, hogy behatolt a mi világunkba és an
nak végességébe, egyedül érettünk. Az Űrvacsorát Luther Krisztus em
beri mivoltával hozta a legszorosabb összefüggésbe, s így mindkettő 
együttesen áll vagy bukik.

4. Az inkarnáció

Az emberré levés közelebbről, mint látjuk, azonos jelentésű Krisz
tus testet-öltésével. Ezért a lutheri úrvacsorái chrisztológia lényege: 
Krisztus emberré levése, pontosabban szólva: Krisztus valóságos testi 
jelenléte. Az Űrvacsora is testté-levés. Luther szerint ez még Krisztus 
születésekor kezdődött.

Luther az 1528-i kátéprédikációinak második sorozatában erre azt 
tudja mondani, hogy Krisztus teste a kenyeret mintegy magára öltözte: 
úgy, ahogy Krisztus magát emberi külsőbe öltözte és testben jelent meg, 
úgy foglalja körül Krisztus teste az Úrvacsora elemeit, mint egy ruha.
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Azért érthető Luther ellenfeleivel való küzdelme, amelyet azokkal ví
vott, akik a valóságos jelenlét ellen harcoltak, mert ha — Luther szerint 
— az Űrvacsorában a testet le akarjuk tagadni, akkor Isten Fiának test
té lett mivoltát is teljesen ki kellene kapcsolni, ez azonban nem jelente
ne mást, mint azt, hogy letagadjuk az Isten által adott és Krisztusban 
megnyilvánuló teljes kinyilatkoztatást. „Mi jobb, ha az anyja testében 
van, vagy ha a kenyérben és a szájban van benne? Ha itt nem használ, 
úgy akkor ott sem használt; ha ott használt, úgy akkor itt is használnia 
kell.” (W. 23, 177, 30.) „És erre meg kell maradnia annak, amit én mond
tam, hogy Krisztus testének vagy a szentségben kell használnia, vagy 
semmi dologban sem lehet hasznos.” (W. 23, 179, 4.)

Krisztus testi mivolta ugyanaz, akár földi életében viselte azt, akár 
mint föltámadott ül fönségben Isten jobbján, akár pedig a szentségben 
nyújtja testét övéinek. Vagy mindenütt egyformán tagadni kell, vagy 
egyformán hinni!

Luther nem csodálkozik akkor sem, ha ellenfelei János 1, 14-et így 
értelmezik: „A  test igévé lett”, vagy „Ember istenné lett”. Neki az a meg
győződése, hogy az Űrvacsorának is része van abban, hogy az Ige testté 
lett. (W. 26, 317, 13.) Miben van hát a jelentősége annak, hogy a Krisztus 
testté lett? Ugyanaz a helyzet az Űrvacsorában, mint az Isten Fiának 
összes földi megváltói művében.

Mi nagyon is gyengék vagyunk ahhoz, hogy Istent felfogjuk, hacsak 
nem adja magát nekünk olyan alakban, amelyben képesek vagyunk meg
érteni. Ezt tette Isten akkor, mikor a Fiát test alakjában elküldte. Ezt te
szi a Fiú ugyanazon álakban, mialatt testét nekünk adja a szentségben, 
ami pedig nyilván külső, testi dolog. Mi emberek nagyon gyengék va
gyunk ahhoz, bennünk a bűnök tanyára leltek, ránk a halál átka vár. 
Ezért jön mindig Krisztus, földi életében éppen úgy, mint a szentségben. 
Ö azokhoz lesz hasonlóvá, akik egyébként nem mernének hozzá köze
ledni. Ez az ő művészete. Az Isten Luther számára mindig „Deus corpo- 
reus” . (W. 1,467.) Ha őt keresni akarják, ez hiábavaló volna. Lehetetlen 
őt fellelni, csak olyan módon, ahogyan ő magát adta, nevezetesen: a test 
alakjában. Ha ezt valaki félreérti, s ha őt az ő módja és akarata ellenére 
akarják keresni, akkor „ez neked igen sok munka lenne, és ehhez te 
igen gyönge volnál” . (W. 23, 153, 2.)

Természetesen Krisztus testi mivoltához is hozzátartozik annak 
titok jellege. Az Ige testté levése az az eszköz, mely által vele érintke
zésbe jutunk és amely által ő közeledik hozzánk. De ebben üdvösséget 
csak azért nyerünk, mert ez a test az Igének mintegy lakhelye lett. Is
tennek ez az ajándéka ugyanaz, mint amit az Űrvacsorában, vagy Krisz
tus földi életében ad és adott. „Ha ő megérintett az ő testével, azzal meg
menti a megérintettet. Amint testben szólott emberi hanggal a sírban levő 
Lázárnak; vagy megérintette a leprást és tisztává tette; vagy ment a 
tengeren és kezét a süllyedő Péternek nyújtotta, s kimentette őt á szá
razra: és így tett még sok más csodát és jótettet. Mert az az ő természe
te, hogy bárhol legyen, mindenütt jót tesz. Hogy jönne hát ahhoz, hogy 
éppen a kenyérben haszon nélküli legyen, hiszen ez ugyanaz a test, 
ugyanaz a szó és ugyanaz a módszer, ami pedig egyedül csak hasznos és 
jó lehet? . . .  Mi tudjuk, hogy ez a test csak használhat, bárhol is legyen.” 
(W. 23, 257, 24.)

Számunkra a szentségben „nem egyedül Krisztus testi mivolta van je
len, hanem jelen van az örök istensége is.” (W. 23, 237, 30.) Az ő teste 
csupa élet, üdvösség. Az élet és üdvösség, mert Isten van benne a test
ben. Ilyen ajándékot kapunk Krisztus szentségi jelenlétében. Isten azt a
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Krisztust adja benne számunkra, akinek teste nem embertől van, hanem 
a Szentiélektől fogantatott. Mert a Szentlélek Máriát megszállta és az ő 
erejét reásugározta, hogy a Szent, aki tőle fog születni, a magasságos 
Isten Fia lesz. „Itt hallod hát, hogy Krisztus teste a Lélektől született és 
szent test.” (W. 23, 210, 21.)

5. Az Úrvacsora, mint Jézus Krisztus személyének hasonmása

Az Ürvacsorában is, Krisztus különböző természete egységben for
dul elő. Ez az egység az isten—emberi egység alapján jelenik meg. Ez a 
hasonlatosság már abból is kitűnik, hogy Krisztus teste és a kenyér a 
maguk különbözőségében vannak egybefoglalva, anélkül azonban, hogy 
összekeverednének. Ez választja el Luthert a középkori tanítástól. „A 
magas iskolák annyira áltatták magukat az egész világon, míg maguk is 
odasodródtak, hogy tanításuk szerint a szentségben lényegileg nem ma
rad meg a kenyér, hanem csak annak külső alakjai”. (W. 26, 437, 35.)

„Ök a testet megtartották, de a kenyérről megfeledkeztek és szóltak: 
a kenyér elváltozik és elhagyja lényegét” . (W. 26, 439, 18.) „Én eddig csak 
azt tanítottam és tanítom most is, hogy az ilyen harc nem használ sem
mit, nem rejlik benne hatalmas dolog, hogy a kenyér itt megmarad-e 
vagy sem: én úgy tartom Wicliffel, hogy a kenyér itt megmarad, de a 
bölcselőkkel is tartok, hogy a Krisztus teste is itt van.” (W. 26, 439, 26.) 
Hogy valaki a szentségben a bor átlényegülését képzeli, „azzal én nem 
sokat törődöm, mert amint én azt sokszor kimutattam, nekem nem okoz 
gondot: hogy vajon az bornak marad-e meg vagy sem, nekem elég, hogy 
Krisztus vére legyen itt jelen és történjen a borral az, amit Isten akar.” 
(W. 26, 462, 1.)

Luther tanítása az, hogy a kenyér és bor változatlanul megmarad
nak. Itt az Úrvacsora Krisztus két természete egységének a hasonlósága 
alapján áll előttünk. Ahogy összekeverhetetlen a két természet, úgy van 
itt is. „És itt nem szabad semmiféle átlényegülésnek, vagy átvándorlás- 
nak történnie, a kenyér és bor önmagában változatlan és megmásíthatat
lan marad” . (W. 23. 145, 16.)

Egyre erőteljesebben emeli ki a Krisztus két természete egységének 
hasonlóságát, hogy megvilágosítsa Krisztus testének és vérének egyesülé
sét és viszonyát a borral és a kenyérrel. Természetesen olyan teljes egy
ség, mint amilyen a két természetet illetően a Krisztusban van, az a 
szentségben lehetetlen. Éppen ezért különbség is van a szentség és 
Krisztus személye között.

Krisztusnál személyi egységről van szó. Az Űrvacsorában való egy
ség nem személyi ugyan, de mégis hasonló módon megnyilvánuló egység. 
„Mert itt is két valóságból lett az egység, ezt én szentségi egységnek 
tartom, mert Krisztus teste és a kenyér számunkra a szentségben min
denkor együttesen vannak jelen” . (W. 26, 442, 23.) Ezen „szentségi egység 
Krisztusban szorosan összefügg a személyi egységgel”. Mert úgy az. 
mint emez, egyik sem „természetes egység” . Természetes egységről szó 
lehet pl. a Szentháromságnál, ahol három különböző személyt, mint egy
séget fogadunk el, az egység azon alapjánál fogva, amely annak isteni 
természetében benne foglaltatik. Azonban Krisztusnál és az Úrvacsorá
nál ilyen egységről tárgyalni nem lehet.

Az Igének testté levése a teljes istenemberi egység felbomlása nél
kül történt. Az istenember leszálló ajándéka adja a test és vér kapcso-
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latát az elemekkel, a „szentségi egységhez” . Teljes értelmű egységről 
van tehát szó.

Luther mindent arra a meglátásra helyez, hogy amint a természetek 
Krisztusban a személy egységévé vannak összekötve, úgy a Krisztus tes
tének és vérének is legszorosabb összeköttetése van a kenyérrel és a 
borral. A kenyér és bor változatlanok maradnak, de mégis a Krisztus 
testével és vérével együtt teljes egységet képeznek, a szentség egységét. 
A szentségben is az történik, mint Krisztus személyénél, „mert két kü
lönböző valóság eggyé válik és egynek neveztetik” . (W. 26, 439, 30.) 
„Mert való igazság, hogy oly különböző valóságok kerülnek itt egymás
sal kapcsolatba, hogy egészen új dolog áll előttünk az ilyen összefüggés
ből; joggal és helyesen nevezhetjük ezeket egynek, jóllehet mindegyik
nek megvan a maga különleges mibenléte” . (W. 26, 443, 29.)

Luther olyan kifejezéseket és képeket keresett ehhez a szentségi 
egységhez, amelyekkel Krisztus teste és a kenyér egységét a lehető leg
szemléletesebben tudja kifejezni. Így vette át Augustinustól a tüzes 
vasról szóló példát. (W. 26, 444, 16.) Vas — az vas, a tűz — az tűz, de 
mind a kettő tüzes-vassá kapcsolódik össze. Luther ennek a segítségével 
is azt igyekszik kimutatni, hogy a test és vér benne van a kenyérben, a 
kenyérrel, a kenyér alatt. Azután hivatkozik Pál apostolra, aki 2 Kor 6- 
ban így ír: „Isten Krisztusban” volt. Róm 9-ben pedig: „Krisztus Isten”. 
Ahogy itt mind a kettő egyet jelent, éppen úgy van ez az Űrvacsorában” . 
(W. 26, 263, 5).

Akárhogy is fejezzük ki magunkat, a fődolog megmarad, hogy a ke
nyér: a test, ami azt jelenti, hogy a kenyér és bor Krisztus testével és 
vérével eggyé lett a „szentségi egységben” . Luther attól sem félt, hogy 
vaskosabb szavakkal is kifejezze azt, hogy az Űrvacsorában a test és ke
nyér, vér és bor együttesen kerülnek élvezetre. Ami a kenyérrel történik, 
az a testtel is történik: megesszük, szájba vesszük, szétrágjuk. „Mert 
nincsen egyetlen bőségesebb, mélyebb és oszthatatlanabb egyesülés, mint 
az ételnek egyesülése azzal, aki megeszi. Mert az étel átváltozik és át
megy a megevő természetébe és vele eggyé lesz. Másfajta egyesítés, mint 
pl. szöggel, ragasztóval vagy kötéllel, vagy valami hasonlóval, nem ké
pez elválaszthatatlan lényeget az összekötött dolgokkal.

Így egyesülünk mi is a szentségben Krisztussal és egy testté leszünk, 
hogy ő így miérettünk közbejárjon, hogy úgy cselekedjék velünk, mintha 
ő lenne az, aki mi vagyunk, hogy az, ami minket ér, őt érje. Viszont 
hogy mi úgy fogadjuk őt, mintha mi azok volnánk, ami ő, ami azután vé
gül meg is fog történni, amikor mi vele egyformák leszünk, amint Szent 
János (1 János 3,2) mondja: „De tudjuk, hogyha nyilvánvalóvá lesz, ha
sonlókká leszünk Krisztushoz” . Ilyen mély és teljes Krisztusnak a közös
sége mivelünk. Öt a mi bűneink támadják, viszont bennünket az Ö 
igazsága védelmez. Mivel az egyesülés mindent közössé tesz, mindaddig, 
amíg a bűnt teljesen ki nem irtja belőlünk, és minket magával egyenlő
vé nem tesz az utolsó napon” . (W. 23, 248, 17.)

Másfelől viszont Luther határozottan tudja, hogy a Krisztus teste 
lelki és isteni test, nem pedig romlandó hús, azért azt „feldarabolni, osz
tani, törni, rágni, emészteni, fogyasztani és megrontani nem lehet” (W. 
23, 251, 27.).

A rajongók szemére is vetették, hogy így tehát „Krisztus testét fo
gakkal széjjeltépik, megrágják, a gyomor megemészti, mint egy darab 
marhahúst” (W. 23, 243, 8.). Erre Luther azt válaszolja, hogy „mégis min
denkor igaz marad, hogy Krisztus testét senki sem láthatja, se meg nem 
foghatja, nem eheti, vagy rághatja, ahogy látszólag más húst látnak és
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széjjelrágnak'' (W. 26, 442, 35.). De másrészt utal a szövegre, amely sze
rint „Krisztus teste az asztal fölött megtöretik és szétosztatik, harapják, 
rágják és lenyelik, mint más kenyeret, tehát továbbra is teljesen igaz, 
aki ezt a kenyeret megfogja, az Krisztus testét fogja meg és aki ezt a ke
nyeret eszi, az Krisztus testét eszi, aki e kenyeret fogakkal és nyelvvel 
rágja, az fogával és nyelvével Krisztus testét rágja” . (W. 26, 474, 32.).

6. Az Úrvacsora, mint Krisztus történelmi jelenlétének folytatása

Luther még tovább megy: Krisztus emberré létével és a „szentségi 
egységgel” még nem mondta ki az úrvacsorái chrisztológia utolsó gon
dolatát. Ez csak azt jelenti közelebbről, hogy Krisztus az ő vérével és 
testével mindenütt jelen van és minden „telistele van Krisztussal” . Ez
zel Luther csak közelebbről akarja felfedni, hogy Krisztus megfoghatat
lanul hogyan tud mindenütt jelen lenni és hogy az ő testi jelenléte ho
gyan lehetséges egyszerre több helyen. Itt arra a meggyőződésre jut, hogy 
az Úrvacsorában Krisztusnak a kenyér és bor elemeihez való különleges 
viszonyáról van szó.

Az Úrvacsora fplytatása Krisztus történelmi jelenlétének a jelenkor 
számára. Ha ugyanis Krisztus testileg is mindenütt jelenvaló, akkor meg 
lehet érteni, hogy nem kizárólag az Űrvacsorában van jelen, hanem min
den tárgyban és teremtményben. Jelenléte eszerint minden elemtől függ. 
„Hát Krisztus teste ott van minden sarokban? ej, akkor hát ehetem és 
ihatom őt minden bormérésben, minden tálból, poharakból és kannák
ból. Akkor hát nincs különbség az én asztalom és az Űr asztala között.” 
(W. 23, 149, 16.)

Luther ezzel szemben hangoztatja, hogy az Úrvacsorában különleges 
viszony van Krisztus, a kenyér és bor elemei között. Krisztus magát oda
kötötte ezekhez az elemekhez, hogy így tudhassuk, hol lehet őt bizonyo
san megtalálni. Ha a mindenütt jelenvalóság tanának az volt a gondolata, 
hogy Krisztus az emberiség számára mindenütt megtalálható, úgy az Úr
vacsora-tan kimutatja azt a megállapítást, hogy Krisztus emberi mivol
tával egy határozott helyen, vagy jobban mondva: minden helyen, de 
ezen határozott módon, ti. a kenyérrel és borral való kapcsolatában lesz 
jelenlevő számunkra. Mialatt — mint már láttuk — a testnek és vérnek 
szentségi egyesüléséhez érkezünk a kenyér és bor által: Krisztus leköti 
magát egy különleges helyhez, mert ő egészen közel és közvetlenül akar
ja ideajándékozni magát. „Te Öt nem úgy fogod falni és inni, mint a 
kelkáposztát és a levest az asztalodon: ő megfoghatatlan, azért nem fo
god őt tapintani, jóllehet, ott van a kenyeredben. Ö magát hozzád köti 
és téged különleges asztalhoz visz, ő maga nyújtja neked a kenyeret, 
hogy szava szerint őt edd, amint azt rendelte, mondván: „ez az én tes
tem”. Mintha azt mondaná: itt kenyeret is ehetsz, mert hiszen elég közel 
vagyok hozzád, íme biztos, hogy „ez az én testem” . Ha te ezt eszed, 
akkor eszed az én testemet, de másképp nem”. (W. 23, 151, 27.)

Miközben Krisztus így köti magát az Űrvacsorához, a jelenkor ré
szére is újólag teszi azt, amit akkor tett, amikor emberré lett, magát a 
testhez fűzte, és földi jelenlétre adta. Ezért nagy út van az ő földi életé
nek emberi testbe való szállásától egészen a jelenkor minden Úrvacsora- 
ünnepéig.

Luther ezért Krisztus földi életének minden megnyilvánulását és 
minden Úrvacsora-vételt egymással kapcsolatba és összefüggésbe hoz. 
„Az emberré-váltnak teste kell, hogy egészen és egyszerre elfogadtas-
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sék, szülessék, hordassék, azt megegyék és higgyenek benne”. (W. 23, 
251, 32.)

Mialatt Krisztus úrvacsorái testi jelenlétéről szól, Krisztus megfog
ható jelenvalóságát Luther majdnem olyan közelről és élesen látja, mint 
Jézus tanítványai a Feltámadott megjelenését. így tehát Luthernél az 
úrvacsorái jelenlét állításában Krisztus földi jelenlétének a jelenben 
való folytatásáról van szó. Az Úrvacsorát Krisztusnak mindig megújuló 
emberré levésének nevezni azonban nem lehet, mert az emberré levés 
csak egyszer következett be. Krisztus földi életét befejezte, visszatért a 
magasságba, de történeti jelenlétének folytatása adva van az Úrvacso
rában.

Az emberré levés és a szentségi jelenlét egymással párhuzamos té
nyek. Amint Krisztus az egész emberiséget, mint egy lepel, beborítja és 
átfogja, úgy az ő teste is — Luther nem fél az erős kifejezéstől — mint
egy a kenyér ruhájába öltözte fel magát. (így hirdette ezt Luther az 
1528-i kátéprédikációinak második részében.) Krisztus anyjának, Máriá
nak másként mutatkozott meg, mint a pásztoroknak, Simeonnak vagy 
kortársainak és ismét másként mutatkozik meg nekünk. (W. 23., 193, 1.) 
Luther határozott módon utasítja vissza az embei'i hiú okoskodás minden 
formáját. Világosan látja, hogy miért van jelen Krisztus a szentségben: 
azért történik ez, „mert ő az egész világon oly közel akar lenni, ami nem 
történne meg, ha ő valahol láthatóan jelenne meg” . (W. 23, 193, 11.)

Krisztus nem azért teszi ezt, hogy csak egyes emberek előtt legyen 
ez nyilvánvalóvá, hanem mindenki előtt. Azután meg ugyanaz a test az, 
amivel akkor jelent meg, mint amivel ma jelenik meg. Ha Krisztus ma 
nem is teszi magát láthatóvá az Űrvacsorában, mégis ugyanaz a test az, 
amit az ő életideje alatt láttak és érintettek, mint amit most esznek.

Most sem eszünk más testet és vért, szellemileg sem, csak ugyanazt, 
amit akkor láttak és keresztre feszítettek. (W. 23, 243, 19.) így jut el 
Krisztus történeti jelenlétének folytatása az Úrvacsorában hozzánk. Mi 
nem állunk mögötte az első tanítványoknak a közösség közvetlenségét 
illetőleg. Amikor Krisztus a világból eltávozott, akkor tanítványai szá
mára és mindenki számára, aki a jövőben az Úrvacsorát elfogadja, min
den időkre jelenlevőnek jelentette ki magát, mialatt testileg is hozzá
kötötte magát a szentség elemeihez. Ezért intett bennünket, „hogy mi 
ilyen evés révén olyan sokat fogunk nyerni és olyan messze eljutni, mint 
azok, akik őt szülték, látták, hallották, hordozták stb., sőt hozzánk testi
leg is olyan közel lesz, mint azokhoz volt” . (W. 23, 193, 8.

7. összegezés

Az evangélikus egyház hitvallási iratai egyrészt elhatároló munkát 
végeznek a katolikus és kálvini úrvacsorái tanítással kapcsolatban, más
részt pozitív választ adnak az Űrvacsora kérdésére. A Formula Con- 
cordiae szerint (Formula Concordiae Ep. 7, 2.) mindenekelőtt a pápai 
transsubstantiatiót kell elvetni. Krisztus teste a kenyér, Krisztus vére a 
bor átváltozása nélkül is jelen van a szentségben. A titkot megmagya
rázni akaró magatartás helyett az a vezető szempont, hogy az igét a 
spekulatív értelem helyett a hit egyszerű alázatával és engedelmességé
vel fogadjuk el. (F. C. S. D. 7, 45.)

Viszont a lutheri úrvacsorái chrisztológia nem merül ki csupán ab
ban, hogy Krisztus teste és vére, valamint az elemek evése és ivása 
között összefüggés és szellemi kapcsolat van, mint ahogy azt a kálvini
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tanítás állítja, hanem kiemeli, hogy Krisztus teste és vére valósággal je
len van a kenyérben és borban, a „szentségi egység” értelmében.

Az evangélikus egyháznak nincs más felelete akkor, amikor számon 
kérik tőle, hogy milyen alapon tanítja Krisztus valóságos jelenlétét a 
szentségben, mint az: így mondta a mi Urunk, így hagyta ránk, így van 
megírva, ez pedig a tiszta igazság, mert magától Jézus Krisztustól szár
mazik. Ez felel meg hitvallási irataink szellemének. Ez sugárzott Luther 
tanításából és magatartásából.

Krisztus valóságos teste és vére bűnbocsátó ajándék az ember szá
mára. Ahol ő valósággal jelen van, ott igéjéből és jelenlétéből bűnbo- 
csánat, tehát élet és üdvösség árad ki. Mindez azért történhet így, mert 
a testileg jelenlevő Jézus Krisztussal kerülünk közösségbe (communio 
cum Christo). Krisztusnak az Úrvacsorában történő valóságos jelenlétéről 
szóló tanítás szoros kapcsolatban van az egyház lutheri fogalmával, 
amely mint a Krisztus teste, a földön az ige gyülekezeti hirdetésében és 
a szentségekben van jelen.

így tűnik ki a lutheri úrvacsorái chrisztológia igei gazdagsága a fele
kezeti eltérések tükrében, mint ahogyan minden érték a másokkal való 
összehasonlítás mellett ragyog fel igazán.

4. A HIT ÉS A SZERETET ÖSSZEFÜGGÉSE

Aki Lutherrel együtt végigtusakodja a keresztyén élet útját: hogyan 
állhatok az igaz Bíró színe elé, milyen Isten számadásra hívó ítélete, ho
gyan találhatok kegyelmes Istent?, az Lutherrel együtt boldogan fedezi 
fel Isten igéjében, hogy Jézus Krisztus a mi Istenünk és Urunk a bű
neink miatt halt meg, és a mi igazságunkért támasztatott fel (Róm 4, 25). 
És egyedül Ö Istennek ama Báránya, aki elvetette a világ bűnét (Jn 
1, 29). És az Isten mindnyájunknak bűnét reá rakta (És 53, 6). Szintúgy: 
mindnyájan vétkeztek és ingyen igazulnak meg kegyelemből a Jézus 
Krisztus vérében való váltság által (Róm 3, 25, köv.). Minthogy hát ezt 
így kell hinnünk és az üdvösséget másként, semmiféle cselekedet, tör
vény vagy érdem által egyáltalán meg nem szerezhetjük, nyilvánvaló' 
és kétségtelen dolog, hogy minket egyedül az ily hit igazíthat meg, 
amint (Róm 3, 28) Pál mondja: Azt tartjuk, hogy az ember megigazít- 
tatik a törvény cselekedetei nélkül a hit által. Hasonlóképpen: hogy egyes- 
egyedül ő igaz és megtisztítója a Jézus hitéből valónak (Róm 3,26). E cik
kektől éppenséggel nem tágíthatunk, itt nem engedhetünk, ha ég és föld 
összeomlik is mindazzal együtt, aminek maradása nincsen. Mert nem 
adatott más név az embereknek, ami által üdvözülhetnének — mondja 
Péter (Csel 4. 12). És mi az ő sebei által gyógyultunk meg (És 53, 6). 
(Schmalkaldeni Cikkek.)

Egyházunk alapvető tanítása, hogy egyedül Isten ingyen való kegyel
méből és egyedül a Jézus Krisztusban való hit által igazulunk meg Isten 
előtt, azaz Isten mint igaz, de kegyelmes Bíró, Jézus Krisztus érdemét an
nak tudja be, aki hisz Krisztusban, a Megváltóban, hogy ő haláláig hű 
engedelmességével érettünk és helyettünk mindenben eleget tett. így a 
mi számunkra nem marad más, mint elfogadni ezt a megváltó kegyel
met, azaz bízni benne és hálából cselekedni annak akaratát, akinek kö
szönhetünk mindent. Tehát nem a hit miatt, mintegy érdemszerző új cse
lekedet miatt, hanem a Jézus Krisztusban való hit által igazulunk meg 
a szent és kegyelmes Bíró előtt.
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Minél mélyebben átérezziik Isten hozzánk való szeretetét, amellyel 
Krisztusért eltörli a mi bűneinket, annál mélyebb hálát érzünk iránta. 
A hit ezért sohasem lehet hála nélkül, mert különben megfeledkezne az 
üdvösség ajándékozójáról, s akkor már nem lenne a „sola fide, sola gra- 
tia” értelmében való hit.

L u th er  az elzá rkózá s e lle ti

Luther csodálatos melegséggel tud írni a szeretetről, amely azért 
olyan tevékeny az emberek között, mert Isten megtapasztalt szeretetéből 
táplálkozik. A hit, mint Istenben való élet, és a szeretet, mint az ember
társaink körében cselekvő erő, a legszorosabban összetartoznak. Szerinte 
„a keresztyén ember nem él önmagában, hanem Krisztusban és feleba
rátjában; Krisztusban a hit, felebarátjában a szeretet által” (A keresz
tyén ember szabadságáról). A hit és a szeretet összefüggéséből bontako
zik ki Luther egész erkölcstana, amely döntő fordulatot jelent a teológia 
történetében. De hatása nemcsak a múltra, hanem a jelenre is tartozik, 
hiszen evangélikus egyházunk az örököse ennek a tanításnak, s a mi dol
gunk ezt egyházunk mai életében gyümölcsöztetni.

„A zsinatokról és az egyházról” című iratában, a harmadik részben, 
ahol a „keresztyén szent nép” (ecclesia, Kirche) jellemvonásait vázolja, 
arról ír, hogy Jézus Krisztus által a Szentlélek, a „sanctifieator” (meg
szentelő) vagy „vivificator” (éltető) bennünk élve és hatva, képessé tesz 
minket a keresztyén szent élet útján való járásra. Röviden summázza a 
keresztyén ember erkölcsi jellemvonásait. A Szentlélek „megszenteli a 
keresztyéneket és képessé teszi őket arra, hogy szüleiknek engedelme
sek, a felsőbbség iránt alázatosak legyenek, hogy békességben, alázatos
ságban éljenek, hogy haragtól, bosszúvágytól, gonoszságtól menten türel
mesek, nyájasok, szolgálatra készek és testvéries szeretettel legyenek, 
hogy ne legyenek paráznák és bujálkodók, hanem szemérmesen éljenek 
feleséggel, gyermekkel, háznéppel, vagy akár feleség és gyermekek nél
kül is. Továbbá: hogy ne lopjanak, ne zsugoriskodjanak és így tovább, 
hanem szorgalmasan dolgozzanak, becsülettel megéljenek, szívesen kölcsö
nözzenek, adjanak, segítsenek, ahol csak tehetik; hogy tehát ne hazudja
nak, csaljanak, rágalmazzanak, hanem jóságosak, igazak, hűségesek és 
megbízhatók legyenek, és ami egyebet még Isten parancsolatai kívánnak. 
Ezt teszi a Szentlélek.”

Erről a bibliai erkölcsi alapról támadja Luther azokat, akik sokat fe
csegnek ugyan a Krisztusban levő bűnbocsánatról, s ugyanakkor nem ve
szik észre, hogy éppen az emberekhez való viszony tekintetében mennyi
re hiányzik szívükből az életújulás. Az „antinomisták” (törvényellenzők) 
valami világtól elvonult „evangéliumhirdetése” nem akar tudni semmiféle 
konkrét keresztyén erkölcsi magatartásról, általánosságokon kívül nincs 
egyéb szavuk, ezért meghamisítják Isten igéjét, amely mindig konkrét és 
életbe nyúló. Luther a keresztyéneket így óvja tőlük: „Ne is hitegesse 
őket senki, a bűnök bocsánatáról és Krisztus kegyelméről való sok fe
csegéssel, ahogy azt az antinomisták teszik azzal, hogy ők keresztyének. 
Mert ezek elvetvén a Tíz Parancsolatot, melyet meg nem értettek, ugyan 
sokat prédikálnak Krisztus kegyeiméről, s erősen biztatják azokat, akik 
a bűnben élnek, hogy ne féljenek, ne ijedezzenek a bűnöktől, mert a 
Krisztus által a bűnök mind meg vannak bocsátva. De amellett látják és 
engedik is, hogy az emberek nyilvánvaló bűnösségben éljenek, anélkül, 
hogy új életet kezdenének vagy megjavulnának. Ezekből látható, hogy
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ők sem a hitet, sem a Krisztust meg nem értik, és éppen azzal teszik 
tönkre, hogy prédikálják. Mert hogy beszélhet az az első törvénytáblában 
a Szentlélek műveiről, kegyelemről, vigasztalásról, bűnöknek bocsánat- 
járói, aki a Szentlélek műveit a második törvénytáblában sem meg nem 
becsüli, sem szerintük' nem tartja magát, holott ezeket megértheti, ta
pasztalhatja, azokat ellenben soha ki nem próbálta, ki nem tapasztalta. 
Eszerint bizonyos, hogy bennük nincsen sem a Krisztus, sem a Szentlé
lek, hogy nem értik, és hogy fecsegésük nem egyéb, mint puszta buborék, 
egyszóval ők nestoriánusok és Eutyches követői, akik Krisztust vallják 
és tanítják in antecendenti, a lényegben, de viszont tagadják in consequen- 
ti, a következményekben, vagyis tanítják is Krisztust, és el is pusztítják 
azáltal, hogy tanítják” (uo.). Ezzel Luther élesen elítél minden quietiz- 
must, amely vagy elvonul a világtól és konkrét kérdéseitől, vagy Isten 
bűnbocsátó kegyelme hirdetésének ürügye alatt el akar mosni minden er
kölcsi különbséget jó és rossz között. Ez a Krisztus evangéliuma elpusz
tításának az útja.

A  sz e re te t  által c s e lek v ő  hit

„A keresztyén ember szabadságáról” című iratában Luther kettős té
telt állít fel: „A keresztyén ember mindeneknek szabad ura, és nincsen 
senkinek alája vetve. — A keresztyén ember mindeneknek készséges 
szolgálója és mindenkinek alá van vetve.” A szabadságnak és szolgálat
nak kettős tétele azt jelenti, hogy Isten igéje által bűntől és törvénytől 
szabaddá tesz, s vezeti a kegyelmet nyert embert a hálaadás útján, amely
ben a keresztyén ember felebarátai körében hálálja meg Istennek a tőle 
ajándékképpen vett kegyelmet.

Majd kifejti Luther, hogy az egész Szentírás tulajdonképpen két igé
ből áll: parancsolatból vagy törvényből és ígéretből vagy evangéliumból. 
A parancsolatok elénk tárják ugyan a különféle jócselekedetek követe
léseit, de önmagukban nem adnak erőt hozzá, ezért arra szolgálnak, hogy 
az ember megismerje belőlük a jóra való tehetetlenségét. Az evangélium 
éppen ahhoz nyújt erőt, amit a törvény követel. így tehát az Istené a 
parancsolat is, és az ő cselekedete az annak való engedelmeskedés is.

A hit által megigazult ember üdvössége Krisztus által mindenben 
kész, a jócselekedeteket hálából végzi. Ebből érthető, hogy miért mond
hatjuk a hitről azt, hogy minden parancsolatot betölt és teljesít, „mert 
a hit Isten s nem ember cselekedete, miként Pál tanítja. Minden más 
cselekedetet Isten velünk és általunk hajt végre, egyedül ezt hajtja vég
re bennünk és nélkülünk.” (Az egyház babyloni fogságáról.) Tehát nem 
az emberé az érdem, ha Isten akaratát cselekszi. Nem a jócselekedetek 
tesznek valakit jó emberré, hanem az Isten által megváltott ember végez 
jócselekedeteket.

Luther arról is ír, hogy a felebaráti szeretet nemcsak kifejezetten 
keresztyén erkölcsi parancs, hanem a természeti törvényben meglevő, 
egyetemes követelmény. A keresztyénség körén kívül is van erkölcs. Az 
egymáson való segítés, a nagy célok érdekében való emberi szolidaritás: 
világjelenség. Ez természetesen nem áll ellentétben Isten akaratával, sőt 
mindkettő, a természetes erkölcsben megvalósuló felebaráti szeretet és a 
keresztyén erkölcsben adott szeretet-parancs egy célt szolgál: az emberi
ség előbbre jutását. „Nem csupán Mózes törvénye: ne ölj! Ne paráznál
kodjál! Ne lopj! stb., hanem természeti törvény is, beírva mindenkinek a 
szívébe, amint Szent Pál mondja (Róm 2,1). Maga Krisztus is (Mt 7,12) 
az összes prófétákat és törvényeket foglalta bele ebbe a természeti tör-
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vénybe: „Amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is azt 
cselekedjétek velük, mert ez a törvény és a próféták”. Ugyanezt cselek- 
szi szent Pál is (Róm 13,9), mikor Mózes összes parancsolatait a szeretet- 
be foglalja, amely szintén természetileg tanítja a természeti törvényt: 
Szeresd felebarátodat, mint magadat” . Mert ha ez nem volna a termé

szettől a szívünkbe írva, sokáig kellene a törvényt tanítanunk és hirdet
nünk, míg azt a lelkiismeret befogadná. Meg kell azt magunknak is ta
lálnunk és éreznünk, különben senki nem csinálna lelkiismeretbeli dolgot 
abból” . (Írás a mennyei próféták ellen) A keresztyén ember a természeti 
törvényben is Isten akaratát látja, amint azt a fenti bibliai idézetekkel 
Luther kimutatta, tehát az annak való engedelmeskedésben nincs kü
lönbség keresztyén és nem keresztyén között, az mindenkire egyformán 
vonatkozik. A keresztyén ember erkölcsi cselekvését az különbözteti meg 
a világétól, hogy ő mindenben Isten színe előtti felelősséggel cselekszik, 
s a felebaráti szeretet megnyilvánulásában Istennek akar hálát adni azért 
a kegyelemért, amelyet Jézus Krisztusban kapott. Ez pedig olyan tevé
keny és fáradhatatlan szolgálatra sarkallja az embertársak érdekében 
végzett munkában, amilyen nagy Isten hozzá lehajló kegyelme miatt ér
zett hálája. Másképpen: amennyit megtapasztalt valaki Isten szereteté- 
ből a hitben nyújtott ajándékból, annyira telik meg a szíve embertársai 
iránti szeretettel és szolgálatkészséggel.

 K risz tu si s ze re te t  a fe leb a rá t iránt

A keresztyén egyház történetében senki sem határozta meg szebben 
és felemelőbben a keresztyén ember földi életcélját, mint Luther, amikor 
azt tanítja, hogy a keresztyén embernek Krisztussá kell lennie felebarát
ja számára, azaz azt kell cselekednie vele, amit Krisztus tett iránta.

Mivel a cselekedetek senkit sem tesznek kegyessé, s nincs bennük 
érdemszerző erő, ezért nyilvánvaló, hogy a keresztyén ember nem érdek
ből, hanem szabadon és ingyen cselekszi mindazt, amit tesz, tudja, hogy 
üdvössége mindenestől Jézus Krisztus érdeméért van, de ugyanakkor há
lából mindent megcselekszik, csakhogy Istennek tessék. Ezért a keresz
tyén ember minden törekvésének arra kell irányulnia, hogy másoknak 
szolgáljon.

A felebarát iránt való krisztusi szeretet motívuma Luther kedves gon
dolata, teológiájának egyik középponti tanítása, ami a különböző munkái
ban újra meg újra előkerül. Például „Írás a mennyei próféták ellen” cí
mű munkájában ezt mondja: „A szeretet cselekedeteit a felebarátok 
iránt szelídséggel, türelemmel, jótevéssel, tanítással, segítséggel és ta
náccsal kell végrehajtanunk, lelkileg és testileg, szabadon és ingyen, 
amint Krisztus cselekedett velünk.” Másutt pedig ezt olvassuk: „A fele
barátaink iránt való szeretet nem nézi a maga hasznát, azt sem nézi, mi
lyen nagyok vagy kicsinyek az egyes ügyek, hanem azt nézi, hogy azok 
mennyire hasznosak felebarátainkra, vagy pedig a közjóra nézve” . (A vi
lági felsőbbségről.)

Nagy fontosságú Luthernek az a megállapítása, hogy Isten nem akar
ja, hogy őt a világtól elvonulva, a kolostor csendjében vagy a szertartá
sokban szolgálják, mert annak a cselekedetnek, amely nem szolgálja a 
felebarát javát, nincs semmi erkölcsi létjogosultsága.

A keresztyén felebaráti szeretet cselekedetei „nem különlegesek, nem 
felfújhatok, nincsenek különös időponthoz, helyhez vagy eljárásmódhoz 
és külsőséghez fűzve, hanem nagyon is közönséges hétköznapi házi dol
gok, amit akárki gyakorolhat a szomszédjával szemben.” (Nagy Káté.)
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Ennek a gyakorlati, cselekvő keresztyénségnek az Istentől adott for
rása és útmutatója a Tízparancsolat: „íme hát a Tízparancsolat! Az is
teni tanításoknak egész kötege arra nézve, mint tegyünk, hogy Istennek 
tetsző legyen az egész életünk! Az igaz forrás és vízvezeték — belőle kell 
előcsobognia és kiáradnia mindannak, ami jócselekedet számba mehet!" 
(Uo.) Ezért dolgozta fel Luther Kis és Nagy Kátéjában a Tízparancsola
tot.

A Nagy Kátéban így foglalja össze Luther Isten embertársaink felé 
kitáruló szeretet-akaratát: „Végeredményben az az Isten akarata, hogy 
senkit szenvedésbe esni ne hagyjunk, hanem mindenkihez jóságot és sze- 
retetet tanúsítsunk . .. Tégy jót mindenkivel, segítsd, s munkáld előmene
telét mindenkinék, ahogy és ahol csak tudod, egyedül Isten kedvéért és 
az ő tetszésére, telve azzal a bizalommal, hogy Ő mindenért megfizet ne
ked bőségesen.”

*

A felebaráti szeretet megrontói

Amilyen melegen szólt Luther Isten szeretetéről és az abból folyó 
keresztyén felebaráti szeretetről, olyan keményen tud rámutatni a fele
baráti szeretet megrontóinak bűnére. Szava egyáltalán nem csúszik el az 
emberek feje fölött, hanem egészen konkréttá válik.

A finomabbnak látszó mulasztási bűnöket is leleplezi: „Nem csupán 
az vétkezik, aki valami gonoszát visz véghez, hanem az is, aki felebarát
jával jót tehetne, segítségére mehetne, óvhatná, védhetné, megmenthet
né, hogy testén semmiféle kár vagy sérelem ne essék, — és ezt nem te
szi.” (Nagy Káté) Ugyanezt találjuk más helyen: „Jóllehet tettleg nem 
hajtottad végre ama gonosz dolgokat, de azért a magad részéről hagytad, 
hogy ez vagy az veszedelembe .jusson és tönkremenjen” — mondja a 
Nagy Kátéban.

Hangoztatja, hogy a felebaráti szeretet parancsának kijátszásában 
az emberi .önzés mindent megpróbál, „hisz jönnek segítségünkre ebben 
némi jogtudósok és ügyvédek is, akik úgy forgatják és hígítják fel az 
igazságot, ahogy csak kívánják az érdekek.” (Uo.) Konkrét példát is fel
hoz ezekre: „Fordulnak elő hasonló esetek a kereskedelmi életben és a 
szerződéses ügyekben is, amikor valaki egyszerre csak úgy elragad vala
mit, a másik kezei közül, hogy az illető ugyan nézhet utána.” „Vagy fi
zetési kötelezettségekkel szorongat, s tör rád valaki, mert úgy véli, hogy 
te abban a szorult helyzetben, adósságok közepette nemigen tudsz to
vább kitartani, s csőd nélkül felszámolni, ő viszont akkor ráteheti a ke
zét legalább a felére, ha nem többre. S minderről pedig meg kell állapí
tanod, hogy nem jogtalanul vette vagy tulajdonította el tőled, hanem 
„becsületesen” vásárolta meg. Az a szólás járja itt: „Szemesnek áll a vi
lág!” „Mindenki a maga gátjára ügyeljen, mindenki nézzen a magáéra!” 
Ki tudná felérni ésszel, hogy az ilyen szép látszattal mi mindent meg 
nem lehet szerezni?” — írja Luther a Nagy Kátéban.

A próféták igehirdetése nyomán Isten nevében veszi védelembe az el
nyomottakat, akiknek kiáltása a Seregek Urának fülébe jut. „ .. .uzsorás- 
kodol, fösvénykedel, nyúzod róluk a bőrt, büszkén, s orcátlanul visszauta
sítod azt, akinek adnod kellene; a szegénység majd nyomorultan tova
megy, de mivel senkinek sem panaszkodhatik, az égbe kiált, őrizkedj et
től (mondom néked még egyszer), mint magától az ördögtől. Mert az 
ilyen sóhajnak és kiáltásnak olyan hatása lesz, amely borzalmas neked 
és az egész világnak. Mert azokhoz jut majd el, kik a szegénynek és a
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sanyargatottnak pártját fogják, és nem akarják bosszulatlanul hagyni. 
Nem gondolod meg ezt és dacolsz? Akkor meglásd, mit vontál szegény 
fejedre!” (Uo.) Kikel azok ellen is, akik „a szabad és nyílt vásárból rab
ló- és uzsoraalkalmat csinálnak, ahol mindennap megcsalják a szegényt, 
új nyomorúságot és drágaságot okoznak, és mindegyik ad-vesz vakmerőn, 
dacol és dölyfösködik, mintha joga volna áruját olyan drágán adni, ahogy 
neki tetszik, és senkinek sem szabadna ebbe beleszólni.” (Uo.) Luther
nek fáj a nép fájdalma és a tömegek panaszának így ad hangot: „Mennyi 
baj van napjainkban csak a hamis pénzzel és a kereskedelem, az üzleti 
élet mindennapos, nyomorgatása és megterhelése miatt azok részéről, 
akik önkényükkel a szegény köznépet nyomorítják, s fosztják meg min
dennapi kenyerétől.” (Uo.)

A Nagy Kátéban, amely valóságos kincsesbányája Luther etikai ál
lásfoglalásainak, a felebaráti szeretet leggyakorib megrontásával, a lo
pással kapcsolatban például így ír: „Lopni nem más, mint a másikét jog
talanul elkaparintani. Fogalmában benne van a másik rovására történő 
bármiféle előnyszerzés.” „Nemcsak az a lopás, ha valaki zsebet és szek
rényt ürít ki, hanem ha messze mennek a nyerészkedéssel a vásárban, a 
szatócsnál, a boltban, a borozóban és a sörözőben, a műhelyben, szóval 
mindenütt, ahol emberek jönnek össze, s áruért vagy munkáért adnak és 
vesznek pénzt.” (Uo.) ~~

Különösen élesen támadja Luther a képmutatást, amikor szép külső 
látszata alatt vétkeznek a felebaráti szeretet ellen: „Ezek azok az uzsorá
sok, akik ugyan nem útonállók, nem betörők és titkos tolvajok, kik a kész
pénzt dézsmálják, ezek tisztes, jámbor polgárok, kik szép külső alatt lop
nak és rabolnak.” (Uo.) A nagyok és hatalmasok gonoszságával szemben 
használja Luther a legélesebb hangot: „Tulajdonképpen hallgatni kellene 
a kis tolvajokról, mert a nagy, hatalmas főtolvajokat kellene támadni, 
akik urakkal és fejedelmekkel paroláznak, kik nem egy-két várost, hanem 
az egész országot rabolják ki." (Uo.) „Sajnos, úgy van a világon, hogy aki 
nvíltán lop és rabol, az biztos, szabadon és büntetlenül jár-kel, és még 
tiszteletet vár. A kis, titkon lopok pedig, kik egyszer vétettek, viselik a bü- 
tetést és a szégyent, s amazokat becsülethez, tisztességhez segítik.” (Uo.)

A korai kapitalizmus fonákságait is hamar észrevette: „De a legna
gyobb csapás a német nemzeten bizonyára az uzsorás hitel. Alig száz éve, 
hogy dívik, és már csaknem minden fejedelmet, alapítványt, intézetet, vá
rost, nemest és örökséget szegénységbe, nyomorba és pusztulásba döntött.” 
(Uo.)

A kor milliomosai, a Fuggerek, a pápának küldendő ún. pallium-pén- 
zekre hitelt nyújtottak. A Tetzel-féle bűnbocsátó cédulák ára is elsősor
ban pallium-díj fedezésére volt szánva, s ezért Tetzelt a Fugger-ház által 
kiküldött külön megbízott kísérte, s ez szedte be a pénzt. Az egyháznak 
és a nagybankárságnak ez az összefüggése méltán vonta magára Luther 
felháborodását. „Fuggereknek és a velük egyszőrű társaságoknak is 
zabolát kellene tenni a szájukra. Hogyan is volna lehetséges, hogy isteni 
és jogos dolog legyen, hogy egy ember élete alatt annyi fejedelmi kincs 
gyűljön rakásra? Nem értek a számításhoz, de azt fel nem foghatom, ho
gyan lehet száz forinttal egy esztendő alatt húszat, vagy akár egy forint
tal egy másikat szerezni, és ezt mind nem a földművelésből vagy a ba
romtenyésztésből.” (Uo.)

Luther igazságérzete tiltakozik a bankárjövedelem ellen, kétségbe 
vonja a milliomosok vagyonának tisztességes voltát, vagy éppen össze
függését a felebaráti szeretettel.
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5. LUTHERI ETIKAI ÖRÖKSÉGÜNK

Eddig áttekintettük azt, amit Luthertől tanulhatunk egyházunk kö
zépponti tanításából, a hit által való megigazulásból a felebaráti szere- 
tetre nézve. Most nézzük meg, milyen irányítást ad a felebaráti szeretet 
lutheri tanítása keresztyén magatartásunkra nézve. Hallgassuk meg Lu
thert, amint a felebaráti szeretet útján tárja elénk, amit röviden így fog
lalhatunk össze, hogy az a békének és a szolgálatnak az útja.

Luther a felebaráti szeretet megvalósítását nemcsak az egyes ember 
irányában látja, hanem rámutat a nagy összefüggésekre is: „Nyíljon 
meg azért az értelmed, táguljanak gondolataid és ne csak a sütőkemen
céig vagy a lisztesládáig érjenek, hanem ki a tág mezőre, az egész földre, 
amely hordozza és megtermi a mindennapi kenyeret, a mindenféle élel
met” — írja a Nagy Kátéban. Amikor így ki akarja tágítani a keresztyén 
ember látómezejét, akkor ezt azért- teszi, hogy a keresztyén felebaráti 
szeretet parancsát meglássuk széles perspektívában. „Nos hát az élethez 
nemcsak az tartozik hozzá, hogy a testnek meglegyen a maga tápláléka, 
takarója és egyéb szükséglete, de az is, hogy az emberekkel, akikkel 
élünk és érintkezünk naponként, mindennemű ügyes-bajos dolgaikban 
csendben és békességben kijöjjünk. Egyszóval mindaz, ami egyrészt a 
családi, másrészt a társadalmi élet körébe vág” . (Uo.) Isten akarata az, 
hogy a keresztyének benne éljenek az őket körülvevő társadalmi helyzet
ben, ahol keresztyénül kell élniük. Asztali Beszédeiben azt mondja Lu
ther: „Isten egyházának benne kell élnie az emberi társadalomban (Ge- 
sellschaft): azért helyezte egyházát Isten a világba, azért szerzett annyi
féle világi foglalkozást és munkát, hogy a keresztyének ne szerzetesek 
legyenek, hanem a társadalmi közösségben (communis societas) éljenek, 
hitükről és cselekedetükről legyen felismerhető keresztyén mivoltuk.” .

Az emberi társadalomnak egyik legdöntőbb kérdése a béke ügye. Ez 
egyúttal a felebaráti szeretet kérdése is. Hiszen a háború nem egyéb, 
mint a felebaráti szeretet parancsával való szembeszegülés lehetősége, 
míg ugyanakkor a béke a felebaráti szeretet gyakorlásának széles terü
letét tárja ki. Éppen ezért sietett Luther a keresztyén embereket eliga
zítani ebben a kérdésben is. „A katona hivatásáról” című munkájában 
ezt írja: „Semmiképpen nem lehet helyes, hogy háborút kezdjenek bár
mely úrnak bolond feje szerint. Mert azt mindenekelőtt ki akarom mon
dani, hogy aki háborút kezd, annak nincs igazsága, és méltányos lenne, 
hogy az szenvedjen vereséget, vagy legalább végtére az bűnhődjék, aki 
először ránt kardot. így történt az közönségesen minden háborúban, hogy 
azok lettek vesztesek, akik a háborút kezdték, és hogy ritkán verték meg 
azokat, akiknek védekezniük kellett. A világi hatóságot ugyanis Isten 
nem arra rendelte, hogy a békét megszegje és háborúságot kezdjen, ha
nem arra, hogy a békét megőrizze és a háborút megakadályozza.” „A 
zsoltárban is (68,31) Isten így énekeltet magáról: Dissipat gentes, quae bel- 
la volunt, elveszti a népeket, kik gyönyörködnek a hadakozásban. Hát 
csak vigyázz magadra, ő nem hazudik.” (Uo.) Mindez nem jelenti azt, 
hogy ne lenne megtorlása a gonoszságnak és Isten nem akarna igazsá
got a földön. Ha Isten igazsága azokat támogatja, akik védelmi harcot 
folytatnak, akkor a keresztyén embernek is ezek között kell lennie. „Nézd 
csak az igaz harcosokat, akik ott voltak a véres tusánál, ezek nem rán
tanak egyhamar kardot, nem dacoskodnak, nincsen kedvük hadakozás
ra. De ha rákényszerítik őket, akkor aztán óvakodjál tőlük, mert ők nem 
tréfálnak, kardjuk a hüvelyben van, de ha ki kell húzniuk, vér nélkül 
nem kerül ismét a hüvelyébe. Viszont azok a bolondok, akik először már
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gondolatban kezdik a hadakozást, akik majd megeszik a világot szavaik
kal, s az elsők, akik kardot rántanak, ugyancsak ezek az elsők, kik meg
futamodnak.” (A katona hivatásáról.) A békére és háborúra vonatkozó 
tanítását Luther ezekben foglalja össze: „E fejezetben tehát az a fődolog, 
hogy a háborúskodás nem helyes, még akkor sem, ha egyenlő rangúak 
hadakoznak egymással, kivéve, ha becsületes lelkiismerettel ilyen okot 
lehet felhozni: szomszédom kényszerít a hadakozásra; én szívesebben el 
lennék hadakozás nélkül. Így aztán a háborút nemcsak háborúnak lehet 
nevezni, hanem köteles védekezésnek is. Mert különbséget kell tenni há
ború és háború között: van olyan, amit akarattal, harci kedvből kezde
nek, mielőtt még valaki megtámadná őket, viszont van olyan is, amelyet 
valakire erőszakkal rákényszerítenek, amikor ti. valaki megtámadja. Az 
első az ördögtől való, annak Isten ne adjon sikert, a másik emberi sze
rencsétlenség; ebben segítsen az Isten.” (Uo.)

A keresztyén ember azzal szolgálja a béke ügyét, s ezzel a felebaráti 
szeretetet, ha a béke fenntartását munkáló „hatóságot”, „világi felsőbb- 
séget” támogatja tevékenységével: „Mivel az igaz keresztyén a földön 
nem önmagának, hanem felebarátainak él és szolgál, ennek megfelelőn 
cselekszi azt, ami a felebarátjának hasznos és szükséges. Mivel pedig a 
hatóság nagyon szükséges és hasznos az egész világra nézve, hogy a bé
ke fenntartható, a bűn büntethető s a gonoszság akadályozható legyen, 
ezért a legkészségesebben alárendeli magát a hatalom uralmának, szíve
sen enged neki, tiszteli a felsőséget, szolgál, s mindent megtesz, amit 
csak képes, s ami a hatóságnak javára válik.” (A világi felsőbbségről.)

A felebarátok összességének, a társadalmi közösségnek a szolgálata 
a hivatásban végzett hűséges munka útján valósul meg. „Egy csizmadiá
nak, egy kovácsnak, egy parasztnak, szóval kinek-kinek megvan a maga 
mesterségével járó foglalkozása és hivatása és mindegyiknek kötelessé
ge, hogy a maga hivatásában és foglalkozásában másoknak használjon, 
szolgáljon, szóval, hogy a sokféle foglalkozás mind az egy közösségre irá
nyuljon, a test és a lélek javát munkálja éppen úgy, mint ahogy a test
nek tagjai mind egymásnak szolgálnak.” (A német nemzet keresztyén 
nemességéhez.) Ugyanezt mondja más helyen: „Mi mindannyian egy test 
vagyunk, de minden egyes tagnak megvan a maga külön munkája, hogy 
azzal szolgálja a többit” . (Uo.) Majd ezt olvassuk: „Valóságos imádság, 
ha valaki a maga dolgát folytatja.” (Uó.) Így válik a munka a keresztyén 
ember legtermészetesebb kötelességévé és egyben a felebarát számára 
végzett leghasznosabb cselekedetté.

Ha mindazt, amit Luther a 16. században a keresztyén ember erköl
csi magatartásáról mondott, áttesszük napjainkba, s mai kérdéseinket 
ugyanúgy akarjuk megoldani, ahogyan azt a maga korában Luther tette, 
akkor két irányba ágaztathatjuk mondanivalónkat. Az egyik az emberek 
szolgálata a hazában, a másik pedig az emberek szolgálata a béke meg
őrzésével, vagyis világméretben.

A haza

A haza fogalma az első hitágazat világába tartozik. Luther a Nagy 
Kátéban Isten teremtői, gondviselői és kormányzói ajándékai között há
lát ad azért, hogy Isten jó kormányzatot, békét és minden más földi jót 
ad az embernek. A szülőföld rendje, kiegyensúlyozott fejlődése Isten 
ajándéka. A történelem Urának látóhatárából nem hiányoznak azok az 
összefüggések, amelyek a haza viszonyaira vonatkoznak. Isten nemcsak
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megteremtette a világot, hanem szüntelen fenntartja azt, gondját viseli 
annak. Isten nem hagyta magára az embervilágot történelmének formálá
sában sem, a történelem eseményei mögött is ott van Isten bölcsen vezér
lő akarata.

Ha az első hitágazatról szóló tanításunkat komolyan vesszük, fel kell 
figyelnünk mindazokra az összefüggésekre, amelyek a haza fogalmával 
kapcsolatosak.

Minden ember beleszületik teremtettségénél fogva olyan adottságok
ba, amelyek meghatározzák környezetét. Ezek teremtettségünk horizon
tális összefüggései. Mindnyájan tagjai vagyunk a közös nyelv, kultúra, 
erkölcs, szokás, jog, munka, múlt, terület, szülőföld, ország, rokonság, ba
ráti kör, munkatársi kör által meghatározott összefüggéseknek. A sző
kebb családi köröm után a szélesebb rokonsági fok következik, majd a 
szomszédság, a „földi''-nek a kapcsolata, végül az egész országgal való 
szolidaritás még tágabb összefüggéssel. Minden ember beletartozik ezek
be a kollektív közösségekbe. Minél inkább átéli az ember ezeket a kol
lektív összefüggéseket, annál kevésbé marad magára és érzi egyedüllé
tét. Ugyanakkor ezekben a közösségekben találja meg a másik embert, 
azt a felebarátot, aki nem elvont fogalom, elméletileg megalkotott eszme, 
hanem teljes egészében „konkrét” másik ember, akinek az egyéni segíté
se éppen olyan keresztyén kötelesség, mint a felebarátok tágabb foglala
tának, a haza fiainak a támogatása.

Mint minden fogalommal, úgy a haza fogalmával is volt már vissza
élés. A haza fogalmának bálványozása, eltorzítása a nacionalizmus kísér
téseihez tartozik. Magyarországon is, de máshol is jelentkezett a csak 
magára tekintő, önző, s ezért nemegyszer rabló étvágyú nemzetieskedés, 
amely az egészséges egyensúlyt úgy bontotta meg, hogy ember lett az em
ber farkasává és nép a másik nép farkasává.

A nacionalizmus legélesebb változatában a fasizmushoz vezet. A 
„Deutsche Christen” mozgalom fasiszta elgondolása a „vér és föld” bálvá
nyozására vezetett. Megalkotta a fasiszta fajelmélet módjára a ger
mán faj kultuszát, amellyel még magát Jézus Krisztust is kikezdték.

A nacionalizmus magyar változata a nemzeti önzést szította fel, s 
ellentétet támasztott a Duna-medence népei között. Hosszú időn át szen
vedtünk a felszabadulás előtt ennek a súlya alatt.

Az evangélikus hazafiság tartalma a nép szeretete és a nép ügyé
nek szolgálata. A patriotizmus alapja a nép érdekének munkálása.

A patriotizmus a legtermészetesebb emberi, de ugyanakkor a leg
természetesebb keresztyén feladatunk is. Akik ebben az országban együtt 
élünk, mindnyájan érdekeltek vagyunk abban, hogy mi történik, merre 
és miként haladunk. Mi, akik Isten igéje alapján igazodunk el az élet 
minden területén, keresztyén indítékokból is foglalkozunk a nemzeti kér
désekkel. Isten sohasem helyezi egyházát légüres térbe, hanem mindig 
konkrét történelmi helyzetbe, amelyben tisztán és világosan kell eliga
zodnia az egyháznak ahhoz, hogy betölthesse küldetését az adott törté
nelmi feltételek között. Az a történelmi helyzet, amelybe Isten a mi egy
házunkat állította, a szocializmust építő magyar népi demokrácia. Ebben 
a nemzetben, a magyar népi demokráciában élünk benne mi, lelkészek, 
és élnek benne gyülekezeti tagjaink, amikor azt mondják, hogy ők az 
evangélikus egyház tagjai, ugyanakkor egyszerre ennek a nemzetnek, a 
magyar népi demokráciának is tagjai. Nemzetünk és hazánk számunkra 
Istentől adott valóságok. A keresztyén embernek azon a helyzeten és ab
ban a környezetben kell szolgálnia, ahová őt Isten állította. A Szentírás
ból tanultuk és tanítjuk, hogy Isten szolgálata embereknek végzett szol-
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gálat, azért nincs igaz Isten-szeretet igaz emberszeretet nélkül. Isten az 
ő szolgálatát úgy tárja el, hogy azon a helyen, abban az időben, abban a 
társadalmi és gazdasági berendezkedésben szolgáljuk embertársainkat, 
amelybe beállított, mert egyháza sohasem a világból kivett egyház, ha
nem világnak szolgáló egyház.

A szeretet nagy parancsolatán nyugszik a keresztyén ember lelke
sedése minden igaz és jó ügy iránt, azért természetesnek kell tartanunk, 
hogy a keresztyén ember foglalata, az egyház az a hely, ahol mindezeket 
a törekvéseket végső komolysággal kell vállalni, és Isten hívásaként kell 
őket cselekedni. A hit meglátja a szolgálatokat és feladatokat a templom
ban, a gyülekezetben, de ugyanakkor a szántóföldön, a gyárbán, a köz
életben. A keresztyén ember az egyházban való kötelességét, de a hazá
ban reá váró kötelességét is, hűséggel akarja teljesíteni. Nem akar ural
kodni a világ felett, mint a középkori egyház, de elszigetelődni sem akar 
a világtól, mint a szektás magatartás, hanem az emberszeretet cseleke
detei területén termi meg a hite a maga jó gyümölcseit. Evangélikus 
lutheri életfelfogásunkat tagadja meg az, aki a való élettől elvonatkoz
tatva, úgy akar hivő életet élni, hogy kiszakítja magát a hazánkban pezs
gő élet lendületéből, és célkitűzések és tervek éppen reá váró felada
tából.

A patrióta — miközben mindent megtesz saját hazája boldogulásáért 
— ugyanakkor nem veszti el az egész emberiség jövőjének távlatát sem. 
Az emberiség szeretete korunkban egészen konkrét formát öltött a világ 
békéjéért érzett felelősségben. Nélkülözhetetlen feltétele a haza felvirág
zásának a baráti népek testvéri közösségébe való tartozás. A XX. 'század 
második felében a technikai, kulturális, gazdasági, szellemi kapcsolatok 
rendkívül gyors kiterjedése korában egyetlen nép sem boldogulhat a ba
ráti népekkel való legszorosabb együttműködés nélkül. A mi hazánk fel- 
emelkedése egybekapcsol a leghaladottabb társadalmi rendszerű országok 
barátságával. Miközben az egy vérből teremtett emberiség egészének a 
perspektíváját sem téveszthetjük szem elől.

A béke

Jézus Krisztus határtalan emberszeretete arra kényszeríti a Krisztust 
követőket, hogy teljes felelősséget érezzenek a világért, az emberekért, 
az emberiség jövendőjéért, népek, országok, városok, falvak megmaradá
sáért. Ez a krisztusi szolgáló szeretet nem azon töpreng, hogy hatásköré
be tartozik-e a nemzetközi kérdésekkel való foglalkozás, s nem volna-e 
jobb behúzódni valami modern kolostor szemlélődő életformájába, ahol 
az ember csak önmaga kegyességének az ápolgatásával törődhet, hanem 
ez Krisztussá akar lenni a felebarát iránt, segíteni, építeni akar minde
nütt, ahol erre alkalom kínálkozik.

Minket ez a tanítványi hűség hajt a nemzetközi kérdésekkel való 
foglalkozás felé. A mai helyzetben ezekkel a kérdésekkel való foglalko
zás békeszolgálatunkkal van szoros összefüggésben. Mi nem a politizálás 
kedvéért törődünk ezekkel a kérdésekkel, hanem ezért, mert az emberi
ség békéjének biztosításához hozzá akarjuk adni a magunk szerény erő
feszítéseit. Mi mindenáron meg akarjuk oltalmazni az emberiség békéjét. 
Ehhez azonban szükséges azoknak az alapvető kérdéseknek a tisztán lá
tása, amelyek döntően befolyásolhatják az emberj történelem alakulását.

Az egyháznak világosan kell látnia, hogy az emberiség páratlan kor
szakba érkezett. Az emberiség soha nem látott hatalomra tett szert a

423



természet erői fölött. Egymást érik a nagy és sokat ígérő tudományos fel
fedezések. Az emberi ész és az emberi kéz képes űrhajót küldeni a világ
űrbe, sőt nincs messze az az idő, amikor az első emberek is meg fognak 
jelenni égitestünk határain kívül eső területeken. Az emberi ész felha
sította 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 technikai fejlő
dés mellett ki mondhatja el, hogy a világ tökéletes, hogy nincs sehol nyo
morúság és nélkülözés? Emberek százmilliói ma is éheznek és nyomo
rognak. És ez nem lehet közömbös azoknak a keresztyéneknek, akiket 
Urunk azzal küld a világba, hogy az éhezőket táplálják, a szomjúhozók- 
nak inni adjanak, a ruhátlanokat felöltöztessék.

Noha kibontakozhatna az emberi jólét terjedelme és a béke bizton
sága, mégis ki mondhatja el, hogy a tudomány haladása, és a XX. szá
zad nagy eredményei teljes mértékben biztosítják az emberiség békés 
jövendőjét? Óriási veszélyt jelent az egész emberiségre, hogy a tudo
mány és a technika vívmányai esetleg nem az emberiség előrehaladásá
nak nemes céljait szolgálják majd, hanem szörnyű pusztító eszközök elő
állítását, amelyek magát az emberiség jövendőjét fenyegetik halálos ve
szedelemmel.

Az egyház előtt magasztos perspektíva tárul ki az emberiségnek eb
ben a. korszakában. Az egyház Ura iránti hűségben kell felemelnünk sza
vunkat a még mindig gyarmati sorsban sínylődő, szenvedő emberek meg
segítése érdekében egyfelől és az egész emberiség jövendőjét biztosító 
békés fejlődés előmozdítása 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 szívünkben tanácsolhat
juk és inthetjük a világot a jóra Isten akarata nyomán. A mi segítő sza
vunk sem hiányozhat, amikor alapvető döntések és nagy lehetőségek 
előtt áll az emberiség.

A volt gyarmati és félgyarmati területeken élő keresztyének számta
lanszor kifejezést adtak erkölcsi felháborodásuknak. A keresztyén erkölcs 
nemcsak individuális vonatkozásaiban tanít a bűnről, hanem meglátja a 
nagyobb erkölcsi távlatokat és a népek egymáshoz való viszonyának 
és az egész emberiséget érintő kérdéseknek az összefüggésében is. A ke
resztyén erkölccsel semmiképpen sem fér össze a dzsungel törvénye, 
amely szabadjára ereszti a ragadozók telhetetlenségét annak a gőgös és 
fölényes elvnek az alapján: „Azt teszem, amit akarok.” A keresztyén er
kölccsel semmiképpen sem fér össze sem egyik embernek a másik által 
való elnyomása, sem egyik országnak a másik által való leigázása. Ne
künk, mai keresztyéneknek világosan kell látnunk azt a nagyarányú és 
nemzetközi viszonylatokban jelentkező bűnt, amely a világszerte meg
szégyenült, de még mindig tevékeny imperializmusban látható. A keresz
tyén erkölccsel semmiképpen sem fér össze a VII. parancsolat országokra 
kiterjeszkedő megsértése, amikor a gyarmatrendszer révén egyik ország 
birtokba veszi és kihasználja a másik területét és annak kincseit.

A világtörténelem egész menete a gyarmati rendszer teljes és vég
leges felszámolását követeli meg.

Minket, mint a békének hitbeli alapon álló harcosait azért is élénken 
foglalkoztat a gyarmatosító rendszer megszüntetése, mert állandó hábo
rús veszélyt rejt magában a katonailag és gazdaságilag erős hatalmak el
nyomó politikája az ázsiai és afrikai népek felé. Az elnyomott gyarmati 
népek csak hihetetlen szenvedések és áldozatok árán tudják kivívni sza
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badságjogukat. Bármilyen konfliktusba keveredjenek is bele a nagyha
talmak, a kezdetben helyi háború elkerülhetetlenül általános világháború
vá nőhet.

Éppen ezért olyan veszélyes a vietnami amerikai agresszió. Semmi 
sem mutatja jobban, milyen mélyen elítélik ezt a mi gyülekezeteink, mint 
hogy templomi gyűjtések útján 400 000 forintot adtak össze a magyar pro
testáns gyülekezetek 1966-ban a sokat szenvedett vietnami nép megsegí
tésére.

Isten kegyelme Jézus Krisztusban az egész embervilágban megjelent. 
Ebben a kegyelemben bízva tudjuk, hogy Isten javát akarja a világnak, 
győzelemre fogja vinni az igazságnak és a békének a törekvéseit, egy
házát pedig meg fogja erősíteni a világ földi javáért és megmaradásáért 
folytatott küzdelemben.

6. AZ EGYHÁZ EGYSÉGÉRŐL ÉS KÜLÖNFÉLESÉGÉRŐL

Az egyház egységéről és különféleségéről ma világszerte beszélnek 
és írnak. Az alábbiakban ehhez a világtémához szeretnék hozzászólni a 
mi helyzetünkből.

Az egység és különféleség feszültségében elő egyháznak állandó 
problémája, hogyan és miként éljen Urának egységre hívó szava és 
ugyanakkor különféleséget teremtő akarata között. A kérdés az, hogy mi
ben legyen egységes az egyház, és miként valósítsa meg a maga termé
szetes és szükségképpeni különféleségét. Ezt a kérdést a Biblia tanítá
sának fényében, az egyhóztörténeti tapasztalatok megszólaltatásával pró
báljuk megválaszolni a mi korunkban.

1. A  S zen tírás az egyh á z eg y ség érő l  és  k ü lö n fé leség érő l

Ezt a vizsgálatot három pontra lehet sűríteni: az első az egyház Jézus 
Krisztusban való egységének a követelményét tartalmazza, a második az. 
egyházban levő szükségképpeni különbözőségekről, majd a bűn követ
kezményeként beálló viszonyokról szól, míg a harmadik a Krisztusban 
hívők szolgálatának tartalmi egységét jelöli meg.

a) A z  egyh á z eg y ség e

Itt mindenekelőtt Jézus Krisztus főpapi imádságát kell kiemelni, aki 
könyörgésébe foglalta nemcsak az akkori, hanem az eljövendő tanítvá
nyok egységét is. Azokért is könyörgött, akik majd a tanítványi és apos
toli igehirdetés alapján fognak hinni őbenne, „hogy mindnyájan egyek 
legyenek” (Jn 17, 20—23). A főpapi imádságot megerősíti ez a krisztusi 
ígéret: „Lesz egy akol (helyesebb fordítása szerint: egy nyáj) és egy pász
tor” (Jn 10, 16). Az apostoli levelek között különösen az Efezusi levél 
hangsúlyozza a Krisztus anyaszentegyházának egységét. „Járjatok úgy, 
mint elhivatástokhoz illik” — hangzik az apostol intése —, amelyben a 
lélek egységének megtartását helyezi a tanítványok szívére, mert „egy 
a test és egy a Lélek”, ennek az egy Úrnak a követésére szól a tanít
ványi elhívás, az „una sancta catholica ecclesia” , amelyről az Apostoli 
Hitvallás harmadik ágazatában teszünk vallást.
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b) A z  egyh á zb a n  le v ő  k ü lö n fé le ség ek

Csak egy egyetemes, keresztyén anyaszentegyház van, amelynek a 
feje és Ura Jézus Krisztus, és amelynek tagjai mindazok, akik hisznek 
őbenne. Azonban a Krisztusban való hit egyáltalában nem jelent valami 
katolikus értelemben vett uniformizáltságot. A Jézus Krisztusban való 
egységen belül maga a Szentírás is a különbözőségek gazdag skáláját 
ismeri. Maga a Biblia is sokféleképpen és sokszínűén tesz bizonyságot 
Istenről. A Szentírás egyes könyvei is különböznek egymástól a Krisztus
ról való bizonyságtevés módjára nézve, de sohasem a krisztushit lénye
gére nézve. Más-más színezete van Pál apostol teológiájának, Péter apos
tol tanításának, János apostol evangéliumának és leveleinek, ismét más’ 
tükröződik Jakab keresztyénségében, másként írják le Jézus Krisztus 
életét, tanítását, halálát és feltámadását az egyes evangéliumok, meny
nyire különbözik egymástól Máté evangéliuma vagy János evangéliuma, 
világosan fejezi ezt ki a görög szöveg, amikor azt mondja, hogy a Máté 
szerinti, Márk szerinti, Lukács szerinti, János szerinti evangélium, — 
tehát legálisnak ismeri el az evangélisták különböző látásmódját Jézus 
Krisztusról. Ugyanígy különbözött egymástól már a bibliai korban a Pa
lesztinái ősgyülekezet és a hellenista gyülekezet. Ugyanígy különböztek 
egymástól maguk az apostolok is származásra, képzettségre, vérmérsék
letre, egyéniségre nézve.

Mindez azt jelenti, hogy éppen a különféleségen és sokféleségen ke
resztül válik nyilvánvalóvá a Krisztusról szóló bizonyságtétel gazdagsága 
és sokszínűsége. Hogyha ezt világosan látjuk, akkor elkerüljük sok ir
reális vágyálomnak a kergetését. Akkor valljuk, hogy az egyház egységé
ben mindig lesznek tanítási és kegyességi típusok, mivelhogy a történeti 
egyházakban „rész szerint'’ van az ismeret, „rész szerint" van a prófétá- 
lás, a látás pedig csak „tükör által homályosan” történik.

Ennek ellenére nem minden egyházi különbözőség nyer ilyen „legi
tim” formát. Ott, ahol az. evangéliumtól való eltévelyedés, valamint a 
szolgálat tartalmától való elfordulás következik be, ott a különbözőség a 
bűnnek a bélyegét viseli magán, mégpedig a Krisztustól és az ő tanítá
sától való elszakadásnak a vétkét.

c) A  szolgálat eg y ség e

Isten, aki úgy szerette a világot, hogy ő egyszülött Fiát adta érte 
(Jn 3, 16), és aki Krisztusban mégbékéltette magával a világot és rá
bízta az egyházra a békéltetés igéjét (2 Kor 5, 14—21), azt akarja, hogy 
a keresztyének Jézus Krisztusban való élete az egész egyházért és az 
egész világért érzett felelősség jegyében teljék. Jézus Krisztus, aki egye
dül illetékes Isten akaratának végső summázásában, ezt az összefoglalást 
az ún. nagy parancsolatban adta meg, amely az Isten- és emberszeretet 
párhuzamosságáról szól.

Az első pünkösd napján a Szentlélek távoli országok lakóiból álló 
gyülekezetre áradt ki. Az egyház, amely hosszú ideig csak Izraelben mű
ködött, íme ökumenikussá lett, az első gyülekezet magába öleli a kü
lönböző népek fiait, mert Isten előtt nincsen személyválogatás, minden 
népből való kedves előtte, aki őt féli és benne hisz. A Jézus Krisztusról 
szóló beszédet az ő missziói parancsa nyomán az apostolok, evangélisták 
és névtelen tanítványok ezrei vitték szét a világba.

Mindez azt jelenti, hogy a láthatatlan Istennek a szolgálata a lát-
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ható embertárson keresztül valósul meg (1 Jn 4, 20). Az Isten- és és az em
berszeretetnek ez a párhuzamosan haladó vonala teremti meg a keresz
tyének között a szolgálat egységét. Mindez sokféleképpen és sokszínűén 
valósul meg, történelmi időtől, helytől, körülményektől függően, de mindig 
ugyanazzal a Krisztus-követő szándékkal és felebaráti szeretettel. Akik 
egyek ebben a szolgálatban, azok élik a Krisztus-követők egységét. Akik 
hiányoznak ebből a szolgálatból, vagy megvetik ezt, önmagukat szakítot
ták ki a Krisztus-test egységéből.

Ebben a hármas csomópontban foglalható össze a Szentírás tanítása 
a Krisztus-követők egységéről, különbözőségéről és azonos szolgálatáról.

E jelenségek mérlegére helyezzük az egyháztörténetben végbemenő 
különféleségek kialakulását.

2. Az egyház egysége és különfélesége az egyháztörténelemben

Az egyház egysége az egyháztörténelemben a Jézus Krisztusban való 
hit közösségén alapul. Ezt azonban kezdettől fogva különbözőképpen gya
korolták a keresztyének. Mindez azonban az egyház egységével összefér, 
s csak akkor jött létre szakadás, amikor egyesek vagy közösségek el- 
tévelyedtek a szentírási alaptól, az egyház fundamentumától.

a) Az első szakadások

Hamar jelentkeztek az első szakadások. A legfájdalmasabb szakadá
sok a Krisztus testén, az egyházon azok, amelyek a keresztyén hit közép
pontját, Jézus Krisztus istenségét és világmegváltó művét tagadják, s ez
zel kiszakítják magukat a keresztyén tanítás legalapvetőbb egységéből. 
Ilyenek az arianusok, és antitrinitáriusok. A szentháromságtani, a kriszto- 
lógiai, valamint az ún. „Filioque” viták megbontották az egyház egységét, 
azok részéről, akik eretnekségbe tévedtek és letértek az Apostoli Hitval
lásnak, a Nicea-konstantinápolyi hitvallásnak és az Athanasius-féle hit
vallásnak a fundamentumáról.

Már a keresztyénség első századaiban kialakult a különbség a keleti 
és a nyugati egyház között, azonban az eltérések hosszú évszázadokon 
keresztül sem vezettek szakadásra. Nemcsak nyelvi különbség állt fenn, 
hogy ti. Keleten a görög, Nyugaton a latin volt az egyház nyelve, hanem 
szellemi téren is .különbség volt, mert míg Keleten a görög bölcselet ha
tására az elmélkedő vonás volt jellemző, addig Nyugaton a pápaság nö
vekvő hatalma az egyházi jog. szervezési kérdéseit vetette fel.

Mindez azonban még megmaradt az egyházban fennálló legitim kü
lönbözőségek keretei között.

b) A nagy egyházszakadás

A  felfelé törő pápaságnak előbb-utóbb összeütközésbe kellett kerülnie 
Kelettel, amely nem volt hajlandó kiszolgálni az egyre növekvő papi 
igényeket. A pápák minden alkalmat megragadtak a keleti egyház ügyei
be való beavatkozásra. I. Miklós pápa például a IX. század második felé
ben erélyesen irányította a konstantinápolyi főpapnak, a pátriárkának a 
választását. Még feszültebbé vált a helyzet Róma és Konstantinápoly kö
zött, amikor a keleti egyháznak a szláv népek körében végzett missziói
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munkája gyümölcséből Róma is részesedni akart. Különösen a bolgár 
egyház hovatartozandósága kérdésében éleződött ki a helyzet.

Végül is IX. Leó pápa 1054-ben háromtagú főpapi küldöttséget kül
dött útra Konstantinápolyba. A pátriárkához intézett levelében a pápa 
hangsúlyozta, hogy „a római egyház feje és anyja minden más egyház
nak”, a császárt pedig figyelmeztette a pápai levél, hogy minden korona 
felett áll a pápa. Miután a pápa főpapi követei által bejelentett hatalmi 
igény visszautasításra talált Konstantinápolyban, a követek 1054 nyarán 
hivatalos kiátkozási iratot tettek le a konstantinápolyi Sophia-templom 
oltárára. Erre azután Mihály konstantinápolyi pátriárka Kelet többi pát
riárkájával együtt, kiátkozta a római pápát. Ezzel véglegessé vált a sza
kadás a keleti és nyugati egyház között.

Nem személyi kérdés, vagy pillanatnyi egyházi probléma okozta ezt 
az egyházszakadást, hanem sokkal mélyebben fekvő okok. Róma egyre 
nagyobb hatalomra tört. Ennek a törekvésnek állt útjában Kelet. Nem 
volt más lehetőség, mint a Rómának való behódolás, vagy a vele való 
szembeszállás. Kelet az utóbbit választotta.

c) Luther és a reformáció

Luther biztos fundamentumon, az Isten igéjének alapján áll. Isten 
a reformáción keresztül akarta megtisztítani a középkor folyamán meg
romlott egyházát. A reformáció döntő tanításával, a Szentírás egyetlen 
zsinórmértékéről szóló tanításával szemben a katolicizmus a trienti zsi
naton (1545—1563) megmerevítette azt a tanítását, hogy a Szentírással 
egyenlő hitforrás az a szent hagyomány, ami az egyháztörténet folyamán 
és a pápai székhatározatokban jut kifejezésre. Ezzel a katolicizmus letért 
a szentírási alapról.

A katolikus ecclesiológiának a pápaságról szóló tanítása mindig is 
nehézséget jelentett a reformáció számára. A reformáció oldaláról állan
dóan támadták azt, hogy a pápa főhatósága alatt hierarchikus módon 
szervezett katolikus egyházat a Krisztus egyházával, a Krisztus testével 
azonosították. A római katolikus egyháznak ez az igénye abban éri el 
tetőfokát, hogy önmagát tartja egyedül üdvözítőnek. Ez azzal a követ
kezménnyel jár, hogy a katolikus hit alapjellegét nem a Jézus Krisztusban 
való személyes hit, hanem a hierarchikus egyházra mindenestül ráhagyat
kozó kegyesség adja meg. Az egyház feltétlen hierarchikus tekintélye 
előtti meghajlás az egyház tanításának ellentmondás nélküli elfogadásá
vá válik (fides implicita).

A katolicizmus újabb fejlődése sem változtatott a lényegen, ez tük
röződik a vegyesházasságról szóló katolikus tanításban is, amely számos 
feszültség forrása mind a mai napig.

d) A protestantizmus két ága

A  protestantizmus lutheri és kálvini típusa között erős összetartó 
kapcsot jelent a Szentírás főségének tanítása, s az a törekvés, hogy a 
keresztyénséget a maga eredeti tiszta lényegéhez való hűség jegyében 
élje át. Közös tőről fakadt a kettő, s ezért a reformáció közös törzsének 
két különböző hajtásáról beszélhetünk. Mindamellett tagadhatatlan, hogy 
a két típus között a különböző hitvallások olyan jellegzetes eltéréseket 
rögzítettek, amelyeket nem lehet egyszerűen közömbösíteni. A hivatalo

428



san uniált egyházak hol egyik, hol inkább a másik típus sajátságait mu
tatják, azt igazolva, hogy a protestantizmusnak ezt a két fő típusát mes
terségesen egybeolvasztani nem lehet.

Míg a lutheri keresztyénség a kinyilatkoztatás történeti valóságán és 
annak krisztusi középpontján csüng, s ebből a krisztocentrikus alapállás
ból fejti ki a hit által való megigazulás Pál apostoli tanítását, addig a 
keresztyénség kálvini típusa Isten abszolút fönségét, korlátlan szuveré- 
nitását emeli ki, a kettős predesztináció következményével. Mindez 
egyáltalában nem akarja azt tartalmazni, mintha a protestantizmusnak a 
két fő típusa szükségképpen egyoldalú lenne, s egyik sem lenne képes 
a keresztyén igazság teljes kifejezésére, hanem inkább a kettő különbö
zőségének teológiai jellemzéséül akar szolgálni.

e) A z  egyh á za k  tov á b b i tagolódása

A  reformáció két főágának kialakulása után az egyházak tovább 
tagolódnak.

Az anglikán egyház államegyházi jellegével szemben jött létre a dis-  
senterek közössége, majd a skót zsinatpresbiteri államegyházzal szemben 
a Free Church (szabad egyház), ugyanígy a skandináviai lutheránus ál
lamegyházak mellett is jelentkeztek evangélikus szabadegyházak is. 
Mindebben az ún. nemteológiai tényezők is közrejátszottak.

A baptista egyház mélyreható teológiai ellentétben áll a történelmi 
egyházakkal, mivel elveti a gyermekkeresztséget, s egyéb tanításBan dog
matikai közömbösséget mutat.

A metodista egyház méginkább tanúsítja a dogmatikai indifferen- 
tizmust, és középpontjába a megtérés prédikálását állítja.

A szekták csaknem beláthatatlan sora a keresztyén igazságból egy
oldalúan emel ki részeket és állítja a középpontba.

így jött létre a keresztyénségnek oly sok egyházra és felekezetre 
tagolódása, amiben dogmatikai különbségek, történelmi, társadalmi, egy
házpolitikai tényezők osztották meg a Krisztusban hívőket. Mindez azon
ban korántsem jelenti azt, mintha a keresztyénségnek egyházakra tago
lódása kizárólag a bűn következménye volna, tehát valamilyen káros és 
elítélendő bélyeget viselne magán. Kétségtelenül az egyház Urának szán
dékát lehet felismerni abban, hogy a kezdettől fogva sokszínű és sok 
irányt magába foglaló egyház mindvégig mégőrizte ezt a jellegét.

3. E g ység  és k ü lö n fé le ség  a k e r esz ty én ség b en

Minderre az egyháztörténelmi összefoglalásra azért volt szükség, 
hogy világosan láthassuk a kétezeréves egyháztörténet tanulságát az egy
ház egységéről és különféleségéről.

a) Az anyaszentegyház a Krisztusban való hívők közössége. A Szent
lélek hozta létre és ő tartja életben. Nem másképp, mint a kegyelmi esz
közökkel, a törvénnyel és evangéliummal és a szentségekkel. A szent nép 
a keresztyének gyülekezete már így is egység, mert hisz az egyház a 
Krisztus teste. Az Apostoli Hitvallás 3. hitágazatában vallást teszünk az 
egyetemes keresztyén anyaszentegyházról. Erről mondotta az Ágostai Hit
vallás: „Az egy anyaszentegyház örökké megmarad, az egyház pedig a 
szentek közössége, amelyben az evangéliumot tisztán hirdetik és a szent
ségeket helyesen szolgáltatják ki.” Az egyháznak az egysége tehát meg-
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levő valóság. Az egyháztörténelem hosszmetszetében nézve mindenütt élt 
az egyház, ahol hangzott az apostoli ige, a Krisztus evangéliuma. Ahol 
ilyen értelemben apostoli maradt a történelem során az egyház, ott Krisz
tus egy, szent és egyetemes anyaszentegyházának élete folytatódott az 
időben. 

b) Az egyháztörténelem azonban azt is tanúsítja, hogy a Krisztus 
egy, szent és egyetemes egyháza a konkrét földi keresztyén közösségek
ben, történeti egyházakban él. A keresztyénség különbözőképpen alakítot
ta a maga életformáját, anélkül, hogy elveszítette- volna a Krisztusban 
való egységét. A Krisztus egyháza nem egyetlen egyházi közösségben van 
jelen, hanem mindegyikben csak rész szerint van az ismeret. Nyilván 
nem véletlen, hogy annyiféle történeti egyház jött létre a keresztyénsé- 
gen belül, mint amennyi ma található az egész világon. Mindebben nem 
lehet kizárólag a szétszakadozottság bűnét látni. A Szentírás nem arra 
tanít, hogy az egyház szervezeti vagy akár dogmatikai egységét tartsuk 
legfőbb feladatunknak. A Szentírás a Jézus Krisztusban lett váltságot ál
lítja a középpontba, ennek az elfogadása és élése a döntő.

Ennek a ténynek a fényében indokolatlanná válik minden nagy igye
kezet és buzgalom, amely az egyházak földi, szervezeti, tanításbeli vagy 
liturgiai egységét erőlteti, nem is beszélve arról, mennyire méltatlan az 
egyházhoz, ha nem teológiai tényezőkért, hanem különféle haladáselle
nes politikai meggondolásokból történik az egyház egységéért folytatott 
tevékenység.

c) Az egyház egysége eschatologikus valóság. A mi sürgésünk-for- 
gásunk nélkül is meg fogja teremteni Isten az egy akol és egy pásztor 
(Jn 10,16) tényét. Mi tehát nem az ökumenikus mozgalom szervezettségé
ben, teológusaiban vagy gyakorlati embereiben bizakodunk, hanem Jé
zus Krisztus hatalmában, akiben az anyaszentegyház már ma is egy, egy
kor pedig ő fogja megteremteni ugyanannak az evangéliumnak az alap
ján ugyanazt a hitet, ugyanazt a reménységet, ugyanazt a szeretetet.

Mindez egyrészt óvást jelent a hamis és fölösleges egységkeresések
kel szemben, de ugyanakkor másrészt teljes odaadást kíván mindahhoz, 
ami a keresztyéneknek krisztushitükből folyó feladatuk.

4. Miben legyenek egységesek a keresztyének?

Az eddigiekből kitűnt, hogy a keresztyének Jézus Krisztusban, 
az egyház Urában egyek, az egy szükséges dolgon kívül pedig különféle
képpen gondolkoznak és élnek, a dogmatikát, istentiszteletet, egyházszer
vezetet illetően. A keresztyének egységének és különféleségének a ket
tősségéből azonban gyakorlati következmények is folynak.

A Jézus Krisztusban egységesen hivő keresztyének szükségképpen kö
vetik őt gyakorlati magatartásuk során is. Ő az emberszeretet Jézusa, aki 
ezt a lelkületet várja tanítványaitól is. A jézusi emberszeretet jelenti a 
felebarátnak nyújtott pohár vizet, a testvéri jó szót, de jelenti a széles, 
átfogó értelemben vett emberszeretetet is, hiszen Jézus Krisztus az egész 
világért, minden emberért meghalt, s ezzel a keresztyének szemét hoz
zá akarja szoktatni a világot átfogó látáshoz. Az egyház egyetemes mivol
tából is következik, hogy látóhatára széles, mint maga a világ.

Ennek a világot átfogó emberszeretetnek a mi korszakunkban sajá
tos feladatai vannak. A XX. század első felét a világháborúk réme szo
rongatta. A világnak borzalmas tapasztalata volt, milyen aratást tett a 
halál a világháborúk során embermilliókban, hogyan tarolta le országok
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termését, népek kultúrértékeit. Teljesen jogos és indokolt a népek gyűlö
lete a háborúval szemben. A világ népeit nyugtalanítja a fegyverkezési 
hajsza, a fenyegetően növekvő nukleáris fegyverkészletek mennyisége. 
Ezért tölti el a világ népeit az új világnáború veszélye elleni küzdelem. 
Az emberek nem akarják megvárni az atom- és hidrogénrakéták pusztí
tását, hanem idejében akarják kiküszöbölni az atomháború veszélyét.

Ebben a történelmi helyzetben mi más feladat várhatna a világ ke
resztyénéire, minthogy minden rendelkezésükre álló lehetőséget felhasz
nálva küzdenek a békéért. Természetes, hogy ezt a keresztyének nem csu
pán magukban — hiszen nemcsak ők élnek a világon —, hanem mind
azokkal összefogva végzik, akiket összefűz az a nemes törekvés, hogy 
megakadályozzák a világ pusztulását és az emberi élet kiirtását.

A nagykorúvá lett világban kicsivé zsugorodtak a távolságok, az em
berek érdeklődése magába öleli földünk minden tájának sorsát. A ke
resztyének is megtanulták az emberi együttélésnek alapvető tényezőit, 
mert csak ezek ismeretében lehet konkréten és reálisan beszélni a béke 
megvédéséről. Ezek a konkrét békekövetelések politikai fogalmazásúak 
ugyan, de ezt is természetesnek tartja az a keresztyén ember, aki a békét 
nemcsak szólamnak vagy kegyes frázisnak tekinti, hanem a maga reali
tásában és konkrétságában fogja fel. Ezekben a követelésekben a keresz
tyének egyek a világ bármely békeszerető emberével.

Ezek a követelések azt jelentik, hogy elítélik a „háború peremén" való 
táncolás elméletét, a hidegháború doktrínáját, mint olyan felfogást, amely 
termonukleáris katasztrófába torkollik. A békés egymás mellett élés, a 
koegzisztencia elve értelmében meg kell szüntetni a hidegháború minden 
lehetőségét, fel kell oszlatni a katonai tömböket, megszüntetni a katonai 
támaszpontokat, végre kell hajtani az általános és teljes leszerelést, nem
zetközi ellenőrzés mellett. A vitás nemzetközi kérdések legjobb megol
dásának útját a tárgyalások jelentik, az államok egyenjogúságának, terü
leti épségének, függetlenségének, szuverénitásának, a belügyekbe való 
be nem avatkozásnak az elvei alapján. A békés egymás mellett élés meg
kívánja a kereskedelmi, kulturális és tudományos kapcsolatokat. Ezek a 
célkitűzések megfelelnek válamennyi nép létérdekeinek, minden békére 
törekvő ember igényének, természetesen a keresztyén emberek kívánsá
gának is.

A világ keresztyénéinek a Jézus Krisztusban való egységéből világo
san következik a mi korunkban, az atomkorszakban a teljes leszerelés kö
vetelésében mutatkozó egység. Ebben a Jézus Krisztusban hívők között 
nem lehet külnbség és vita, mert hiszen miféle tanítványa az Jézus 
Krisztusnak, aki az atomhalál borzalmait szánja a világnak? Legyenek 
hát egyek a világ keresztyénéi abban, hogy követelik a leszerelést! A 
fegyverkezési hajszából úgy sem következhet sem a háború feltartózta
tása, sem a népek jólétének emelése. A fegyverkezési hajsza a háború 
rémét idézi fel. A leszerelés ugyanakkor óriási erőket szabadít fel a bé
kés termelésre, lakásépítésre, az egészségügyi, a szociális ellátás, tudomá
nyos fejlődés, népművelés fejlesztésére.

Az emberiség jövendőjének biztosítása, a béke korszakának megte
remtése olyan célkitűzések, amelyek méltóak az egyházhoz is. Jézus Krisz
tus mai követőihez is. Ezek olyan alapvető ferkölcsi követelmények, ame
lyekben egységet tanúsíthat a világkeresztyénség is.

Az a keresztyénség, amely a Szentírásból az emberiség egy vérből 
teremtettségét tanulja, szükségképpen képviseli az emberek, fajok, né
pek egyenlőségét is.

A világ keresztyénéi azonban nem azért kapták Istentől a Krisztusban
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eggyé levés ajándékát, hogy azt maguk élvezzék, mint egy lelki tőkét s 
gazdagságuk birtokában ne törődjenek másokkal. A világban még min
dig vannak gyarmati népek, amelyek ki vannak zárva az egyenlőség jo
gából. A világon még mindig vannak faji megkülönböztetések. Igaz, 
hogy ma már világos, hogy a gyarmati rendszer összeomlása elkerülhe
tetlen. Csak az a kérdés, hogy milyen szerepet játszanak ebben a folya
matban a keresztyének, különösen is az a keresztyénnek nevezett Nyugat, 
amely a gyarmati népek rabtartójaként ismeretes. Jézus Krisztus követé
séből semmiképpen sem lehetett igazolni a gyarmatrendszert a történe
lem folyamán, de ma kiváltképpen nem lehet hallgatni arról a bűnről, 
amely népek elnyomását és kizsákmányolását jelenti; a keresztyének 
csakis a kolonializmus elítélésének álláspontján lehetnek, annak minden 
részletbe menő következményével együtt.

A Keresztyén Békekonferencia munkája magába öleli mindezeket a 
célkitűzéseket. Itt van az a terület, ahol kibontakozódhat a keresztyéni 
felelősség az emberiség békéjéért, jövendőjéért, fejlődéséért. A Keresz
tyén Békekonferencia munkájának Isten minden bizonnyal nagy jövőt 
fog szánni. Az egyházak számára pedig tisztességet és megbecsülést fog 
eredményezni a Keresztyén Békekonferencia munkájában való részvétel, 
mert ez azt tanúsítja, hogy az egyházak féltő szeretettel értik meg a ma 
emberének problémáját és annak megoldásában tőlük telhető szerepet 
vállalnak.

Minket, szocialista országokban élő keresztyéneket, Isten felszabadí
tott múltunknak a megkötöttségei alól, nem vagyunk érdekeltek az em
berek és népek semmiféle elnyomásában, szabadok vagyunk az emberért 
érzett felelősségünk minden irányú megvallásában. Ezért adhatjuk a Jé
zus Krisztusban hivő testvéreinknek szerte a világon azt a tanácsot, hogy 
a Jézus Krisztusban való hitünk gyakorlati következményeit vonjuk le 
az egész emberi élet előbbrevitelének segítésében.

Legyenek egységesek a keresztyének a háború elítélésében és a bé
kéért való erőfeszítésekben, most konkréten a vietnami béke követelésé
ben.*

Legyenek egységesek a keresztyének a hidegháborús törekvések el
utasításában és a tárgyalások szellemének meggyökereztetésében.

Legyenek egységesek a keresztyének a teljes, következetes, ellenőr
zött leszerelés követelésében, hogy a katonai kiadásokra szánt összegek 
az emberiség felemelkedésének és boldogulásának ügyét szolgálhassák.

Legyenek egységesek a keresztyének a békés egymás mellett élés, a 
népek közötti jó kapcsolatok gondolatának támogatásában.

Legyenek egységesek a keresztyének a kolonalizmusnak, a faji meg
különböztetésnek a megvetésében és az emberek, népek, fajok közötti 
egyenlőség hirdetésében.

Legyenek egységesek a keresztyének az egyház Urának, Jézus Krisz
tusnak a hűséges követésében, járjanak és szolgáljanak e világon min
denütt az Ö tanítványaiként, ugyanazzal a lelkülettel, amely Benne volt, 
„aki, mikor Isten formájában volt, nem tartotta Istennel való egyenlő
ségét ragadománynak, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett 
fel, és emberekhez lett hasonlóvá” (Fii 2,6—7).

Dr. Ottlyk Ernő
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Az igehirdető műhelye

SZENTHÁROMSÁG U. 14. VASÁRNAP

Jn 6,60—66

A kijelölt szakasz történetileg is, stílus tekintetében is, mondanivaló
jával is szorosan kapcsolódik a 6. fejezet megelőző verseihez.

Annak a történeti keretnek, amely már az ötezer férfi jóltartásával 
kezdődik, s amely. az evangélista Jézusnak önmagáról, mint az élet
kenyeréről szóló szavait hozza, a kijelölt szakasszal kezdődik a záró ré
sze. Sokan nem tudják elfogadni a hallottakat, visszavonulnak, nem jár
nak többé Jézussal. Stílus tekintetében a megelőző versekhez hasonló 
súlyos mondatokban fogalmazza Jézus szavait a megbotránkozók felé. Sőt, 
a 65. vers szinte szószerint idézi 6,44-t. Ez a vers tartalmilag is szorosan 
az előzőkhöz kapcsolja perikópánkat. Csak azok fogadhatják hittel Krisz
tus áldozatát, akiknek Isten ezt megadja.

60. Bár a tanítvány megnevezés szoros, esetleg külön elhívás alap
ján keletkezett, személyes kapcsolatot jelöl, s rendszerint a tizenkettőre 
vonatkozik, János mégis többször használja ezt a kifejezést Jézus köve
tőinek szélesebb körére is. Ilyen értelemben mondja 4,1: „a farizeusok 
meghallották, hogy Jézus több tanítványt szerez és keresztel, mint Já
nos”, vagy 8,31, arpikor Jézus a benne hivő zsidóknak mondja: „Ha ti 
megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagy
tok.” A Krisztust követők és hallgatók szélesebb körét jelöli meg a ta
nítvány kifejezés Ján. 6,60—66-ban is, hisz a megbotránkozó tanítványok 
távozása után 6,67-ben Jézus közvetlenül a tizenkettőhöz fordul.

Krisztus követésének, a tanítványi hitnek válságos pillanatait látjuk, 
amikor követői keménynek találják Jézus szavát s járhatatlannak a kö
vetés útját. Nem Jézus személyén botránkoznak meg, mint a zsidók 
(6,42), hanem szaván, „mivel a keresztet állítja a tanítványok szeme elé” 
(Karner). Nem tudják elfogadni, hogy számukra Krisztus áldozatul adott 
teste és vére az örök élet bizonyosságát jelentse. Ennek az áldozatnak a 
hallatán megijednek s visszariadnak attól az áldozattól is, amit a tanít
ványnak kell hozni.

61—62. Jézus tudja, hogy mi játszódik le követőiben. Ha nem lesz 
velük, kétségbe ejtheti őket a magukra hagyatottság érzése, s mennybe
menetele minden földi, politikai vonatkozású Messiás várást is végérvé
nyesen lehetetlenné tesz. Jóllehet Krisztus szavai dicsőségének a betelje
sedésére mutatnak előre, ehhez a beteljesedéshez azonban szenvedésén 
és halálán, áldozatán át vezet az út. Az ezen megbotránkozók előtt rejtve 
marad, csak a hit szeme előtt tárulhat fel a Fiú dicsősége.

63. Ahhoz, hogy követői hitre jussanak s hogy a hitben botránkozás 
nélkül megálljának, emberi megfontolás és elszánás nem elég, ahhoz Is
ten lelkének hitet, életet munkáló ereje szükséges. Ennek a Léleknek az

433



ajándéka valamiképpen éppen ahhoz a „kemény beszédhez’’ van kötve, 
amely sokak számára botránkoztató. Ahogy Krisztus teste életet adó ke
nyér, úgy az ő szava is Isten Leikével áthatott s a Lélek életre vivő ere
jét továbbadó, hitet ébresztő „örök élet beszéde.”

64—66. Nincs feloldása annak a feszültségnek, amelyet ez a beszéd 
támaszt. Egyesek számára botránkozás, mások számára élet. Nehéz elfo
gadni, hogy egészen Isten ajándéka a hit, örök élet s üdvösség, és hogy 
az ember ehhez semmit hozzá nem adhat. Nehéz az embernek életének 
biztosítékát saját kezéből kiengedni és egészen másra bízni. A feszült
ség, mely Jézus beszéde nyomán támad mutatja, hogy az választás,'dön
tés elé állítja az emberéket. Ezt a feszültséget fokozza a „kemény beszéd
től” megriadó, életet menteni akaró visszavonulás egyfelől, másfelől pe
dig, hogy a követést vállaló hit Istentől kapott ajándék.

A vasárnapi igéi mondanivalójukban erősen összecsengenek. Mind
egyik hangsúlyozza a bűn által megrontott, természetes emberi életből 
fakadó gondolatok és tettek haszontalanságát az Isten előtt és Isten Lel
kének életre vivő erejét.

Az Ószövetségből Jób 32,4—9 a bölcsességet az élet legdrágább meg
nyilvánulásának és ajándékának tartva arra figyelmeztet, hogy a Lélek 
az az emberben, ami értelmet, bölcsességet ad.

Rm, 8,6—11 a bűn rontását viselő élet el veszettségére és az Isten Lel
ke által vezetett élet igazságára tekintve arról tanúskodik, hogy Isten 
Lelke az, aki a bűn ismeretén, a bűnbocsánat örömén át az életre vezet.

Ján. 6,60—66-ban Jézus döntés elé állító szava az, ami az előzőkhöz 
képest hangsúlyt kap. Ezért a kijelölt szakasz üzenetét így próbálom ösz- 
szefoglalni:

Krisztus hittel fogadott szava 
a Lélek ereje által 
örök életünk záloga.

Még embertársai kritikáját vagy véleményét is nehezen hallgatja 
az ember, pedig ezt gyakran nem kerülheti el. A természetes emberi 
ösztön diktálja, hogy Isten kemény beszéde elől kitérjen. Még a gyüleke
zet tagjai sem szívesen hallgatnak pl. egy ilyen igét: „Ha nem eszitek az 
ember Fiának testét és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek.” So
kak számára botránkoztató az ilyen beszéd, mert csak a szeretet simoga
tó hangját tartják méltónak Isten ügyéhez, ez pedig megítéli életüket. 
Döntés elé állítja az embert. A döntés kellemetlen a bizonytalankodók
nak, visszavonulásra készteti az önmagukat féltő óvatosakat, s Krisztus 
követésének határozottabb vállalására kényszeríti azokat, akiknek van 
hite.

A hitnek mindig megvannak a kísértései és próbái, épp ezért dönté
sek sorozata. Ezekben a döntésekben az emberi értelem és ügyesség ke
vés, „nem használ semmit” , itt csak az „örök élet beszéde" lehet irány
adó.

Krisztus szavának befogadásával együtt Isten adja a Lélek erejét a 
próbák közt megálló, hűséges hitre is, bölcsességre is. Nem lehet képmu
tatással becsapni, tudja mi van a szívben. Csak a Lélek erejével marad
hat az ember tanítvány. Isten Lelke örök életre vivő erő.

Az ember szereti az életét bebiztosítani. A egyéni próbálkozások 
perspektíváját azonban lezárja a halál. Távolabbi perspektívát csak Krisz
tus áldozata jelenthet.

Krisztus hittel fogadott szava a Lélek ereje által örök életünk záloga.
Magyar László
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SZENTHÁROMSÁG U. 15. VASÁRNAP

Mt 6,19—21

A  vasárnap m on d a n iva ló ja : Senki sem szolgálhat két úrnak!
A já n lo tt  é n e k e k : 402,1—3 v., 1—4 v., 410, 1—7 v., 432, 1—2 v., 760. 

1 —2 v.
A la p igén k  irányába m u ta tó  fon tosa b b  párhu zam os h e ly e k : Mt 13,44; 

Mt 16,23'b ; Mt 19, 16—24; Lk 12,15—21; Lk 12,33—34; Lk 16,19—31; 2 Kor 
4,18; 2 Kor. 8,9; Gál 6,7—8; Fii 4,12—13; Kol 3,1—2; 1 Tim 6,17—19; Jak 
5, 1—5; Zsid 10,34.

A z  a lap ige ford ítá sá h oz : „Ne gyűjtsetek magatoknak fö ld i k in cse 
ket .. . hanem gyűjtsetek magatoknak m en n y e i k in c s e k e t . . Ennek a jel
zői kifejezésnek a segítségével elhagyjuk a régi világkép „helyhez kötött 
menny” képzetét és ugyanakkor világossá tesszük, hogy az igében nem 
kincseink biztonságosabb elhelyezéséről van szó. Jézus nem egy jó „sa- 
íe-et” ajánl, hanem kétféle kincsről, kétféle szívről beszél.

A rabbinisztikus gondolkodás szerint az igazság gyakorlásával az 
ember kincset szerez a mennyben. A jó cselekedetekért való jutalmat 
mennyei tőkének, kincsnek tartják (Mt 5,12). Az alamizsnaosztás pl. ezért 
jó befektetés, mert így visszatérül. A középkori egyház felfogásában, 
amely szerint az egyház kincse a szentek jó cselekedetei, szintén ez a 
zsidó gondolkodás jelentkezik. Ezzel azonban élesen szemben áll mind
az. amit Jézus az alapigénket megelőző szakaszban mond.

Jézus nem arról beszél itt, hogyan szerezheti meg az ember a meny- 
nyei kincseket, vagy hogy mik ezek a kincsek, hanem azt kérdezi tőlünk: 
hová tartozik a szívünk? Milyen célok felé tör az életünk? Mi akaratunk 
belső iránya? Jézus nem a pénztárcánkat nézi, hanem a szívünket, hiszen 
szegényen is lehet az ember a Mammon szolgája. Nem a kincs mennyi
sége döntő, hanem hogy betölti a szívet. Aki megtelt a teremtett dolgok
kal, már nem tudja befogadni a Teremtőt.

Kincset gyűjteni a mennyben azt is jelenti, hogy földi javainkat, jö
vedelmünket Isten előtti felelősséggel kezeljük. Jézus nem akarja meg
szüntetni az anyagi javakhoz való viszonyunkat, hanem azt akarja, hogy 
ez a viszony Isten jó tetszésére és az ember boldogulására rendeződjék. 
Az anyagi értékek lebecsülése, megvetése, vagy egy vallásos indítékú 
könnyelműség (thessalonikai gyülekezet!) nem a helyes viszony jellemzői. 
Jézus maga tanított arra, hogy imádkozzunk anyagi megélhetésünkért. 
— Az élet anyagi tényezőinek túlértékelése, a pénz szerelme minden 
rossznak gyökere, amely elszakít Istentől és mérhetetlen sok kínba és 
szenvedésbe dönti az embert. — Arra a belső függetlenségre kell eljut
nunk, amiről Pál így vall: Tudok szűkölködni is, tudok bővölködni is .. . 
mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.”

A mennyei kincs gyűjtése nem jelenthet egy világtól elzárkózó élet
stílust, hiszen Krisztus minden parancsa evilági feladatokra kötelezi ta
nítványait.

Illu sz trá ció : Jérome és Sylvie, fiatal párizsi házaspár. Az ő életük
ről szól G. Perec: A dolgok c. könyve.

„Nem voltak gazdagok, de szerettek volna azzá lenni. Tágas térről, 
fényről, csöndről álmodoztak és belekényszerültek szűk lakásuk, minden
napos étkezéseik, sovány kis nyaralásaik meglehetősen korlátozott való
ságába. Előbb szerették a gazdagságot, mint az életet. Az életre vártak — 
a pénzre. Egyetlen szenvedélyük volt: hogy jól, egyre jobban éljenek, s
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ez teljesen elcsigázta őket. Órákig lézengtek a nagyáruházak emeletein 
elbűvölten és riadtan (mert egyelőre még önmaguknak sem merték be
vallani, mert nem mertek szembenézni azzal a szánalmas szenvedéllyel, 
amely később valósággal végzetükké, életük értelmévé vált) — elbűvöl
ten és majdnem fulladozva igényeik sokasága láttán —, a kiteregetett 
gazdagság, a kitárulkozó bőség láttán. — Mindenfelől veszélyek leselked
tek rájuk. Azt szerették volna, hogy életük története a boldogság törté
nete legyen; többnyire csak a fenyegetett boldogság históriája volt. Fiata
lok voltak még, de az idő gyorsan repült. Féltek. Életük egyre töréke
nyebbnek tűnt fel, egyre múlékonyabbnak. Megesett, hogy eltűnődtek raj
ta, vajon élnek-e egyáltalán, vajon valóban élnek-e? Szemük elől eltűnt 
a célpont és a kiinduló pont egyaránt. — Egykor legalább őrjöngve bir
tokolni akartak mindent. Ez a követelőző igény olykor magát a létet is 
helyettesíteni tudta.

És azután? — Semmijük sem maradt. Az út végére értek, a végé
hez annak a bizonytalan útkeresésnek, amely sehová sem vezetett, amely 
semmire sem tanította meg őket.” (Válogatott idézetek.) 

A belső szobában . . .

Uram, hadd gondoljam végig őszintén előtted papi életem anyagi 
ügyeit, nehogy másoknak prédikálva magam méltatlanná legyek.

Uram, lelki szolgálatomban is óvj meg attól, hogy külső eredménye
ket, földi siker-kincseket gyűjtsék. Add, hogy a látható eredmények ne 
tegyenek elbizakodottá s a külső eredménytelenség ne ejtsen kétségbe.

Uram, segíts, hogy félretéve minden akadályt és a megkörnyékező 
bűnt, életemet Országodra irányítsam, s betöltse szívemet irgalmas sze
reteted megtapasztalásának öröme.

Lelkem a porhoz tapad, Istenem, eleveníts meg engem a te ígéreted 
szerint!

Ámen.
A szószéken . . .

A szószéken a földi kincsek veszendőségét, múlandóságát nem kell 
hosszan bizonygatni. Háborúk pusztításában, öröknek hitt értékek deval
válódásában sokszorosan átélte ezt nemzedékünk. Ne feledkezzünk meg 
arról sem, hogy a földi kincsek kategóriájába tartoznak az embernek vele
született tulajdonságai (szépség erő, ügyesség, egészség, értelmi képessé
gek, stb.), a szerzett szellemi kincsek (műveltség, erkölcsi nívó, széles 
látókör, stb.) és egy élet fáradozásának nagy produktumai is (megírt 
könyv, megvalósult tervek, elért eredmények, elismerés, siker stb.). Hét
köznapi tapasztalatunk, hogy kincseink külső pusztító beavatkozás nél
kül is veszítenek értékükből. De Jézus többet mond ennél.

A szószéken mutassuk meg, hogy földi kincsek halmozása miként 
állítja egymással szembe az embereket; hogy a kapitalista életstílus 
mennyi bűn és szenvedés forrása; hogy a földi javak koncentrációja he
lyett azok igazságos elosztásán kell mindenkinek fáradoznia. De Jé
zus többet mond ennél.

A szószéken tegyünk bizonyságot arról, hogy Isten atyai jóságából 
ajándékoz meg minket anyagi javakkal, és szeretetével napról napra gon
doskodik rólunk. Nem anyagi biztosítékainkban, hanem Istenben kell 
bízni. De Jézus többet mond ennél.

A szószéken beszéljünk arról, hogy földi javainkat be kell dobnunk a 
szeretet körforgásába; hogy Isten akarata szerint sáfárkodjunk mindé-
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nünkkel, tudva, hogy ezen a téren is számot kell majd adnunk előtte. 
De Jézus többet mond ennél.

A szószéken ezt a többet kell a gyülekezetnek tovább adnunk. Mert 
többről van itt szó, mint emberi tapasztalat, igazságérzet, jóság és böl
csesség. Istenről van szó, aki irgalmas szeretetével segíteni akar a földi 
kincseket hajszoló emberen. És az emberről van szó, aki a földiek bűvö
letében élve messze szakadt Istentől, szembekerült embertársaival és 
boldogtalanságba sodorta önmagát is. A több, amit Jézus akar, hogy ez 
az ember Istennel találkozzék, és neki adja a szívét. Ennek a találkozás
nak örömére hívjuk a gyülekezetei, hogy megismerjék a mi Urunk Jézus 
Krisztus kegyelmét, aki gazdag lévén szegénnyé lett értünk, hogy az ő 
szegénysége által meggazdagodjunk.

Madocsai Miklós

SZENTHÁROMSÁG U. 16. VASÁRNAP

Mt 6,1—6

Textusunk különösebb problémát nem nyújt. S zövegk ritik a ila g  min
denesetre kétségtelen, hogy a 4. és 6. vers végén még a Próbakiadásba 
is becsúszott „nyilván” nem tartozhat az eredeti szöveghez. K ife je z é s 
m a gyarázatkén t megjegyeznénk, hogy az 1 . versben szereplő g o ié in  d ika io - 
synén (igazságot cselekedni”) rendkívül pozitív dolog, hiszen tartalma 
az, hogy akik az Űréi, ebből következő igaz-voltukat váltsák cselekede
tekre. Ez már az Ószövetségben elengedhetetlen következménye a meg
térésnek: Ezékiel 18, 21! A fogalom ’ászáh m isgá t u cedá qáh  =  az isteni 
döntésnek megfelelően élni, annak jegyében, hogy „az Ür igaz”, tehát 
ehhez kell tartania magát hívének; s e tartalmaknak cselekedetté for
málását, alkotó valóságba-öntését jelenti az ’ászáh. A  baj ennek farizeusi 
kivitelezésével volt! A 2. vers g o ié in  e le é m o s y n é n -je  már szűkebb foga
lom: „irgalmasságot cselekedni”, vagy konkrétabban: alamizsnát adni. 
Ez utóbbi szó ugyan kifejezetten az eleémosyné-ből származik, de azért 
többet mond tágabb értelme: szeretetszolgálatot végezni. NEB: „When 
you de somé act of charity . . . ” 2. és 5. vers: „Ezzel már meg is kapták 
jutalmukat”, vagyis Istentől ezek után semmire nem számíthatnak. A 6. 
versben a ta m eion  Schlatter szerint az éléskamra, mivel — úgymond — 
az egyszerű Palesztinái házban csak azt lehetett bezárni; e szerint a fenn- 
költ farizeusokat erre az oly kevéssé fennkölt helyre „utalja be” Jézus, 
ha komolyan s igazán csakis az Istennel óhajtanak beszélni.

VIGYÁZAT, ZSÁKUTCA!

Óvó kiáltással figyelmeztet Jézus valami igen komoly veszélyre: 
igénkben négyszer hangzik fel, hogy NE! Mintha óriási, ismétlődő táblák 
hívnák fel a figyelmünket: Vigyázat, zsákutca! Ha erre tovább mégy, meg
rekedsz! Vagy ha már megrekedtél, ne. légy rest felismerni a valóságot 
és kijönni a zsákutcából, hacsak nem akarsz ott rostokolni időtlen idő
kig!

Zsákutca persze sokféle van a világon, jobban mondva bűnös szívünk
ben (mert az a „világ” első renden), de Jézus most egyet tűz napirend
re és megkérdi:
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Erre persze rögtön kész a válasz: Én nem! De ne legyünk olyan ma
gabiztosak, hanem figyeljük meg, mit ért Jézus képmutatáson s követ
kezésképpen mitől óv bennünket ilyen sürgetően. Képmutatáson általá
ban azt a magatartást értik, amely a rosszat nem vállalja olyan cinikus 
nyíltsággal, mint Shakespeare III. Richárdja: „Ügy döntöttem, hogy gaz
ember leszek”, hanem rájön arra, hogy kevesebb kockázattal és mesz- 
szebb jut görbe útján, ha azt álcázza, vagyis ha ügyel a látszatra és 
szép szavakkal adminisztrálja magát. Ennek a tudatos, sőt céltudatos 
szerepjátszásnak klasszikus alakját formálta meg Moliére a Tartuffe-ben 
III. Richárd nyilatkozata Tartuffe szájából így hangzanék: Ügy döntöt
tem, hogy képmutató leszek/’ Ámde azok a „képmutatók”, akikről igénk 
szól, nem tudták, hogy ők képmutatók! Sőt, a farizeusok és hasonló 
szerzetek szilárdan hitték, hogy ők az igazi kegyesek! Mindenesetre 
tény, hogy életfolytatásuk általában megfelelt a vallásos törvényeknek és 
durva bűnöket „világért sem” követtek volna el, sőt a nevetségességig 
aprólékos előírások betartásával igyekeztek nyilvánvalóvá tenni embe
rek, önmaguk és Isten előtt, hogy ők az Űr igaz, tiszta hívei — nem úgy, 
mint „egyesek” . Közben azonban áttolódott a hangsúly ennek a kimuta
tására, s észre sem vették, hogy miközben oly buzgón ápolták a kegyes
ség formáit és lakkozták vallásosságuk felületét, annak tartalma tragi
kusan megszegényedett, s valójában több energiát fordítanak istenessé
gük propagálására, mint Istennel való kapcsolatuk komoly elmélyítésére. 
Sikerült meggyőzniük embertársaikat és önmagukat kegyes derekassá- 
gukról: íme, a vallás-erkölcsi elit! — s azt hitték, Istennek is ez a véle
ménye. Pedig voltaképpen külszínre dolgoztak — ha ennek nem is vol
tak tudatában — s miközben az Isten iránti engedelmesség jelszavával 
cselekedtek, például adakozáskor s imádkozáskor, ezt igyekeztek minél 
nyilvánosaiban és mutatósabban csinálni. És ez volt a képmutatás, mert 
ebben a forma-imádatban nem Isten volt a fontos, hanem a nagyszerű, 
derék, kegyes ember, aki lám csak, milyen istenfélő, és hogy szereti 
embertársait!

De ne higgyük, hogy páholyból nézhetünk le a farizeusokra. Az egy
háznak nem volt talán óriási belső gyengesége közel másfél évezreden át, 
hogy miközben Európa túlnyomó részében többé-kevésbé diktálhatta az 
erkölcsi alapelveket, sőt részben a társadalmi szabályokat is, jobbára be
érte a vallásos formák betartásával s az egyházi élet és népi kegyesség 
mutatósságával?! Vajon nem abból ered-e számos jelenlegi problémánk, 
hogy az elmúlt évtizedekben meg voltunk elégedve, ha gyülekezetünk 
formailag kielégítőnek, vagy éppen mutatósnak látszott statisztikáink 
tükrében? Egyházi energiáink javát sokszor nem abba öltük-e bele, hogy 
a kegyes szokásokat és formákat karbantartsuk, fényesítgessük? Félreér
tés ne essék: nem arról van szó, mintha formákra nem lenne szükség. 
Kell a „doboz”, de sokkal fontosabb a tartalma: hogy kegyességünk tény
leg Istennel való kapcsolatot jelent-e, hogy ebből adódóan tevékenyked
nek-e bennünk azok az isteni erők, amelyek úgy fénylenek — ha meg
vannak — hogy reklámozásukra semmi szükség! Nos, az ilyen energikus, 
hitben és szeretetben gazdag keresztyénség nem igényel csillogó „csoma
golást” , nem sír a kirakat után, nem kéredzkedik polcra, s nem az a 
gondja, hogy „mutasson” , hanem hogy Jézus Krisztus energiahordozója le
gyen e világban — ennél nagyobb tisztessége úgy sem lehet!

Amikor egy közlekedési tábla zsákutcát jelez, egy ideig még lehet 
tovább menni, ha feltétlenül akarunk, csak éppen nem bölcs dolog. Aztán

N em  ak a d tu n k-e  el a  képm utatás zsák u tcá já ba n ?
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azonban elérkezünk egy olyan pontra, amikor m ár n em  is le h e t tovább 
hajtani, legfeljebb a falig, baleset árán. Jézus már csaknem kétezer évvel 
ezelőtt zsákutcát jelzett annak a kegyességnek, amely biztosítottnak érez
te magát a vallási szabályok és formák bástyái mögött. Korának kegye
sei ezt nem akarták tudomásul venni, s egész népükkel együtt „nekihaj
tottak" a történelem acélfalának. Szörnyű katasztrófa lett ebből. Üjult 
erővel hangzott fel a figyelmeztetés a reformáció igehirdetésében, a sza
bály- és törvény-vallásosság ellenében. S mennyi testi-lelki kár szár
mazott belőle, hogy sokan nem akartak a képmutatás nélküli szeretet 
cselekvésére megújulni! Előbbi alkalommal az akko-r születő keresztyén- 
ségben, utóbbinál a reformáció népében Vezette ki Isten a zsákutcából 
azokat, akik követni akarták útmutatását. És ma?

Röviden szólva: a fo rm á k b a n  d íszelgő , k ü lső ség ek b en  k im erü lő  k e 
gyesség „n e m  m e g y ”  m ár a huszadik század második felében. A törté
nelem legnagyobb korfordulóját éljük, s ott vagyunk néhány centiméter
re a „fal” előtt. A csupán hagyományokat, „régi szép szokásokat” ápol- 
gató vallásosság szavatossági ideje lejárt. A z  egyh á zra  n éz v e  e z  azt 
jelenti, hogy elsorvad, ha meg nem újul Istennel való eleven kapcsolata 
s ebből következően emberek közötti szolgálata. De most pár szót az 
egyénről, arról a vallásos emberről, aki még mindig esküszik arra, hogy 
elegendő a jól bevált kegyes formák fenntartása — de tulajdonképpen Is
tent, önmagát és embertársait akarja meggyőzni, hogy „nálam minden 
rendben” . Valljuk csak be: van hajlamunk rá, hogy így gondolkozzunk. 
De akkor feszültségbe kerülünk em bertá rsa in k ka l, akik megérzik, hogy 
vallásosságunk csinált dolog, s az önreklámozó mesterkéltség taszítja 
őket, ahelyett, hogy vonzaná. Feszültségbe kerülünk ön m a gun kka l is, 
mert ösztönösen önmagunk előtt is letagadjuk bűneinket, Isten akarata 
ellen lázadó indulatainkat — ahelyett, hogy azokat őszinte beismeréssel 
Isten elé vinnénk „kezelésre” — s ez a bevallatlan hazugság (képmuta
tás!) akár formálisan is megbetegít. Ugyanekkor ún. kényszeres cseleke
detekre való hajlam alakulhat ki bennünk, afféle vallásos színezetű rend
imádat, mely irtózik mindenféle változásnak az árnyékától is, teljes ru
galmatlanságra ítéli magát, s komplexumoknak, lelki szövődményeknek 
igen áldatlan sorát hozhatja létre bennünk. Ennyit ér a farizeusi elfojtá- 
sos megoldás: rossz viszonyba kerülünk önmagunkkal is, és ez igen nagy 
baj: Még nagyobb baj azonban, hogy a feszültség Is ten n el való viszo
nyunkban is beáll, hiszen számunkra akkor igazában nem Ő a fontos, az 
„érdekes”, hanem a látszat, amely embereket megtéveszthet — magunkat 
is beleértve — de Öt soha. Csakhogy akkor Őrá már nem számítha
tunk: becsapott embertársainktól és becsapott önmagunktól már „felvet
tük” jutalmunkat — ha sokra nem is megyünk vele.

Ugye, hogy megrójuk azokat a képmutató farizeusokat, akiket ha 
utcán ért a fix imaidő, képesek voltak sarki jelenet keretében fohászkod
ni a Mindenhatóhoz, sőt talán maguk időzítették így az egészet — s ada
kozásukat is igyekeztek minél jobban dobraverni, példaadás ürügyén. De 
hogy állunk mi?

M ern éd -e  állítani, h ogy  a te  é le ted b en  n incs sem m i k ép m u ta tá s! 
Tényleg csak Istenhez szól-e kegyességed, s nem számítasz-e titokban a 
még vallásos emberek elismerésére, s nem önmegnyugtatásul kulcsolod-e 
imára a kezed? Nem keveredik-e szavaidba ügyesen csomagolt öndicsé
ret? Nem bújik-e meg benned az a titkos számítás, mely hevésnek ítéli, 
ha csa k  az Isten tud valami jócselekedetről, ám ha emberektől kap di
cséretet, az már valami? Pedig de rosszul járunk azzal a silány „juta
lommal”, melyet éretlen gyümölcsként orozva tépünk le magunknak! En
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nek következménye: meghatódunk önmagunktól, s amolyan lelki dugulás 
jön létre bennünk: komoly istenfélelemre s önzetlen emberszeretetre 
egyre kevésbé leszünk képesek.

Hogy mi a megoldás?

Jöjj ki a képmutatás zsákutcájából!

1. Ism erd  be, h og y  csőd b en  va g y ! A hagyományos vallásosságot te 
még át tudtad venni, de átadni már nem vagy képes. Azt mondod: hiány
zik hozzá a légkör. Az élő Jézus Krisztus hiányzik hozzá, nem valami 
üvegházi klíma! Ne ámítsd magadat — könyörülj magadon: tárd Isten 
elé szeretetlen, önző indulataidat. Régen a vámszedő így imádkozott: 
Isten, légy irgalmas nékem, bűnösnek! Az újsütetű farizeusok azonban el
tanulták tőle ezt a szöveget. Rajtad ez az imádság segítene: Isten , lég y  
irgalm as n ék em , fa r izeu sn a k !

2. C sak az érd ek e ljen , h og y  Is ten n ek  en g ed e lm esk ed jé l! Ne akarj 
mutatós lenni, mondj le arról, hogy kegyességed és „jóságod” dicsfény
ben ússzék! Ne pályázz tapsra, s magad se tartsd számon, ha Isten szere- 
tetének jegyében tettél valamit: kötelességed volt, s az ilyesmi Krisztus
sal való kapcsolatunknak természetes következménye: a benned lakozó Jé
zus Krisztus tette, belőled nem telt volna ki! Az csak nem érdem, ha 
egy megmentett embernek dobog a szíve. Hát persze, hogy dobog, ha él! 
Hát persze, hogy jót teszel, ha életközösségben vagy a Szeretet Ürával!

3. N e fé lj ,  h og y  rosszu l já rsz ! Isten nem szűkmarkú, és nem csap 
be senkit. Az igazi kegyességről Pál azt írja (1 Tim 4,8), hogy „m in d en re  
hasznos, mert megvan benne a jelenvaló és  jövendő élet ígérete” . Nem 
tekintheted ugyan szavatossági biztosításnak, de bizonyos lehetsz benne, 
hogy már itt, ebben a véges földi életben ezernyi áldás követ, ha neki 
engedelmeskedsz folyamatosan — hiszen ez a hűség és bizalom egy a 
hittel. És mindez mégis csupán előleg, ízelítő a tulajdonképpeni aján
dékhoz, az örök élethez képest, amelyről fogalmat alig alkothatunk, de 
elég róla annyit tudnunk, hogy teljesen hiányzik majd belőle a bűn és tel-' 
jesen „benne lesz” Isten.

Zsákutcában nem jó lenni — ott élni pedig teljes képtelenség. Isten 
szeret: egyre hívogatja, ki a zsákutcából, az önteltségből, formaimádat
ból, tetszelgésből egyéni és közösségi keresztyénségünket. Meg akar kí
mélni minket és a világot a „zsákutca-életforma” átkától, a képmutató 
kegyesség tehertételétől. S aki engedelmeskedik ennek a kihívó szeretet
nek, azt az egyént és közösséget rengeteg titkos és nyilvánvaló módon 
halmozza el áldásával.

Bodrog Miklós
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SZENTHÁROMSÁG U. 17 VASÁRNAP

Jn 17, 20—26

SZABAD AZ ÚT AZ ÉLETRE

Sokan vélik a keresztyénséget parancshalmaznak, tilalomfarendszer
nek, mely egyszerűen és kizárólag a vad indulatok megfékezését szol
gálná, „hogy mégis féljenek valamitől az emberek”. Ezek Istent amolyan 
abszolút mumusnak nézik, s több-kevesebb pogányos rettegéssel igyekez
nek jóban lenni az általuk elképzelt, folyton homlokát ráncoló Minden
hatóval. Nos, Isten valóban komolyan veszi a bűnt, de épp ily komolyan 
meg is akar belőle szabadítani, hiszen szeret. Szeret akkor is, amikor 
tilosat jelez, mint ahogy a vasúti sorompó, vagy hídkorlát életünket védi, 
benne tehát nem a bosszantó akadályt kell látnunk. A múlt vasárnapi 
igében attól óvott, hogy zsákutcában ne rekedjen életünk. Ma azonban 
azt nézzük, merre jelez zöldet a lámpa, merre a kibontakozás útja, a fel
oldódás, a megelevenedés. Igénk arról üzen, hogy az Életre vezető szabad 
út fő jellemzője:

EGYSÉG ISTENNEL.

Főpapi imájában Jézus mindenkori tanítványainak egységéért könyö
rög, de fontos észrevennünk, hogy ez igen határozottan minősített egy
ség: „Amint te énbennem, Atyám, és én tebenned, hogy ők is b e n n ü n k  
legyenek. . . ” Ez aztán igazán nem akármilyen közösség, hiszen a leg
magasabb isteni egység nemcsak példájául szolgál, ebbe is kell bele
ágyazódnia, ez az életeleme, táptalaja; ilyen legszorosabb eggyéforrottsá- 
got jelent az a „bennünk” . Övéinek egységén tehát nem annyit ért Jé
zus, hogy legalább valamelyest meg tudjanak egymással egyezni, hanem 
ennél sokkal többet s alapvetőbbet: hogy vele „egyezzenek” gondolkozá
sukban, érzületükben, akaratukban, cselekvésükben — szóval mindenes
tül. De ez még így is nagyon elvontan hangzik, ezért próbáljuk „körül
járni” a szóbanforgó „területet” .

Darvas József „Részeg eső” című drámájának meghasonlott festőmű
vésze így nyilatkozik: „Aszinkronba kerültem a történelemmel”, vagyis: 
Kiestem a történelem ritmusából, nem értem és nem érzem a dolgok 
szívdobogását, lényegének ütemét, nem vagyok már szinkronban, azaz 
egyidejűségben, lépésazonosságban azzal, ami körülöttem történik, lé- 
nyem-magatartásom nem párhuzamos vele, hanem keresztbe áll rá.

Gondolkozzunk most olyan őszintén, mint amikor arról van szó, 
hogy orvosunknak a való igazat mondjuk.

Nem vagyunk-e keresztben önmagunkkal?! A  lélek önmagán belüli 
ellentmondásaiból most csak egyet: nem őröl-e meg indulati és erkölcsi 
világod feszültsége? Ösztöneid és neveltetésed ellentéte? A lélektan egyik 
kiváló ismerője ezt az'állapotot ahhoz a fölöttébb „billenékeny” helyzet
hez hasonlítja, amely a rabszolgahajót jellemzi: a fedélzeten elegáns fe
hér emberek grasszálnak, néhány alázatos néger csak azért jelenik meg 
olykor a színen, hogy ablak s padló még jobban ragyogjon — de hazug 
ez az idill, gonoszul hazug, mert lenn a mélyben, a pompás fedélzet 
alatt megláncolt feketék verejtékezve húzzák az evezőt, betegeik istálló
hoz méltatlan fekhelyen lihegnek a szörnyű hőségben, zihálás, lánccsör
gés és korbácssuhogás sűríti a levegőt az elviselhetetlenségig — míg egy
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óvatlan pillanatban kirobban minden keserv, a rabszolgák elözönlik a fe
délzetet, és már fel is billent a hazug eg yen sú ly , s egészen más irányba 
fordul a hajó. — Te nem voltál még így, amikor „kiborultál” ? Amikor 
„robbantál”, egészen kiszámíthatatlan irányba és következményekkel? 
Egyáltalán: m ered  állítani, h ogy  eg y ség b en  len n él önm agaddal?

Hogy szám os fe leb a rá tu n k k a l is k er esz tb en  va gyu n k , az már szinte 
az előzőkből következik. Ezt igazán a legközvetlenebb tapasztalat mu
tatja. Néhánnyal szabályosan háborút viselünk, amiben van aknásítás, 
nehéztüzérség, hátbatámadás, kézitusa, árulás, terrorbombázás — so
roljam-e még? Másokkal csak szórványos csatározásokat folytatunk, hét
köznapi kis pozícióharcokat egy-egy „magaslatért” , amelyre egyikünk rá
ül, a másik pedig csak alkalomra vár. Ismét másokkal szemben hideg- 
háborús ténykedésre szorítkozunk, vagyis csupán nyelvünkkel ártunk ne
ki, igazán nem többet, mint amennyit tudunk. Koránt sem vagyunk í|y 
persze mindenkivel, (még csak az hiányozna,) sőt embertársaink több
ségével megvagyunk egymás m ellett . De egymásért vagyunk-e, szink
ronban, együteműségben egymással, értve egymás szívedobbanását? Mert 
ez volna  az egység.

De lega lább  a term ész e tte l len n én k  összhan gban ! A  civilizáció ezer 
áldása mellett azonban jelentkezik az óriási technizáltság árnyéka, ami
ben a legnagyobb találmányok gonosz célokra való felhasználása után 
a legaggasztóbb talán az, hogy a m od ern  em b er  k ie s e tt  a te rm ész e t  r it 
m u sá ból: napi beosztásunk sok órával elcsúszott a természetestől, ami or
vosilag megállapítottan kedvezőtlenül hat főként idegzetünkre: aztán: a 
„csendes dolgok”, az egyszerű szépségek mintha egyre kevesebb embert 
tudnának megragadni, s vannak, akik a leggyönyörűbb erdei tisztáson 
is csak akkor érzik jól magukat, ha fújják a füstöt és bőgetik a táska
rádiót. Félelmetes tünete ennek a hasadásnak a csendtől való rettegés, 
amikor valaki csak a garantált zajszint hullámai közepette érzi biztonság
ban magát. Ide tartozik az a megdöbbentő tény is, hogy a természet s az 
anyag világának rejtett erőit az ember úgy szabadította fel, hogy ma, a 
tömegpusztító fegyverek korában az emberiség egyetemes öngyilkossága 
sajnos fizikailag lehetséges. De mit jelent ez, ha nem azt, hogy az ember 
a b en n e  fe sz ü lő  eg y e n e tlen sé g e t  á tv itte  a te rm észe tre , s természetellenes 
módon megbontotta annak viszonylagos egységét, ahelyett, hogy egység
ben maradt volna vele?!

Éppen elég volna ennyi feszültség. De van még e g y  végső , a le g m é 
lyebb . Hívőnek éppen nem mondható orientalista mondta: „Idegesítő ér
zés, hogy amikor az egyiptomi és asszír—babilóniai kultúrákat tanulmá
nyozom, mindig az a benyomásom, hogy mi emberek tízezer évvel ez
előtt tudtunk „odaátról” valamit, de azóta elfelejtettük. Hogy az ember 
számára nyitva volt valamikor „oda” egy „ajtó”, amelynek ma már a ki
lincsét sem találjuk, csak vakon tapogatózunk utána. Olykor-olykor úgy 
érzem, hogy ez a nyugtalanság, ez az idegesítő feszültség, ami bennem 
van, tulajdonképen h on vá g y  — egy elveszett világ, egy elveszett paradi
csom, Jákob létrája után . . . ” És ezután minden „hangulat” nélkül figyel
jük csak meg, mit mond korunk egyik legnagyobb pszichológusa, C. G. 
Jun g: „Alapidegességünk egyik oka az a feszültség, amely k öztü n k  és a 
láthatatlan  v ilág  k ö zö tt van.” Magyarán: rossz viszonyban vagyunk az 
Istennel, kiestünk akaratának ritmusából, érzületünk, belső meghatáro
zottságunk és cselekvésünk nem párhuzamos Vele, hanem „keresztben 
áll” az Ő szándékaira. Ugyanezt Pál apostol így mondja (Ef 4,18): „Elide
genültek az isteni élettől” . De mivel az okok nem a felületről hatnak a 
mélybe, hanem a mélyből a felületre, a g y ö k e re s  g yógyu lá s o tt  kezd őd ik ,
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h ogy vissza  k e ll kerü ln ü n k  az Is ten n el va ló  eg y s ég b e !  „Béküljetek meg 
az Istennel!” — mondja más szavakkal az ige (2 Kor 5,20).

Hát azt hogy csinálják? — kérdezzük erre, ha nagyon őszinték va
gyunk. Ki vállalná ennek a lebonyolítását? Nem lesz az egy kicsit kompli
kált?

Nos, nem lesz, hanem volt.
Ezt a halálosan komplikált ügyet ugyanis valaki nem komplikálta 

tovább, hanem élete árán megoldotta. A mi feszültségeinkbe Ö fe
szült bele, s hogy mi elsősorban Istennel, az Ö Atyjával s abból követ
kezően a természettel, felebarátainkkal s önmagunkkal ne legyünk ke
resztben, O került keresztbe. Az iménti ige kiegészítve így hangzik: „Bé
küljetek meg az Istennel, mert azt, akinek bűnhöz semmi köze sem volt, 
bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk az Ő révén!”

A bűn mindenkori ismertető jele, hogy szakadékokat csinál — úgy is 
mondhatnám, hogy feszültségeket produkál s általános „ritmustalansá- 
got” a teremtettségben. Az evangélium, a nagy örömhír így hangzik: a 
bűn sza k a d ék já t áthidalta a k eresz t, az Is ten n el v a ló  eg y ség  h ely reá llítá 
sa ezze l m eg k ezd őd ött. A kérdés csupán az: te komolyan veszed-e ezt, 
és fe sz ü lts ég e id e t  k iszo lg á lta tód -e  a B ék ess ég  F e jed e lm én ek , és  v á lla lod -e  
en n ek  az e g y s ég n e k  a h elyreá llítá sá t a magad részéről, minden követ
kezményével együtt?! Mert ezt nem lehet egy olcsó bólintással elintézni! 
Mit jelent hát ez közelebbről? Miben valósul meg ez a békéltető egy 
ségre-lépés Istennel?

1. M eg ism eréséb en . Istent persze nem úgy „ismerjük meg”, mint egy 
várost, vagy művészeti irányzatot, vagy gyártási eljárást. A Biblia „meg
ismerés” fogalma közösség-vállalást, eggyéforrottságot jelent — a leg
bensőségesebb és legteljesebb viszonyulást. Igénkből kiderül, hogy csakis 
Jézus ismertetheti meg velünk Istent, mint aki azonos vele, s mint aki
ben értünk jött az Isten Amikor hitelt adsz Isten igéjének, hogy Jézus 
Krisztus é r ted  vállalta a keresztet s a te bűneid szörnyű tehertételét is 
magára vette és eltette az útból — mondhatnám: felszámolta a szaka
dékot — és hálából elkezdesz en g ed e lm esk ed n i neki a leghétköznapibb 
gyakorlati vonatkozásokban is, akkor eb b e n  az en g ed e lm esség i fo ly a m a t
ban  „ismered meg” Istent, kerülsz egységbe vele.

2. Is ten  d icső ség én ek  titka i is e hitből fakadó engedelmesség sodrá
ban kezdenek nyiladozni előtted. Ha követed akaratát, akkor is, ha az 
önmegtagadással jár, ismételten rájössz, hogy „lám, Istennek mégis igaza 
van” . Ez persze együgyűen hangzik, pedig csak egyszerű: tedd rá élete
det a hitre, s meglátod, Urad nem vezet félre, életed kimondhatatlanul 
gazdagabb lesz és másokat is gazdagít. Milyen nagy dolog, ha Isten di
csőségének egy-egy sugara átszüremlik tökéletlenségünk hasadékain 
és felcsillan magatartásunkon! Így készít már e földön az Isten dicső
ségének végső, maradéktalan „látására”, a tökéletes egységre.

3. Is ten  s z e r e te té v e l  a zonosu ln i — ez a betetőzése ennek az egységre 
lépésnek, melynek jegyében „szinkronizálódunk”, beütemeződünk az Isten 
tervébe, s nem vagyunk már keresztben vele, hanem szent és jó akaratá
val párhuzamosan fut az életünk. De ez a szeretet sem csupán valami 
emberi szimpátia — megbízhatatlan és gyér portéka lenne az akkor — 
hiszen nem abból indul ki, hogy ilyen, vagy olyan rokonszenves vonást fe
dezett fel a másikban, hanem: szeret egyszerűen azért, mert „fentről” 
szeretetet kapott, melyet tovább „kell” adnia, nem sikkaszthatja el. Jé
zus Krisztus szeretetének h ord k ép ess ég é t  fémjelzi, hogy a világ bűnét 
volt képes hordozni, és ma is fel tud szabadítani, téged is és engem is, 
szolgáló, szeretettől duzzadó, megújult életre. Miért? Mert az Is ten n el
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va ló  eg y ség b ő l tá p lá lk ozik  s így korlátlanul biztosítva van utánpótlása.
Ez azonban elkötelezés is. Egységbe kerülhettél az Istennel? Ennek a 

hatalmas energiákat hordozó közösségnek az áldásait nem tarthatod meg 
magánhasználatra! (S érdekes: ha továbbadod, akkor lesz belőle neked 
is több.) M in él job b a n  beágyazód h attá l az is ten i e rő té rb e , annál job ba n  
e l  va g y  k ö te lezv e :

KÖZÖSSÉGVÁLLALÁSRA EMBEREKKEL!

Egyetlen szent „kötöttséged” van: egységben maradni Uraddal.
Ez életfeltétel. De ha egyszer Vele egyenesbe kerültél, akkor nem le
hetsz „görbe viszonyban” a külső világgal sem. Akkor elkezd javulni a 
természethez, az anyagi világhoz való viszonyod, kezdesz rendbe jönni 
azokkal, akikkel pedig korábban mindig „meg voltál akadva” , munkahe
lyen, családban, az élet bármely területén, s mivel árádnak b eléd  és b e 
lőled  a gyógyító erők, egyre kevésbé lesz életcélod az önbiztosítás és ön
érvényesítés — és csodák csodája, lelked sötét mélységeinek, tudattalan 
világodnak ismeretlen veszedelmei sem fenyegetnek már annyira kataszt
rófával, mert ezeket a zavaros erőket már nem letagadni akarod — fa
rizeusok módjára — hanem az irgalmas Isten rendelőórájára vezeted 
őket mintegy kézenfogva: Uram , k ö n y ö rü lj ra jta m : ez  is én  v a g y o k ! S 
egyenesbe jöhetsz önmagaddal is.

Zöld a szemafor: szabad az út az örök életre — egységben Isten
nel, szeretetének ütemére élve. A m en n y ire  e z  az egység nyilvánvalóvá 
lesz életstílusunkban, közösségvállalásunkban, az igét szóval s tettel egy
aránt hirdetni kész magatartásunkban, annyira válik hitelessé a megváltó 
Jézus Krisztusról szóló bizonyságtételünk. Óriási ígéret ez, hatalmas le
hetőség, neked, nekem, ha van „halló fülünk” egedelmes szivünk.

S akik az örök élet felé tartanak, azokból már útközben árad az élet.

Bodrog Miklós

SZENTHÁROMSÁG U. 18. VASÁRNAP

Jn 15,9—14 

MEDITÁCIÓ

Textusunk Jézus búcsúbeszédének az a része, amelyben már az igazi 
szőlőtőn élő és kiteljesedő keresztyén életről van szó. Jézus meghúzza 
a tanítványt élet „vonalát” . Az Ö szeretetében való megmaradás, az Ö 
szeretetének továbbadása, valamint a szeretetnek felfokozása akár az élet 
odaadásával is a tanítvány élethivatása. Addig, ameddig Övele jár vala
ki, nem is tehet mást!

Lealkudni ebből a hivatásból semmit nem lehet. Éppen elég veszte
ség az, ami hiányosság és üresség miatt áll elő. A tartalomnélküliség a 
tanítványt hitelképtelenné teszi és rongálja azt, aminek képviseletében 
jár-kel közösségen belül vagy azon kívül, sőt még a nagy tanítást és az 
evangéliumot is megkérdőjelezhetővé .teszi azok részéről, akikre élete ta- 
szítóan hat.

Jézus az Atyával egységben éli a szeretetet. Ebben a szeretetben,
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amely közösséget teremt közötte és tanítványai között, az Atyának a Fiú
ban megnyilvánuló szerete folytatódik — az emberek javára. Miután a 
Szeretet által történő közösségteremtés és közösségformálás a kereszt
nek és az üres sír életdiadalának az emberi életre átvetítődő ereje, a meg
maradásban egyrészt fogékonnyá, másrészt pedig már a gyümölcs meg- 
termésére késszé tesz. Ez a készség azonban nem egy állandó, zavarta
lan állapot, hanem embervoltunkat ismerve — sajnos ebből eredően — egy 
igen-igen változó és szeszélyes belső magatartás. Mivel pedig ez letagad- 
hatatlanul meglevő valóság életünkben, szolgálatunkban, magunk dol
gainak intézésében, de másokkal való kapcsolatainkban is, életveszélyes 
lépés lenne, ha bárki vélt magabiztosságában arra kapatná el magát, 
hogy ő úgyis meg tud maradni, nincsen szüksége az Istennel való jóvi
szony naponkénti rendezésére, tehát mindenkor „kész”. Dávidnak nehéz 
utat kellett megjárnia, míg eljutott a „kész az én szívem, oh Isten, kész 
az én szívem” vallomásig. (Zsolt. 57.)

Hogy Jézus szereti az övéit, az az Atyának Őiránta meglevő szere- 
tetéből következik. Az atyai szeretet nem változik, soha el nem fogy, így 
a Mester szeretete is töretlen szeretet. Ez a szeretet az elhívásban szólal 
meg, a bűnbocsánatban cselekszik és a kereszthalálban emelkedik min
denek fölé. Őhozzá tartozni feltétlenül ebben a szeretetben lenni és élni 
azonosságát jelenti.

„Ha az én parancsolataimat megtartjátok” — nem feltétel, nem egy 
előzetes hozzáadás az ember részéről, hanem életszerű következménye 
annak, hogy az ember a szeretetben marad. Gyakorlati vonatkozása ép
pen olyan nagy, mint forrásának és kiáradásának a felülmúlhatatlan-
sága.

A „szeretet” fent kezdődik és lent folytatódik. Az erecske fent ered 
és a völgyben tágul folyóvá. A lent mozgó embervilágban elhelyezett ta- 
nítványi közösség, a gyülekezet, az egyház, a keresztyénség életmegmoz
dulásai az emberiség kis és nagy kérdéseiben, a történelmi fordulók sok
szor kaotikus csomóiban, embereknek gyakran a szétesésig menő egy  ̂
más ellen fordulásának kritikus idejében, a helytelenül felfogott és értel
mezett nézetek, eszmék megvalósításának bizony az emberiséggel össze 
nem egyeztethető kivitelezésének kohójában mindig, akár szóban, akár 
ben „a szeretetben maradás” mellett vagy ellen vallanak.

Bonhoefer: „A szeretet úgy teszi a követőt látóvá, hogy az ellenséget 
az Isten szeretetében elhelyezetten és Jézus Krisztus keresztje alatt állva 
láttatja meg vele.”

Szeretet! Sem a szó kerete, sem tartalma nem arravaló, hogy vele 
különbségeket, ellentéteket eltakarjunk és hamis mosollyal „hisz úgyis 
jól megy minden”-t mondjunk, ugyanakkor háta mögött szenvedélyesen 
támadjunk. A szeretet nem egy elodázó szer, amellyel tapaszt rakhatunk 
kirívó hibákra egyéni és szolgálati életünkben önmagunkkal és másokkal 
kapcsolatosan, hanem éppen a szeretetben élve úgy vigyük előbbre a kö
zösség életét, hogy felülemelkedve a meggyőződésbeli különbségeken 
minden feltétel nélkül tudjunk szeretni. A másik megbecsülése s munká
jának értékelése, a másik életének megmentése és segítése a szeretet je
lenlétének legreálisabb bizonysága. — „Tedd hüvelyébe kardodat. . . ” 
(Mt 26,51.) — a másik is ember! A szeretet az embert önmagán túl
emeli és úgy mutat rá arra, hogy rajta kívül is élnek vagy legalábbis 
akarnak élni emberek e földön!

Amit Jézus a 11. versben az öröm teljességéről mond, szorosan a 
szeretet teljességéhez tartozik. Részleges szeretet csak részleges örömöt 
hoz. Zsugorian kezelt szeretet szűk marokkal méri az örömöt. Öröm nél
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kül elfelhősödik az élet. Öröm nélkül semmit sem tudunk hálával venni 
vagy elfogadni. — Ha Jézus csak szólna és mi csak hallanánk az öröm
ről, akkor vajmi keveset kapnánk abból. Nem azért marad meg az ö  
szeretete, ill. öröme a tanítványban, mert a tanítvány a fentieket hal
lotta. Nem. Jézus kijelentésének fedezete János 3,16. Ez pedig a végte
len szeretet és a végtelen öröm záloga, de egyben bizonysága is. Végte
lensége biztosíték arra, hogy „a ti örömötök teljes legyen.” Ezzel a földi 
élet korlátáit áttöri és máris előízét adja annak az örömnek, amelyről 
Ezsaiás 35,10. és Jelenések 7. ír. Ez az öröm az örök békesség, az Isten 
népének szombatja. Nincs határa többé, mert a „fentről” eredő szeretet 
közvetlen közelében otthonra talált. Többé nem gúzsba kötözött, hanem 
szabad öröm.

Ámde a tanítvány itt e földön él és itt kapja az örömszerzés s öröm
adás megbízatását. Félrecsúszna keresztyén életünk, ha a túlvilágot né
zegetnénk cselekedetek nélküli hittel, meddő reménységgel s valami olyan 
elképzeléssel, hogy majd amott úgyis teljes lesz az öröm, mert mindenért 
kárpótlást kapunk. Mi itt vagyunk tanítványok és hogy ott az örök öröm
nek részesei lehessünk, tevékeny hittel töltsük be hivatásunkat. Pál apos
tol a Lélek szerint való járásról írva hangsúlyozza a Léleknek gyümöl
cseit s azok fontosságát: Gál 5,20. Semmi esetre sem azért teszi ő ezt, 
hogy ilyenekért bárki odaát jutalmat kaphasson. Ahogyan az öröm nyúj
tása mint élethivatás, diakóniai szolgálat és a fiducia megjelenítése a gya
korlati életünkben kegyelmi ajándék, úgy a teljes örömben való részese
dés is kegyelem. Pál apostol praktikus intést ad arra nézve, hogy itt a 
földön az öröm teljesedéséhez hozzátartozik az egyetértés Fii 2,2., az 
Ürban való megállás Fii 4,1., az Ige befogadása I Thess 1,6. János apos
tol az Ige továbbadásában is a teljesedő örömöt látja I János 1,4., sőt az 
arra hittel való reagálásban kapott örömének igazán örül III. János 4., 
mert ezáltal nagyobbodik a már meglevő öröme az Ürban.

Ez év áprilisában a hazánkban járt moldavai küldöttség vezetője 
Z. L. írása szerint „a barátság és közösség”-ről szólva többek közt ezt 
mondta: „A barátom öröme az én örömöm is.” Lehet másféle tartalmat 
adni ezeknek a szavaknak, amelyek kétségkívül őszinte kifejezői voltak 
a látottak és megismertek alapján felébredt gondolatoknak, de lényegé
ben a baráthoz, annak öröméhez való hozzátartozást öntötték formába 
anélkül, hogy az örömszerzés vagy elfogadás tekintetében bármi erőlte
tés vagy udvariasság lenne.

A mi Barátunk öröme is minden kényszer nélkül áll rendelkezésünk
re, csak hozzá kell nyúlni, elfogadni és továbbvinni, hogy másoknak- is 
részük legyen abból. Napi életünkben erre sok jó alkalom van.

A 12. versben adott parancsolat tömörebb változata a 13,14-ben le
vőnek. Az egymásszeretés a Biblia szerint sem, de még józan elgondolás 
alapján sem lehet egy kegyes fellobbanó érzelemnek, túláradó kedveske
désnek a folyománya, hiszen hová jutnánk, ha mi csak így tudnánk sze
retni?! Bár a veszély mindig fennáll: mutatni könnyebb, mint élni a sze- 
retetet. Kiválogatni az embereket, akiket tudunk szeretni s így a szere- 
tetet érdekből gyakorolni, minden feltétel nélkül lehet. Az egymásszere
tés feltétele azonban — együtt megmaradni a Szeretetben.

Jézusnak ez a parancsolata kétségkívül a tanítványok egymásközti 
életére vonatkozik. A tizenkét tanítvány tizenkét egyéniség. Őket egybe
hangolni alig lehetett volna, ha Jézus nem hajtja őket rá a feltételeket ki
záró szeretet útjára. Hogyan állhatna meg a gyülekezet az életét kívül
ről figyelők előtt, főleg pedig az Isten ítélete előtt, ha a jézusi parancs 
alakító ereje éppen a bentélők életét nem tudná átjárni?! A szószéken re-
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kednénk, a híveink meg a padokban maradnának ülve! Mit is akarnánk 
kint tenni, ha bent nem él s nem tart együtt a Szeretet. I. Kor. 13. egy 
himnuszban adja az új parancsolatot! A tanítvány! körön belül szeretni 
azt, akiről tudom, hogy ellenem van és a tanítványi körön kívül azt, aki
ről tudom, hogy más alapokon áll, csak új szeretettel lehet. Olyan szere
tettel, amely naponként megújul, mintahogyan nap-nap után megújul 
rajtunk az Isten kegyelme. Még a vagy-vagy is ki van zárva. Itt csak ar
ról lehet szó, hogy szeretem a mellettem élő embert, a testvéremet, a ba
rátomat.

A 13. verset nemegyszer használták textusként Hősök vasárnapján 
elmondott prédikációknál. Az a szegény katona nem keresztyéni szeretet- 
ből adta életét a barátaiért. A keresztyéni szeretet őt inkább otthon ma
rasztalta volna, de az ötödik parancsolatba ütköző emberi parancsolat te
hetetlen végrehajtója lett és cselekedete távolesett a 13. vers tartalmától. 
— Az önfeláldozó Barát, Aki életét adja barátaiért, Jézus. Karner:
.....  nyilvánvaló, hogy ez az ige már Jézus halálára tekint.” Megrendítően
vág bele ez az ige a szeretetről szóló eddig oly csendes és szelíd beszéd
be. Megcáfolást nem tűrő módon esik a tanítványok elé a kereszthalál 
bejelentése. A szeretetnek ennél magasabb foka nincsen. Ez a „ S z e r e- 
t e t”. Ebben él vagy bukik a tanítványi közösség, valamint annak minden
egyes tagja.

Nem szabad elhallgatnunk, hogy az önfeláldozó szeretetnek sok szép 
példáját tudták nyújtani azok, akiktől Isten azt kívánta. Nem egy vízbe- 
fúló életének megmentése a mentő életébe került. Nemegyszer történt 
meg már, hogy égő házból csak élete árán tudta kimenteni hozzátarto
zóit. Bármily nagy dolgok azonban ezek, mégis csak visszfényei annak 
a szeretetnek, amely elsőként adta életét a barátaiért, hogy azok min
den örvényből és minden tűzből kimentessenek.

Illyés Gyula: Az Éden elvesztésé-ben mondja:

 „Ha jő a harag napja,
mert hiszen eljöhet, 
ha robban az atom, 
mert hiszen halomba rakva 
vár itt és ott kezet, 
robban már az atom, 
ama végső napon, 
ama rettentő holnap 
előtt még, emberek, 
merjük a legnagyobbat, 
kezdjük itt a legmélyből, 
hűségünk erejéből 
újra az életet.”

Igénk szerint az életet újra kezdő hűségünk forrása az Ő szereteté- 
ben való megmaradás, az egymás szeretése, az öröm adása. Hűségünk 
jutalma pedig az Ö örömében való teljesség!

Fónyad Pál
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FELVÉTEL A TEOLÓGIAI AKADÉM IÁRA
Evangélikus Egyházunk leendő lelkészeinek kiképzé

se a budapesti Teológiai Akadémián történik.
Akik a Teológiai Akadémiára felvételüket óhajtják, 

felvételi kérvényüket — az Akadémia Felvételi Bizott
ságához címezve — legkésőbb augusztus 15-ig küldjék 
be a Dékáni Hivatalhoz (Budapest, VIII., Üllői út 24. 
II.)

A felvételi kérvényhez, a következő okmányokat kell 
mellékelni: a) születési bizonyítvány, b) a legmaga
sabb iskolai végzettség bizonyítványa, c) helyhatósági 
vagy más olyan bizonyítvány, amely a kérvényező la
kását, szociális helyzetét, szüleinek foglalkozását és 
keresetét, ill. szociális viszonyait feltünteti, d) orvosi 
bizonyítvány (részletes), e) keresztelési bizonyítvány,
f) konfirmációi bizonyítvány, g) részletes önéletrajz, 
mely feltárja a kérvényező családi és társadalmi kö
rülményeit, valamint a lelkészt szolgálatra indulás 
okait, h) esetleges egyházi működésről szóló bizonyít
vány. A felvételhez szükséges továbbá az illetékes lel
késznek és esetleg még a vallástanító lelkésznek rész
letes bizonyítványa, mindenesetre annak a lelkésznek 
a jelentkezőt részletesen jellemző bizonyítványa a lel- 
készi pályára való alkalmasságáról, aki a folyamodónak 
a legutóbbi években lelkipásztora volt. Ezt a lelkészt bi
zonyítványt a lelkészi hivatal a kérvénnyel egyidejűleg 
levélben, közvetlenül az Akadémia dékánja címére 
küldje meg. Az okmányokat eredetiben kell beküldeni, 
de indokolt esetben hiteles másolatban is lehet mellé
kelni. A másolatokat „egyházi használatra” megjelö
léssel egyházközségi lelkész is hitelesítheti. Az aka
démiai tanulmányi idő öt esztendő.

A felvételi kérvénnyel egyidőben a jelentkezők kér
jék felvételüket a Teológus Otthonba is, ahol az Aka
démia hallgatói lakást és ellátást kapnak. Ez a kérvény 
is a dékáni hivatalba küldendő részletes önéletrajz 
kíséretében.


