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Csendben Isten előtt

Tíz nap,
amely megrengette a világot

Számos nép nyelvére lefordították egy fiatalon elhunyt 
amerikai írónak a könyvét: „Ten days that shook the w orld” . 
Annak a tíz napnak az eseményeit mondja el John Reed, a 
szemtanú, amely 1917-ben rengette meg a világot. Az Auróra 
cirkáló rádiójelzésére megindult petrográdi felkeléstől a 
Moszkva elfoglalásáig eltelt tíz történelmi napot.

Ötven éve ennek. Fél évszázada.
Álljunk m eg csendben Isten előtt és mérjük le magunkban 

ennek a „tíz napnak”  a jelentőségét.
Hiszen nemcsak a világot rengette meg, hanem az egy

házat is.
*

Am it akkor m ég csak kevesen láttak meg, vagy hittek el, 
azt ma már történelmi távlatból értékelhetjük: a Nagy Októ
beri Szocialista Forradalom új korszakot nyitott az emberiség 
történetében. Ezt ma már nemcsak a történészek zöme állapítja 
meg „sine ira et studio” , hanem emberek milliói tapasztalják 
és osztják. Az újkori történelem fordulópontján az októberi 
események a világ egyhatod részén felszámolták a kapitaliz
mus rendszerét, s ugyanakkor megnyitották az utat a szocia
lista fejlődés felé.

Hazánk népe két évtizede indult el ezen az úton. Nem 
rajta, hanem az akkori vezető rétegen és a külpolitikai helyze
ten múlt, hogy nem előbb. Ki tudja, mi mindentől menekült 
volna meg népünk, ha 1919 hazai eseményei más irányt vesz
nek. Így előbb anakronisztikus módon középkori múzeummá 
dermedtünk Európa szívében, fent cím - és rangkórsággal, lent 
hárommillió koldussal, aztán belerohantunk a fasizmusba, s vé
gül romhalmaz lett országunk . . .

Az 1945-ben kapott új lehetőségek azután végre nálunk is 
a társadalmi kiegyenlítődéshez vezettek. A  háború súlyos pusz
tításai ellenére ismét talpraállhattunk, viszonylag rövid idő 
alatt megerősödhettünk, új gazdasági, társadalmi és kulturá
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lis rendet teremthettünk. Csak akkor értékelhetjük ezt iga
zán, ha Dózsa népének több évszázados elnyomásából tekin
tünk fel 1917 októberére, amely a szabadulást hirdette meg 
az elnyom ott proletariátus számára.

Egyházunk is magára talált végre ebben az útkeresésben. 
Nem volt egyértelmű és egyenes az útiránya, de ma már meg
találta a szocialista társadalomban Istentől kapott hivatását. 
Magyar evangélikus teológiánk a Jézus Krisztushoz való hű
ségben vált messzire mutató fényforrássá, korábban leszűkült 
szeretetszolgálatunk világméretű diakóniává. Megtaláltuk a 
hangot népünk vezetőivel, mert megtaláltuk a közös utat: né
pünk boldogulásának a szolgálatát. Tiszteletben tartva egymás 
meggyőződését, együtt dolgozunk az egész emberiség békés 
jövőjéért.

Ez az új életút és ezek a felismerések szoros összefüggés
ben vannak mindazzal, ami ötven éve, 1917 őszén történt.

Akik ellenségesen viszonyulnak ehhez a történelmi for
dulathoz, azok azt legfeljebb az orosz történelem sajátos jelen
ségeként értékelik. Mi többet látunk benne, mert távolabbra 
nézünk. Távolabb a múltba és távolabb a jövőbe. Csak ebben 
az összefüggésben, csak nagy távlatokban gondolkozhatunk, ha 
azt akarjuk, hogy a ránk bízott gyülekezet tagjai is „többet” 
lássanak.

Ezt az átértékelést azonban csak „coram  Deo” , csendben 
Isten előtt tudjuk elvégezni. Nem mint politikusok, még csak 
nem is mint egyházpolitikusok, hanem egyszerűen mint —  
teológusok!

Érdekes egyháztörténelmi tanulmány annak a vizsgálata, 
hogy miként reagál az egyház újonnan jelentkező szellemi 
áramlatokra. Nagy általánosságban megállapítható, hogy amíg 
a jelenséget abszorbeálni vagy feldolgozni nem tudja, erős 
oppozícióval tekint rá. Így v o lt ez az első századokban, amikor 
a pogány misztériumkultuszokkal találkozott, így volt az apolo- 
géták korában, amikor a közéletben való keresztyén részvétel 
kérdése lett égető, s így volt sajnos a nagy krízist okozó koper
nikuszi fordulat idején is.

Mindig századokba telt —  kevés éleseszű, előrelátó elmét 
kivéve — , amíg egy új világjelenséget, vagy szokatlan világ
képet be tudott fogadni az egyház.

Ma is hasonló jelenségnek vagyunk szemtanúi vagy része
sei. Az önmagába forduló egyház nem vette egyszerűen észre, 
amit éppen a rábízott felelősség folytán már rég látnia kellett 
volna, hogy az emberiség történelme megérett egy új társa
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dalmi fordulatra. Amolyan „újkopernikuszi” fordulat lett ez 
az Egyház számára. 1917. novem ber 7-e határkő lett és határkő 
lesz az emberiség és az egyház életében.

Fél évszázaddal az újkori történelem legnagyobb forra
dalma után az egyház ma világszerte foglalkozni kezd a forra
dalom teológiai értékelésével. Magyar evangélikus egyházunk 
is kiveszi belőle részét. Sorra jelennek meg cikkek, tanulmá
nyok, szociáletákai munkák ennek a tárgyköréből. Akik kez
detben féltek a kérdés boncolásához hozzányúlni, ma egyre 
inkább érzik annak sürgető voltát.

Egyfelől mert közel jött a múlt, másfelől mert —  sok más 
egyház életében —  közel jöhet a jövő. Nem zárult le m ég a 
„tíz nap” , amely megrengette a világot: vannak még mozdulat
lannak látszó területek, amelyek számára a mi múltunk: jövő.

Magyar evangélikusságunk, amelyben a protestantizmus
nak a világtörténelem folyamán első ízben volt és van találko
zása az Októberi Forradalomból született marxizmussal a nagy 
forradalom hazáján kívül, rövid két évtizedes tapasztalataival 
máris az érdeklődés homlokterébe került a nyugati világ ke
resztyénéi között. Szava, állásfoglalása, az eseményekhez való 
viszonyulása és testvéri útmutatása életbevágó lehet még a 
jövőben.

Mi is tanultunk a múlt és jelen értékelésében azoktól, akik 
a történelem dübörgő eseményeit még korábban, m ég köze
lebbről, még véresebben élték át. Orosz ortodox testvéreink 
szava, magatartása és történelmi értékelése rendkívül eszmél- 
tető. A  régi és az új harcában maradéktalanul az új mellé áll- 
nak, s ugyanakkor megvallják és elismerik: egyházuk átélte 
a forradalomnak való ellenszegülés minden árnyalatát is. Ezek
ben az első években milliók fordítottak hátat az egyháznak. 
A  történelem szekere pedig haladt előre. Isten népe viszont, 
amely hű maradt egyházához, ma már beleépült a szocialista 
fejlődésbe, és magatartásával példaképe lett annak a papi 
hierarchiának is, amely nem ismerte fel idejében az idők jeleit.

*

Csendben megállva Isten előtt: áldássá válhat számunkra 
mindaz, amit átéltünk a múltban és átértékelünk a jelenben.

Csendben megállva Isten előtt: áldássá válhat felismeré
sünk másoknak —  a jövőben.

Dr. Fabiny Tibor
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Négyszázötven éves a reformáció

Egyházunk a szabadságharcokban 
és forradalmakban

II. rész

Egyházunk és a szocializmus

Honnan érkeztünk a szocializmushoz?

A kiegyezéstől a második világháború végéig tartott az a kor
szak, amelyben a világhoz és társadalomhoz való viszonyunkban 
törés következett be. Mindig is voltak, akiknek fájt ez a törés. Ez 
lényegében azt jelentette, hogy a katolikus egyházpolitika útjára 
léptünk a világhoz és a társadalomhoz való viszony tekintetében. 
Elmosódottak az egyház és a világ határai. „A  keresztény társa
dalom” , „keresztény Magyarország” annyira összekeverte az egy
ház és a világ fogalmát, hogy az egyház mindjobban a világ jár
szalagjára került, érdekeltté vált „az úri Magyarország” és egy 
korhadt társadalmi rendszer fenntartásában. Isten irgalmas ítélete 
volt, hogy a Horthy-rendszer összeomlásából kimentette egyhá
zunkat és új életkezdés lehetőségével ajándékozta meg.

A múlt bűneivel való le nem számolás okozta azt. hogy az egy
házfogalomnak nem a bibliai és lutheri értelmezése, hanem a 
Horthy-korszakban kialakult közjogi formája maradt érvényben. 
A középkori „Corpus Christianum” örököse a „keresztény társa
dalom, keresztény Európa” , „keresztény Magyarország” volt. Ebben 
az egyház közjogi hatalom volt. Ez különösen a „hercegprímásnak” , 
az első zászlósúrnak a személyében öltött testet. A protestantizmus 
is igyekezett legalább a „másodosztályú államvallás” szintjére el
jutni, s ezen a réven szintén közjogi pozíciót szerezni. Éppen ez 
volt egyházunk közéleti eltévelyedésének egyik főoka. Végered
ményben a közjogi és hatalmi vonásokkal fellépő egyház képe min
dig a római egyház felé utal. Itt van egyházfő, diplomácia, jegyzék
váltás, konkordátum, hadüzenet, csak az egyház jellegzetes újszö
vetségi vonásai hiányoznak. Ennek az egyházi magatartásnak a 
bűvölete környékezte meg egyházunk vezetőit, amikor az 1946— 
47-es években egyik jegyzéket, memorandumot, tiltakozást a másik 
után küldtek a miniszterelnökhöz és a magyar kormányhoz. Az egy
ház prófétai szolgálatát az állammal szemben úgy értelmezték,
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hogy a számonkérés, tüntetés, tiltakozás és a szocializmus felé ha
ladás akadályozása az egyház feladata.

A kisszámú visszahúzó erőnek a bukása után minden akadály 
elhárult az állam és egyház megegyezésének útjából. Amint egy
házi életünk megtisztult a politikai reakció tehertételétől, úgy vált 
egyre világosabbá a magyar demokratikus köztársaság kormányá
val való megegyezés lehetősége, sőt szükségessége.

Az Egyezményben egyházunk legújabb kori történelmének 
fontos dokumentuma jött létre, amely mind a mai napig az evan
gélikus egyház és a Magyar Népköztársaság érintkezésének alap
pillére.

Egyházunk közjogi helyzetében további lépést jelentett 1949- 
ben Alkotmányunk. Ez természetesen hazánk életében is döntő fon
tosságú esemény volt. Állami és társadalmi életünk alapvető át
alakulásának. összefogásaként alkotta meg az országgyűlés népköz- 
társaságunk alaptörvényét, az Alkotmányt. Népünk méltán büszke 
erre, mert ez nem más, mint birtoklevél arról, hogy ebben az or
szágban a dolgozó nép a haza teljesjogú gazdája. A helyes keresz
tyén élethez mindig hozzátartozott a tisztes hazafiság. Erről az er
kölcsi alapról tudott egyházunk együtt örülni népünkkel, tudott 
igent mondani a szocializmus alapjai lerakásának tervére.

Egyházunkat természetesen különösen is érdekelte a lelkiis
mereti és vallásszabadságot biztosító 54. §, ami azért is nagy ered
mény, mert először valósítja meg a következetes lelkiismereti és 
vallásszabadságot. Másik korszerű lépése az egyház és állam szét
választása. Ezeket a haladó vívmányokat megnyugvással és biza
kodással fogadta egyházi sajtónk, s egyben rámutatott annak a 
jelentőségére, hogy a szocializmus építését célul tűző Alkotmányunk 
az egyházi élet nyugodt működését biztosítja.

Egyházunk sohasem volt közömbös népünk sorsával szemben, 
hanem múltjának legértékesebb hagyományai szerint vállalta a nép
pel való közösséget. Ezekben az években alakult ki egyházunk ma
gára találásának az a hagyományos — de a kiegyezés óta megsza
kadt — útja, amelyen népünkkel való egységben végezte küldeté
sét és szolgálatát. Ez nem is lehetett másként, hiszen egyházunk is 
hatása alá került annak a hatalmas társadalmi átalakulásnak, ami 
Magyarországon végbement. A társadalmi igazságtevésnek, az egy
kori szegények és elnyomottak felemelésének óriási eredményei, s 
soha nem látott lendületű országépítő munka eredményei lényegé
ben a szociális és társadalmi igazság szellemében valók, amik ke
resztyén szemmel is csak helyeselhetők.

Ezzel kialakultak az evangélikus egyház és a szocialista állam 
viszonyának alapvonásai.

Teológiai téren két vonás jellemezte egyházunk munkáját: egy
részt nagy érdeklődés kísérte a külföldi teológia eredményeit, más
részt önálló teológiai eredmények születtek. Az egyház megújulá
sának egyetlen forrása, a Szentírás felé nagy érdeklődéssel fordult 
egyházunk. A Szentírással való egyre elmélyültebb foglalkozás egy
házi életünk középponti kérdésévé az igehirdetés ügyét tette. A lel
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kész-továbbképző konferenciákon és egyházmegyei lelkészi munka- 
közösségi üléseken a legfontosabb feladatként az igehirdetésre való 
felkészülés szerepelt. A jobb és tisztább igehirdetésért való tusako
dást Isten azzal a hittapasztalattal áldotta meg, hogy amíg egyrészt 
az örökkévaló Isten önmagát számunkra egyszer s mindenkorra és 
végérvényesen kinyilatkoztatta, és ez az ige a Szentírásban, mint az 
isteni kinyilatkoztatásról szóló hiteles történeti okiratban rendel
kezésünkre áll, addig másrészt az is tény, hogy Isten az igét em
berek bizonyságtételén keresztül adta nekünk, akiknek egyéni saját
ságaik és egyéb körülményeik is rányomják bélyegüket bizonyság- 
tételükre, ezért nem áll rendelkezésünkre az objektív ige. Azonban 
a Szentiéleknek megvan az a hatalma, hogy újra meg újra fel
tárja az ige mélységeit és megvilágítsa Isten akaratát. Az igehirdetés 
sohasem ismétlése a bibliai igének, hanem mindig új bizonyság- 
tétel a magát kinyilatkoztató Isten igéjéről. Ezen a ponton találja 
meg a prédikáció helyes közelségét a jelenhez, a mai emberhez. 
Maga Jézus Krisztus az, aki nem engedi, hogy visszavonuljunk vala
milyen belső vonalra, ahol megfeledkezhetnénk keresztyéni felelős
ségünkről embertársaink és a világ sorsát illetően. Az ige a mai 
gyülekezettől is megkérdezi, hogyan termi a Krisztushit a konkrét 
emberszerető magatartás gyümöcseit.

Ha a magyarországi evangélikus egyház több mint 400 éves 
múltjának a sajátos vonásait összefüggésbe hozzuk a jelenünkkel, 
akkor megtett utunkat így foglalhatjuk össze:

Az érti meg helyesen a magyarországi evangélikus egyház út
ját, aki végiggondolja több mint 400 éves küzdelmes múltunkat. 
Mi második Spanyolország voltunk! A Habsburgok nemzeti és val
lási elnyomása és inkvizíciós módszerei ellen a haladó mozgalmak
ban találtunk védelmet. Magyarországon protestánsnak lenni év
századokon át egyet jelentett a haladással. Múltunknak ez az alap
vonása tükröződik mostani állásfoglalásainkon is. Ezért örülünk 
szívből annak, hogy Alkotmányunk a nép kezébe tett le minden 
hatalmat. Ezért szeretjük és építjük a mi magyar hazánkat, a Magyar 
Népköztársaságot. Ezért találjuk magától értetődő természetesség
nek hazaszeretetünk és egyházszeretetünk összefüggését. Ezért ott
honunk és Édesanyánk ez az ország.

Magyarországon ma evangélikusnak lenni annyit jelent, mint 
élni az egyháznak a 400 éves örökségét. Hűnek lenni Jézus Krisz
tushoz, aki egyházunkat a szocialista hazában vezérli igéjével a 
békés élet és alkotó munka útján.

Ezen az úton járunk ma is, amikor Isten azt a feladatot szánta 
egyházunknak, hogy megtalálja helyét ebben a hazában. Aki evan
gélikusnak vallja magát, annak életében nincs és nem is lehet lelki- 
ismereti összeütközés egyházunkhoz tartozása és a szocialista hazá
hoz tartozása között, a teológiai és ideológiai különbség ellenére 
sem. Mert egyházunk azt tanítja, hogy a Jézus Krisztus érdeméért 
megigazuló ember hálából és teljes készséggel végzi a felebaráti 
szeretet cselekedeteit a munkahelyen, a társadalomban. Ez azt je
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lenti, hogy mi nemcsak a „békés egymás mellett élés’ ' passzív vi
szonyában akarunk élni államunkkal. Mi az együttmunkálkodás 
aktív viszonyával akarjuk segíteni azt a társadalmi fejlődést és ha
ladást, amely a népet tette az ország gazdájává, amely a béke meg
védéséért küzd, amely a népek barátságát tekinti céljának.

Az emberekkel való közösségünk
Aki Istent teljes szívből szereti, Isten mesterművét, az embert 

is nagy szeretettel veszi körül. Isten maga ad ehhez indítást. Az em
berkereső Isten nem tartja meg magának hatalmát, bölcsességét, 
szentségét, hanem odaajándékozza az embernek, közösséget keres 
az emberrel. Nem akar távol állni az emberi élettől, hanem egészen 
odafordul ahhoz. Jézus Krisztusban mutatta meg szíve szeretetét az 
ember iránt. Krisztusban teljes közösséget vállalt az emberrel, Isten 
emberré lett, az Ige testté lett.

Aki ezt a Jézus Krisztust akarja követni, az tőle tanulja, ho
gyan kell szolidárisnak lenni az emberrel, hogyan kell teljes sze
retettel odafordulni az embertársak felé, hogyan kell élni a szolgáló 
életet. Jézus Krisztus az üdvösség evangéliumának hirdetésekor a 
legteljesebb emberszeretettel fordult mindenki felé, különösen a rá
szorultak felé. Tanítványait óvta minden közösségellenes magatar
tástól. Korának szociális kérdéseivel kapcsolatban határozott állást 
foglalt.

Ezt a jézusi útmutatást helyesen érti egyházunk, amikor az 
igehirdetésekben és a hivatalos nyilatkozatokban odafordulnak a 
földi élet problémái felé. Az evangélium Hirdetéséhez szorosan hoz
zátartozik a helyes emberi magatartás megmutatása és gyakorlása. 
Értenünk és tanulmányoznunk kell azt a helyzetet, amelybe a tör
ténelemformáló Isten egyházi és egyéni életünket beleállította. A mi 
embertársaink itt élnek ebben a társadalomban és ebben a hazá
ban. A mi feladatainkat Isten ebben az országban állította fel, s az 
emberiség iránti kötelességünket a mai helyzetben kell teljesíte
nünk. Az emberrel való szolidaritás azt kívánja, hogy segítsünk 
hazánk, társadalmunk problémáinak megoldásában, a nemzetközi 
feszültség enyhítésében és az emberiség békés jövőjének építésében. 
Az emberrel való közösségvállalásunk sem nem elmélet, sem nem 
hangulat, hanem konkrét cselekedet.

A magyar nép mindig szerette országát, évszázadokon át bőven 
áldozott érte vért és verejtéket, de áldozatainak eredményét csak 
azóta élvezi, amióta maga vette kezébe a hatalmat. Érthető hát, 
hogy nemzeti öntudata, hazafisága, a haza sorsáért érzett felelős
sége is most bontakozott ki igazán, és válik mind hatékonyabb 
erővé. A szocializmus építése során így alakult ki és emelkedik 
mind magasabb szintre a nemzet egészének egysége.

Ennek a nemzeti egységnek a tartalma: a társadalom vala
mennyi dolgozó osztályának és rétegének szövetsége a szocializmus 
építésére. A szocializmus építése érdeke a haza minden fiának, 
mindegyikük együtt boldogul a közösséggel, együtt gyarapszik a
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hazával. Ilyen nemzeti egység ellentétes érdekű osztályokból álló 
társadalomban soha nem alakulhat ki.

Népünk egysége egyre jobban kiteljesedik. Mindazoknak, akik 
készek együttműködni a haza felvirágoztatásán, helyet és munkát 
ad a Hazafias Népfrontmozgalom. A népfrontmozgalomban fog 
össze minden osztály és réteg, párttag és pártonkívüli, minden ha
zafi, legyen bármilyen foglalkozású vagy világnézetű, ha társa
dalmi törekvése a szocialista építés. A népfront egyben fontos köz
jogi funkciókkal felruházott és azokat az egész nép képviseletében 
ellátó szervezet is.

Mindent az emberért

A keresztyénség mindig akkor lett az emberiség számára ál
dássá és reménységgé, amikor olyan keresztyéneket produkált, akik 
az emberiséget előbbre akarták vinni, akik bátor hitbizonyossággal 
vitték elől a világosság fáklyáját. Amint az első évszázadaiban a 
megújulás ereje volt a keresztyénség, úgy kell most is és minden 
időben cselekednie az emberi közösség javára.

Ez a célkitűzés azt várja a mai idők hivő keresztyén emberétől, 
hogy azoknak áldozza oda munkáját, erejét, teljes igyekezetét, akik 
az emberiség előbbrevitelén fáradoznak. Ilyen nagy előrelépés tör
ténik ma hazánkban az emberek felemelkedését illetően.

Két évtized nem hosszú idő egy nemzet történetében. Ám az 
alig több mint két évtized, amely 1945 óta eltelt, alapvetően meg
változtatta országunk arculatát, a társadalmi viszonyokat, a ma
gyar nép életkörülményeit. Forradalmi változások egész sora ment 
végbe ezekben az években, amelyek felszabadították a teremtő 
munka erőit. A gazdaságilag, társadalmilag elmaradott Magyar- 
országból erős, virágzó, szocializmust építő ország lett.

A jelent s a holnapot csak akkor értékelhetjük igazán, ha nem 
felejtjük a tegnapot sem. A múlt felidézése ma már nemcsak az 
emlékezés felfrissítését szolgálja. Két évtized telt el, és mai gyü
lekezeti tagjaink tekintélyes része csak gyerekként élt a régi rend 
idején.

Gyakran vetik össze nálunk az életkörülményeket a fejlett 
tőkésországok lakosainak életviszonyaival. Nincs okunk tiltakozni 
ez ellen, még kevésbé szégyenkezni az összevetés eredményeit ille
tően. A reálbérek ugyan a fejlettebb tőkésországokban ma még ma
gasabbak, mint nálunk. De aki csak ezt látja, az megfeledkezik ar
ról, milyen messziről indultunk el, milyen nagy utat tettünk meg 
két évtized alatt, és elfelejti azt is, amit számokban nem lehet ki
fejezni: a munkanélküliségtől, az öregségtől és általában a létbi
zonytalanságtól való félelem alóli felszabadulást.

Messziről indultunk el két évtizeddel ezelőtt, de míg akkor 
egész történelmi korszak választott el bennünket a nyugati orszá
goktól, s életviszonyaink elmaradottsága nem évtizedekben, de majd
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egy évszázadban volt mérhető, most már, ami az életviszonyok egé
szét illeti, nem sokban különbözik a miénktől.

Hazánkban általánossá vált a társadalombiztosítás, a nyugdíj. 
Egy-egy fiatal taníttatására az állam csaknem 120 000 forintot költ 
kisiskolás kortól a diplomáig. Ugyanakkor emelték a családi pót
lékot; az egészségre ártalmas és különösen nehéz fizikai munkát 
igénylő munkakörökben csökkentik a munkaidőt; növelik az egész
ségügyi ellátás színvonalát az orvosok és gyógyító intézetek számá
nak növekedésével.

Megvalósulóban van nagyjaink álma. hogy nemzetünk „kimű
velt emberfők sokaságává” váljék. A magasan képzett szakembe
rek számának emelkedésével és azzal, hogy a szocializmus építésé
ben igen nagy szerep hárul a tudományos alkotó munkára, együtt 
járt a tudományos kutatómunka fejlődése, a még magasabb tudo
mányos képzettség elérésére való törekvés növekedése is.

Ez az az országépítő, embert előbbrevivő, felemelkedést bizto
sító munka, amelyet ma magunk körül látunk. Mindez olyan jelen
ség, amely mellett nem mehetünk el közömbösen, nem mondhat- 

* juk, hogy minket nem érintenek. A keresztyén ember élete kisza- 
kíthatatlanul beleszövődik a társadalmi és gazdasági környezetbe. 
Sem a keresztyén ember, sem az egyház, sem az egyház teológiája, 
sem az egyház lelkipásztori szolgálata ki nem kerülheti az emberi 
együttélés alapvető kérdéseivel, de a gyakorlati vonatkozásaival 
való foglalkozást sem. Természetes, amikor a gazdasági élet kérdé
seihez közeledünk, a Bibliát nem tekinthetjük olyan törvénykönyv
nek, amelyben minden előforduló esetre részletes szabályozást ta
lálunk. De Isten mindennel ellátott minket világi feladataink gya
korlásában is, mert nekünk adta a hit és ész ajándékát. A  világi 
élet kérdései józan megítélést igényelnek. A keresztyén emberben 
is meg kell lennie annak a bátorságnak, hogy hitén kívül értelmét 
is használja a gyakorlati dolgokban. A világi dolgokra vonatkozók
ban ez nem lehet másként, de ezt sem cselekszi hitétől függetlenül. 
A termelőmunkának közösségekbe való összefogása, az összehangolt 
együttes munka, amelynek célja az egyéni és a közösségi érdek egy
aránt történő szolgálata, nemcsak nem ellenkezik a hit és ész fel
tételeivel, hanem különösen alkalmas lehetőséget nyújt ahhoz, hogy 
az ember Istentől kapott rendeltetését ennek keretében valósítsa 
meg.

Az összefogásban rejlő erő mindig hatalmasabb, mint az egyes 
ember ereje. Keresztyén felelősséggel, jó lelkismerettel kell állnia 
a keresztyén embernek minden jó ügy érdekében való emberi ösz- 
szefogás me.llé. A keresztyénség a közösség szolgálatára hív minden 
keresztyént a krisztusi felebaráti szeretet jegyében. Ezen a téren 
nem kell semmi különlegeset sem tennie a keresztyén embernek 
kötelességteljesítésén kívül ahhoz, hogy segítse társadalmunk fejlő
dését, s híven végzett munkájával előbbrevigye az emberek fel- 
emelkedésének ügyét, s máris olyan szolgálatot végez, amely ked-
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ves Isten és ember előtt, s amely mélyen benne gyökerezik egy
házunk ősi tanításában és magatartásában.

A világ békés holnapjáért küzdők között

Az első hitágazat alapján valljuk, hogy Isten a menny és föld 
teremtője, a világmindenség, s benne az embervilág alkotója. A  koz
mosz ugyanakkor minden idők élő nemzedékének az összefogla
lása. Isten tervében benne van a ma élő emberiség boldogítása és 
jövőjének biztosítása is. Ezé a mai emberiségé, amely olyan sokat 
haladt a technikában és a természettudományban, de amely a tu
dással való visszaélés esetén önmagát is tönkreteheti egy atom
háborúban. Ez az emberiség sokat haladt a kultúrában és a fejlő
désben, de mégsem tudja távol tartani magát olyan alapvető er
kölcsi bűnöktől, amilyen egyik országnak a másik által történő le- 
rohanása vagy leigázása.

Isten szemmértéke az egész emberiséget, az egész világot látja. 
Ez arra tanít minket, mai keresztyéneket, hogy mi se tévesszük 
szem elől az egész világ sorsát, az emberiség jövőjét, a béke és a 
fejlődés kérdését.

Az emberiség történelmének legsötétebb lapjai azok, amelyek 
nagyszabású gonoszságokról szólnak, népirtásról, országok elpusz
tításáról. Szenny, vér, halál, felperzselt föld maradt utánuk. Mi, 
akik közül legtöbben két világháború szörnyűségeit éltük át, bor
zalommal és mély együttérzéssel gondolunk a jelenleg is háború
sújtotta országok népeire, amelyek tengernyi szenvedése mutatja, 
hogy Isten örök törvényének, a szeretetnek a megszegése nyomá
ban mindig gyász és fájdalom jár. Isten nem tesz különbséget em
ber és ember között, „felhozza napját mind a jókra, mind a gono
szokra” , s megadja a természet kincseiben mindazt, amire az em
bernek létfeltételei biztosításához szüksége van. De az ember, akár 
egyéni, akár közösségi vonatkozásban, nem törődik Isten tervével és 
törvényével, hanem megfosztja a másikat életlehetőségeitől, sőt éle
tétől is. Ebben a helyzetben a keresztyén embernek igazi feladata 
az, hogy a háborút előkészítő, s azt munkáló sötét erők, és a világ
békére törekvők tábora között megtalálva helyét, azok közé álljon, 
akik minden becsületes és jószándékú emberi erő összefogására 
igyekeznek, akik az életet, a békét, a haladást szolgálják. Ezzel az 
egész világ sorsát, a fejlődés kérdését, az emberiség jövőjét védel
mezik, ugyanakkor Isten tervébe illeszkednek bele, aki biztosítani 
akarja az ember jövőjét, erkölcsi tartalommal megtölteni lég
körét.

A nemzetközi életnek egyik állandóan felszínen lévő kérdése 
a gyarmati államok sorsa. A régi atlaszokban a gyarmatosító ha
talmak színeire festették Afrika és Ázsia legtöbb országának terü
letét; fél évszázaddal ezelőtt a világ népességének 66 százaléka élt 
gyarmati és félgyarmati sorban. Napjainkban egyre jobban meg-
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gyorsul az imperialisták gyarmati uralmának széthullása. A  mai 
térképen új színek jelennek meg: önálló, független állami életet él
nek a tegnap még gyarmati elnyomás alatt szenvedő százmilliók. 
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének New York-i üvegpalotájában 
az elmúlt esztendőkben többször is át kellett rendezni az üléstermet, 
hogy helyet biztosítsanak az újonnan született és most már a világ- 
szervezet munkájában is részt vevő államok küldötteinek, az úgy
nevezett „harmadik világ” országai képviselőinek.

Napjaink nemzetközi viszonyaira — bármilyen kérdésről esik 
is szó — rányomja bélyegét a vietnami háború. Tizenhárom eszten
dővel ezelőtt, 1954-ben, amikor a vietnami nép legyőzte gyarmati 
urait, a genfi egyezmények megtiltották, hogy az ország területére 
külföldi csapatok lépjenek, előirányoznák az ország egyesítését, vá
lasztások lebonyolítását — minden külföldi beavatkozás nélkül. 
Azóta az ország déli felében történő amerikai beavatkozás követ
keztében a legmodernebb fegyverekkel felszerelt, csaknem félmil
liós amerikai hadsereg pusztítja Vietnam földjét, irtja népét.

A  Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsában tömörült 
tagegyházak vezetői egy éve azzal a felhívással fordultak a gyüle
kezetekhez, hogy egy istentiszteleti perselypénzt, valamint egyéni 
önkéntes adományokat adjanak a sokat szenvevedő vietnami nép 
javára. Ez azt jelentettte, hogy a magyarországi református, evan
gélikus, baptista, metodista, ortodox és szabadegyházak gyüleke
zetei felé hangzott el a felhívás. Az eredmény meglepő volt: a Viet
namért felelősséget érzett magyar keresztyének adományaként 
400 000 forintot juttattak el a gyűjtést elindító Magyar Szolidari
tási Bizottsághoz.

Ennek az ügynek tanulságaképpen érdemes gondolkodnunk a 
következőkön:

Isten úgy vezette egyházainkat az elmúlt két évtized során, 
hogy gyakran villantotta rá az Ige reflektorfényét az emberszeretet 
és az emberi szolidaritást kifejező igékre. A prédikációnak is van 
történelme. Ez abban mutatkozik meg, hogy az egyes korokban 
milyen igék kerültek a gyülekezeti élet középpontjába, milyen igé
ken keresztül csendül fel Isten egyházat vezérlő szava. Voltak idők, 
amikor dogmatikai tisztánlátásra akarta Jsten vezetni a benne hívő
ket. A  mi korunkban azonban megsokasodtak az igehirdetésben 
Isten emberszerető akaratát sugárzó igék. Isten maga >ébresztgette 
gyülekezeteinket az emberért, a világért érzett felelősségre. Aki 
Isten mai üzenetét tolmácsolja, annak lehetetlen hallgatni azokról 
az aktuális tennivalókról, amelyek a mai keresztyénekre várnak. 
Például az irgalmas samaritánusról szóló példázat olyan irányító 
igévé vált, amely a bajba jutott ember jézusi lelkülettel való meg
segítését helyezi a keresztyének szívére. Isten az igehirdetésen ke
resztül úgy vezette gyülekezeteink tagjait, hogy egyre nagyobb 
felelősséget éreznek az emberi szenvedések iránt, egyre inkább ke
resik a szenvedések okait, s azok megszüntetésének lehetőségeit.
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Így érthető, hogy a szenvedő vietnami nép javára végzett gyűj
tés templomi istentiszteletek perselypénzeiből és a gyülekezeti ta
gok egyéni adományaiból jött létre. Szoros összefüggés van az ige
hirdetés és az aktuális feladatok meglátása között.

Politikai kérdésekről volt szó a vietnami gyűjtésben. De a ke
resztyén lelkiismerettel öszefügg a politikai döntés is. A keresztyén 
ember ott áll, ahol Isten erkölcsi törvényéből megvalósul valami, és 
szembeszáll mindazzal, ahol ezt az erkölcsi világrendet megsértik. 
A vérontás, a háború, békés falvak, a rizstermeléshez szükséges 
vízi berendezések, a folyókat szabályozó gátak bombázása olyan 
megsértése Isten erkölcsi világrendjének, amely a keresztyének til
takozását hívta ki mind a szocialista országokban, mind nyugati 
területeken, de még az amerikai keresztyének körében is. A keresz
tyéneknek valóban egységesen kell síkra szállniuk a vietnami tűz
szünetért, a tárgyalások megkezdéséért, s az idegen csapatok Viet
namból való kivonásáért. A magyar keresztyének adománya a viet
nami szenvedések enyhítésére egyben véleménynyilvánítás is. Ki
fejezi azt is, hogy gyülekezeteink tagjai nem csupán a maguk belső 
vallási világában élnek, nemcsak önmagukkal törődnek, hanem 
felelősséget éreznek a világban folyó olyan jelenségekért is, ame
lyek a világbékét veszélyeztetik, van szavuk és véleményük a vi
lágot érintő alapvető politikai kérdésekben is.

Népünkkel egységben adakoztunk abban a magyar társadalmi 
gyűjtésben, amely kórházat és iskolát kíván felépíteni Vietnam
ban. A Magyar Ökumenikus Tanács tagegyházai már sokszor ki
fejezésre juttatták és a gyakorlatban is élték a népükkel és tár
sadalmunkkal való egységet. Ennek nyomán cselekedtek gyüleke
zeteink. Gyülekezeteink tagjai részesei szocialista hazánk építésé
nek és a mindennapi élet tapasztalataiból tudják, hogy a nép fel- 
emelkedésének záloga a függetlenség és a békés építő munka lehe
tősége. Híveink szeretik hazánkat. Mint a béke, a haladás emberei, 
tiltakoznak, amikor megsértik az emberi jogokat és más népek füg
getlenségét. Természetesnek tartják, hogy a szabadságért és füg
getlenségért olyan sokat küzdött magyar nép támogatja a jogaiért, 
szabadságért harcoló hős vietnami népet. Gyülekezeteink egyek né
pünkkel és társadalmunkkal ezeknek a céloknak a munkálásában.

Természetes dolog, hogy amikor nemzetközi kérdésekről van szó, 
a minden külpolitikai probléma gyújtópontjában levő vietnami ese
mények után az európai biztonság problémáiról és ebben az össze
függésben a német kérdésről esik szó.

A magyar álláspont ebben a kérdésben — és ez a keresztyén 
álláspont is — az európai biztonság és a német kérdés megoldását 
illetően az, hogy helyes lenne előkészíteni, majd összehívni az 
európai béke és biztonság rendszerének előkészítésére szolgáló 
európai biztonsági konferenciát. Ezen a konferencián meg tárgy al- 
hatóak lennének azok a konkrét intézkedések, amelyek hozzá
járulnának az európai biztonság rendszerének megteremtéséhez,
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például atomfegyvermentes övezetek létesítésével, leszerelési rész- 
intézkedésekkel és hasonló lépésekkel. Természetes, hogy egy ilyen 
konferencia előkészítése sok türelmet, körültekintést és munkát 
kíván és a szomszédos országok együttműködésének kibővítésén ke
resztül lehet elérni, de az eredmény: a béke kivívása.

Luther Márton egyházunk hitvallási iratában, a Kis Kátéban 
a Miatyánk negyedik kérésének magyarázatában arra a kérdésre, 
hogy „mi a mindennapi kenyér?” — úgy felel, hogy mindaz, ami a 
test és élet táplálására szükséges, mint például hűséges felsőbbség, 
jó kormányzat, béke, közrend, és ezekhez hasonlók. Egyházunk má
sik hit vallási iratában, a Nagy Kátéban pedig Luther Márton arról 
ír, hogy Isten, a Teremtő és a Gondviselő adja nekünk a jó kor
mányt, a békét, a biztonságot, ezzel hárítja el a veszedelmet, ezen 
keresztül véd meg a gonosztól. Ezért fontos számunkra a béke és 
ezért követünk el mindent annak megtartásáért és megvédéséért. 
A békéért, amely az alkotó, jobbító, előbbrevivő munka egyik alap- 
feltétele. A keresztyén ember számára nem lehet meddő kérdés 
az élet értelme és célja. Ez a kegyelemből, hit által megigazult em
ber számára a felebarátok összességének, a hazának és az emberi
ségnek a javára kifejtett cselekvő keresztyén élet, amelynek mai 
korszakunkban két nagy területe van: az egyik a hazaszeretet, a 
másik az emberiség szeretete. Isten az ő szolgálatát úgy várja el, 
hogy egyháza sohasem a világból kivett egyház, hanem a világban 
a mindig jóra való szolgálatot végző egyház, a béke érdekében 
munkálkodó egyház legyen.

Összegezés

Magyarországi evangélikus egyházunk minden időben találko
zott a nép mellé álló haladó, vagy a visszahúzó magatartás problé
májával. Nem állíthatjuk, hogy mindig egyértelmű lett volna egy
házunk állásfoglalása. De mégis egyháztörténelmünk legszebb lapjai 
azok, amelyek a szabadságharcok és forradalmak felkarolását je
lentették, mert ezekben tükröződött a nép szeretete, különböző ko
rok társadalmi kérdésének a nép oldaláról történő megközelítése. 
Az idő ezt a magatartást igazolta. Haladó hagyományainkat kö
vetve alakítottuk ki a szocializmushoz való viszonyunk kör
vonalait.

Így állunk ma is a szocialista fejlődés permanens forradalma 
mellett. Ennek a magatartásunknak a kialakítása sem volt mentes 
nehézségektől, és belső hacoktól. Voltak, akik nem akarták vál
lalni az önkritikát, amelyet az egyház számára a szocializmussal 
való találkozás jelentett. Voltak, akik nem értették meg azokat az 
új feladatokat, amelyeket egyházunk szocializmusban való élete 
kíván. De az idő itt is azt a magatartást igazolta, amelyik a nép 
oldalára állt. Megtapasztaltuk, hogy akkor teszünk legjobbat né
pünknek, ha szocialista irányú fejlődést kívánunk és azt segítjük 
szolgálatunkkal, és erkölcsi támogatásunkkal.
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Az emberi együttélés rendje mindig igen sok társadalmi, poli
tikai, gazdasági kérdést vet fel. Ezeknek exact ismeretére feltétlen 
törekednünk kell. Ismereteink birtokában szolgálhatunk a ma em
berének, amikor az a feladat, hogy Isten emberi együttélés rend
jéről szóló kinyilatkoztatását megszólaltassuk, konkrét viszo
nyainkra nézve. Ezért váltak olyan hangsúlyossá azok a teológiai 
problémák, amelyek az emberi együttélés rendjére vonatkoznak, 
mint például a „Ne lopj!” vagy a „Ne kívánd!” parancsolatnak a 
magyarázata, a tulajdonhoz, vagy a munkához való viszonyról szóló 
tanításunk kialakítása, vagy a keresztyén ember közösségi maga
tartásának, a világ békéjéért és jövendőjéért érzett felelősségének 
a megszólaltatása, vagy a felebaráti szeretet elágaztatása, a kiszé
lesített értelemben vett diakóniai szolgálat felé. Isten vezetését kell 
látnunk abban, hogy ezek a kérdések olyan erőteljesen jelentkez
nek tudományos teológiai munkánkban, igehirdetői szolgálatunk
ban, vagy lelkipásztori magatartásunkban. Ezeknek a kérdéseknek 
a feldolgozása azt mutatja, hogy egyházunkat mélyen foglalkoz
tatja az a kérdés, hogyan találjuk meg helyünket a szocializmus
ban, hogyan viszonyuljunk az aktuális politikai, társadalmi, gazda
sági kérdésekhez.

Miközben félreérthetetlenül állunk a szocialista perspektíva 
segítése mellett, azt sem hallgatjuk el, hogy ateista ideológiát 
nem támogatunk, nem keverjük teológiánkat össze a marxizmus
sal. A  szocializmus ennek lehetőségét biztosítja a lelkiismereti sza
badságban. Teológiai álláspontunk: a Szentíráshoz és az evangé
likus egyház tanításához való hűségünk pedig eleve kizárja az 
ideológiai keveredést. Ezt azonban nem is kívánja tőlünk senki.

A hangsúlyt mégsem arra tesszük, ami elválaszt, hanem arra, 
ami egybefűz. A  nemzeti egység, a szocialista hazafiság, az állam- 
polgári hűség, közös jövendőnk szolgálata, természetes velejárója 
a keresztyén ember gyakorlati magatartásának, a felebaráti szere
tetnek. Ebben a nagy összefogásban hivők és nem hivők egyek, 
mert ez az emberért, hazánk jövőjéért, mindnyájunk jobb és gaz
dagabb életéért történik. Ezen a területen egyek vagyunk szocializ
must építő népünkkel, évszázadok alatt kiküzdött haladó hagyomá
nyaink nyomán.

Dr. Ottlyk Ernő

654



A lutheri reformáció az újkorban

Dékáni székfoglaló

Foucault ingája

Az Egyesült Nemzetek New York-i székházénak hatalmas elő
csarnokában a márványfeljárat mellett lassú méltósággal leng egy 
inga. 10— 15 méter hosszú acélsodronyon függ egy aranyozott gömb, 
tűje fáradhatatlanul rója az alatta levő serpenyő homokjába az 
egyre tovább forduló vonásokat. Foucault ingája ez. Tudjuk, hogy 
az újkor küszöbén, az 1530-as években Coppernicus rájött arra, 
hogy nem a nap forog az álló föld körül hanem megfordítva: a föld 
a nap körül. Logikus matematikai-geometriai összefüggésekkel bizo
nyította, hogy az addig bonyolultnak képzelt bolygópályák azonnal 
körré egyszerűsödnek, ha feltételezzük, hogy nem a föld, hanem a 
nap körül mozognak. Tanítását Kepler, Galilei és Newton tovább
fejlesztették, úgyhogy a tudósok számára régóta nem volt kétséges, 
hogy Coppernicusnak igaza van: mozog a föld. De kézzelfogható 
bizonyítékuk még nem volt. Foucault, a múlt század közepén a pá
rizsi Pantheon 57 méteres kupolájában függesztett fel, és lendített 
meg egy súlyos gömbből készült ingát. Csodálkozva nézte a kö
zönség, hogy a percek és az órák múlásával az inga homokba hagyott 
nyoma lassan eltolódik, pedig köztudomású, hogy az inga nem vál
toztatja magától lengési síkját. Itt volt a bizonyíték: nem az inga, 
hanem a föld fordult el. A kiváló francia fizikus ezzel a kísérlettel 
bizonyította kézzelfoghatóan azt, amit a tudósok évszázadok óta 
tudtak és tanítottak: mozog a föld.

Vajon mit keres ez az inga az Egyesült Nemzetek New York-i 
palotájában, amely tudvalevőleg nem fizikai intézet, hanem az em
beriség békés jövőjét vállaló és munkáló népeinek központi gon
dolkodó agya, vagy legalábbis az szeretne lenni. Nyilvánvalóan azt 
akarja mondani a népek képviselőinek, és rajtuk keresztül a világ 
népeinek, hogy aki ma az emberiség jelenét helyesen akarja látni, 
és jövőjét helyesen munkálni, annak számolnia kell azzal a reali
tással, hogy a világ mozog. Mert ezzel a felismeréssel kezdődött az 
újkor, amelyben élünk, amelynek gyermekei vagyunk.

A létezés az idő függvénye

. Nem hiszem, hogy el lehetne túlozni Coppernicus felismerésé
nek a jelentőségét az újkor gondolkodása és fejlődése szempontjá
ból. Jelentőségét szemlélteti egyebek között az a tény is, hogy sokáig 
szívósan harcoltak és szembehelyezkedtek ezzel a felismeréssel. Ne
héz volt elfogadni, hogy nem a föld és rajta az ember a mindenség
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középpontja. Hosszú időn át próbálta az ember legalább a gondol
kodás eszközével megtalálni a szilárd nyugvópontot. A mindenben 
kételkedő Descartes ilyen szilárd pontnak a gondolkodó ént tekin
tette. Gondolkodom: tehát vagyok, ebből a szilárd pontból kiindulva 
építette fel világát. Leibniz az állandóan mozgó világ előre elrendelt 
harmóniájának szemléletében nyugodott meg. Míg végre a mai nyu
gati filozófia divatos iránya, az existencializmus a létezést az idő 
függvényének, és lényegileg megoldhatatlan rejtélynek tekinti. A fi
zika viszont megmutatta, hogy az élettelennek hitt anyag is csupa 
mozgás, s az anyag és az energia ugyanannak a valóságnak két 
különböző megjelenési formája. Lassan elmosódik a kézzelfogható 
határ az élő és élettelen között is: mert minden csupa mozgás. És 
közben egyre nagyobbra nő a kérdőjel az emberi lét alapkérdései 
után: mi az élet értelme, miért él, honnan jön, és merre tart az 
ember, aki ennek a szüntelen mozgásnak tudatos részese és szem
lélője. Egyenesen jellemző az újkor emberére, hogy rohamos gyor
sulással nő ismereteinek a területe minden irányban, és ugyanakkor 
egyre jobban elbizonytalanodik abban a kérdésben, hogy mi a saját 
létének értelme.

Ellentmondásos fejlődés

Az újkor emberének másik jellemző vonása az, hogy soha nem 
látott lendülettel fogott hozzá a föld meghódításához. Minél bizony
talanabbnak és kérdésesebbnek látja saját létének értelmét, annál 
mohóbban törekszik a világ javainak birtoklására. Nemcsak a fel
fedezésekre gondolunk, amelyek az újkor kezdetét jelzik, hanem 
a technikai kultúra gyors fejlődésére is. A természet törvényeinek 
megismerése az ember kezébe adta azt a lehetőséget, hogy meg
fékezze és szolgálatába állítsa a természet erőit. A húszas években 
még arról beszéltek a közgazdászok, hogy a föld energiatartalékai, 
elsősorban a szén hamarosan elfogy a modern technika mértéktelen 
energiafogyasztása következtében. De a harmincas évek végén, az 
első atombontás óta az energiatartalékok beláthatatlan mennyiségét 
tehetik a jövőre néző számítások alapiává. Nem vitatható, hogy 
a technika és a tudomány haladásának áldásos hatásait is élvezzük. 
Sok ember élete egészségesebbé, könnyebbé, szebbé és tartalma
sabbá lett általa. De van ennek a fejlődésnek egy másik, veszedel
mes oldala is. A természet titkainak fokozódó ismerete az emberiség 
kezébe adta a lehetőséget önmaga elpusztítására, s így adódik ma 
a világpolitikában az a groteszkül ellentmondásos helyzet, hogy az 
atomháborútól való egyetemes emberi félelem kényszeríti az embe
riséget a békés együttélés útjára.

Széthúzódik a mezőny •
Az újkornak ez a tudományos és technikai fejlődése azonban 

nem mindenütt halad egyenlő ütemben, s ez összefügg az újkor 
emberének harmadik jellemző vonásával. Az újkor emberét jellemzi
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a verseny. A verseny szelleme hatja át az élet minden területét. 
Verseny a föld és javainak birtoklásáért, verseny a gyarmatokért, 
verseny a nyersanyagokért, verseny a tudomány, a művészet, a 
sport és az élet minden elképzelhető megnyilvánulásában. Az újkor 
embere nem él, nem dolgozik, nem alkot pusztán, mint akinek van 
ideje, hanem versenyez az elsőbbségért, attól való félelmében, hogy 
ha lemarad, akkor végleg eltiporják. Így az emberiség olyan képet 
mutat, mint a távfutók csoportja: minél előbbre haladnak, annál 
jobban széthúzódik a mezőny. Az egyik ember egész gyáregységet 
irányít asztal mellett ülve gombnyomással, a másik a vállán cipeli 
az elviselhetetlen terheket, és egyetlen földmívelő eszköze a kapa 
vagy hosszú kés. Az orvostudomány hónapokon át milliós költség
gel életben tart a gyógyszerkémia segítségével egy-egy kiváltságos 
embert,- a világ másik részén gyermekek és felnőttek ezrei pusztul
nak el könnyen gyógyítható betegségektől orvos és orvosság hiá
nyában. Észak-Amerikában ugaron hagyott nagy területeket láttam, 
amelyért a farmer, prémiumot kap, mert nem növeli a búza túl
termelést, Dél-Amerikában hivatalos statisztika szerint percenként 
négy ember hal éhen. Az egyik ember az elektronikus agyak és 
űrrakéták csodáit tervezi, a másik írni és olvasni sem tud. Mind
ehhez hozzájárul az anyagi javak elosztásának, a gazdagság és sze
génység kiáltó ellentétének fokozódó mértéke. Láttam dámákat 
vagyont érő ékszerekkel, amint a néger leány a gyorsliften a husza
dik emeletre röpítette, és nem messze onnan láttam, amint egy 
fehér és egy néger rongyosan, piszkosan egymás mellé feküdtek 
le az utcán fejük alá téve párnául az üres pálinkásüveget. Vannak 
emberek, akik a lélegzetállító verseny közben tudásban, művelt
ségben, kultúrában, anyagi javakban az élre kerültek, és vannak 
tömegek, amelyek eleve versenyképtelenek, hiába dolgoznak rogyá- 
sig, mert műveletlenek, vagy munkára is képtelenek, mert betegek, 
vagy éheznek.

A haladás iránya

Az újkor emberét azonban nemcsak az jellemzi, hogy küzd 
az emberi lét végső problémáival, hogy céljának tekinti a technikai 
kultúra fejlesztését, és hogy iélegzetállító versenyben áll az elsőbb
ségért, hanem az is, hogy egyre inkább tudatára ébred a földön élő 
emberiség összetartozásának és egységének. Az újkor embere al
kotta meg a szocializmusnak azt az eszméjét és formáját, amely 
a szocialista országokon messze túlmenően hódítja meg az emberek 
gondolkodását, és mozgatja cselekvésüket. Reális felmérés alapján 
mondhatjuk, hogy az újkor az egyén szabadságát proklamáló rene
szánsz felől az egyes ember és az emberi közösség emberi méltóságát 
biztosító szocializmus felé halad. A haladás üteme nem mindenütt 
azonos, de iránya kétségtelen.
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Egy kanonok és egy szerzetes az újkor küszöbén

Míg Coppernicus mint kanonok a heilsbergi püspöki reziden
cián a föld forgásán alapuló új világkép tudományos igazolásán 
elmélkedik és dolgozik, addig Luther, a szerzetes professzor, a wit
tenbergi kolostorban azon gyötrődik, hogy hogyan nyerheti el Isten 
kegyelmét. Mindkettő az egyház szolgálatában áll, de az egyik a 
világ titkait kutatja, a másik Isten kegyelmét keresi. Nem ismerik 
egymást, talán nem is értették volna meg egymást, és mégis össze
tartoznak. Coppernicus felismerése forradalmasította a tudományos 
világképet, Luther felismerése az egyház reformációjához vezetett. 
Mind a kettő az újkor küszöbén él, szemben áll a középkor meg
merevedett rendjével és elavult világával, és az új világ felé mutat.

A lutheri reformáció jelentősége éppen abban van, hogy együtt 
indult el az újkorral, és ezért 450 év távlatából is tanulságos út
mutatást adhat számunkra, amikor felmérni próbáljuk az egyház 
helyzetét és feladatát az újkor világában.

Most tehát mindenek előtt arra fordítjuk figyelmünket, hogy 
a hit által való megigazulásról szóló lutheri reformátori tanítás ho
gyan szabadította fel az újkor hivő emberét arra, hogy aktívan ve
gyen részt a mozgásba lendült világ életében.
Az elrejtőző Isten világa

Luther megigazulásról szóló tanítása először is azt mondja, hogy 
Istent egyedül a Krisztusban való hit által ismerjük meg igazi arca 
szerint. Ehhez pedig hozzátartozik az, hogy a Jézus Krisztusról 
szóló evangéliumon kívül Istennel találkozunk ugyan, de mindig 
csak rejtetten, a teremtményem, az élő és nem élő világon keresztül. 
Ez a reformátori hit szabaddá teszi az utat a teremtett világ tudo
mányos kutatása felé. Aki a világ természeti törvényeit, belső rend
jét' és összefüggéseit kutatja és feltárja, az az Isten világát kutatja. 
Rajta keresztül nem Istent fogja meglátni, csak Isten alkotását. 
Felismeréseivel az alkotó és fenn tantó Istenbe vetett hitet sem iga
zolni, sem megdönteni nem tudja. Mindig csak azt fogja megmutatni, 
hogy milyen a teremtmény. Aki a Jézus Krisztus által hisz Istenben, 
az Atyában és a Teremtőben, az a teremtett világ feltárt titkainak 
láttán még inkább fogja dicsőíteni a Teremtőt. És aki Istenben 
vetett hit nélkül tárja fel az ő világának rendjét és ahhoz szabja 
az emberi élet struktúráját, az öntudatlanul is a teremtő Isten rend
jét követi. Ezen a ponton éppen a hit által való megigazulás tanítása 
szerint hivő és nem hivő egyszinten áll, mert Isten a világban el
rejtőző Isten.

Isten az emberért

Ugyanakkor a Krisztusban vetett hit fontos irányítást is ad az 
emberi lét alapkérdéseiben. Azzal, hogy Isten emberré lett a Jézus 
Krisztusban, bizonyságot tesz arról, hogy maga Isten a hivő ember
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től sem követel mást, mint azt, hogy legyen ember. Ember az embe
rek között. Az ember Jézus Krisztusba vetett hitéből humanizmus 
következik. A lutheri reformációnak ezt az állásfoglalását akkor 
értékeljük helyesen, ha arra gondolunk, hogy a középkori kegyes
ség az igazán hivő ember számára a magasabbra vezető útként nem 
az általános közönséges emberi életet jelölte meg, hanem a szerzetesi 
életideált. Persze Luther álláspontja teológiai humanizmus volt. Ez 
jellegzetesen jut kifejezésre a humanista Erasmushoz való viszonyá
ban. Szembehelyezkedett vele, amikor az magától értődőén beszélt 
arról, hogy Isten kegyelmes. Luther tiltakozott ez ellen. Isten el
rejtőző Isten, dicsőségét, hatalmát és haragját lehet megismerni te
remtményeiből, de kegyelmét egyedül Krisztus által. Viszont Luther 
a humanista kultúra és művelődés szempontjából teljes mértékben 
felvette és támogatta a humanizmust. A mi világunkban ez azt 
jelenti, hogy mert hiszünk az emberré lett Jézus Krisztusban, éppen 
hitünkből folyóan feladatunknak tekintjük az ember; művelődést és 
a tudományos kutatás előbbrevitelét az ember emberségének ér
dekében.

Az igazi jócselekedet

A hit által való megigazulás lutheri tanításának másik tétele 
az, hogy hit által kegyelemből igazulunk meg. Ez azt jelenti, hogy 
a mi cselekedeteinknek semmiféle Istenre vagy túlvilágra néző célja 
nincs, mert nem is lehetséges. Ha Isten szeretetét egyedül az ő 
kegyelméből nyerjük el, mert ő szeretett minket előbb, ha egyedül 
az ő kegyelméből üdvözülünk, akkor a mi cselekvésünknek semmi
képpen sem lehet célja az, hogy Isten szeretetét, vagy üdvösségünket 
megszerezzük vele. így következik a hit által való megigazulásból az, 
hogy felszabadulunk az olyan cselekvésre, amely a magunk és em
bertársaink javát szolgálja. Luther sokszor hangsúlyozza: Istennek 
nincs szüksége a mi munkánkra, de annál inkább kötelességünk a 
munka abból a célból, hogy megszerezzük életfeltételeinket és segít
sük embertársainkat. Az ember cselekvésének és múnkájának tehát 
egészen e világra néző célja van. Tudomásunk szerint az Üjszövetség 
óta egyetlen olyan teológiai rendszer sincs, amely ilyen magasra 
emelné a világi munka jelentőségét, és ugyanakkor egyszintre he
lyezné a hivő embert a nem hivővel. Az újkor az embernek evilági 
aktivitása nélkül teljességgel elképzelhetetlen, a szekularizált világ
ban pedig lehetetlen volna a keresztyén ember szolgálata a minden
napi munkában való magától értődő részvétele nélkül. Sokszor meg
kérdőjelezték, hogy Luther eléggé pozitív hatással volt-e az újkor 
gazdasági és társadalmi fejlődésére. Nem minden ponton mondhat
nánk erre egyértelmű igent. De az emberi munka ilyen értékelésé
vel kétségtelenül pozitív módon épült bele az újkor világába. Sőt 
messze előremutató abban a tekintetben, hogy szorosan összekap
csolja a munkát és a megélhetést. Bármennyire korhoz kötöttek a ke
reskedelemről, a uzsoráról és a gazdasági életről szóló kijelentései,
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abban egészen modern Luther tanítása, hogy csak a munkával iga
zolható jövedelmet tekinti Isten előtt is igazolható jövedelemnek, 
és minden más nyereséget és gazdagodást a lopás és rablás kate
góriájába sorol. Amikor ma a gazdagság és szegénység okainak az 
elemzését végezzük, érdemes volna Luthernek ezt az Isten igéjére 
alapított tételét is figyelembe venni.

Különös végrendelet

Mivel az embernek munkájával és cselekedetével nem kell Isten
re néznie, abban az értelemben, hogy nem azzal kell megnyernie 
Isten kegyelmét, az ember teljes figyelmével fordulhat embertársa 
felé, mégpedig — és ez is jellemző Lutherre — elsősorban a hozzá 
legközelebb állók felé. Ezen a ponton érdemes felfigyelnünk Luther 
végrendeletére. A  harmincas években, amikor érdeklődésünk közép
pontjába az evangelizáció került, sokszor szégyelltük, hogy ebben 
az értékes történeti emlékben, amelyet a magyarorsági evangélikus 
egyház őriz, Luther nem szól az egyház és az evangélium ügyéről, 
hanem vagyonáról és felesége megélhetéséről rendelkezik. Egy 
reformátortól azt vártuk volna, hogy különösen végrendeletében 
lelkére kösse az utókornak az evangélium tisztaságának ügyét. Ehe
lyett családi és anyagi kérdésekről beszél. De lássunk meg két na
gyon jellemző bibliai párhuzamot! Az egyik János evangéliumában 
a szenvedéstörténetében olvasható. Jézus a keresztfán édesanyjáról 
gondoskodik, azután már csak ezt mondja Szomjazom! És azután: 
Elvégeztetett. Pál apostol pedig azt mondja: hogy aki övéiről nem 
gondoskodik, az megtagadja a hitet, és rosszabb a hitetlennél (lTim 
5,8). Luther egészen ebben az irányban halad, és ez a testamentuma 
számunkra is. Jézus Krisztusról az evangélium hirdetésével teszünk 
bizonyságot, de meddő ez a bizonyságtétel, ha nem termi meg 
gyümölcseit legközvetlenebb világ kötelezettségeink teljesítésében.

Segítség versenyen kívül

Ez a gondolat már tulajdonképpen tovább vezet, a lutheri meg- 
igazulástannak ahhoz a tételéhez, hogy a hit a szeretetben munkás 
hit. Sokszor megvádolták Luthert azzal, hogy a hit hangsúlyozása 
miatt nem fordított figyelmet a cselekedetekre. Pedig kizárólag azt 
hangsúlyozta, hogy cselekedeteinkkel nem tudjuk megszerezni Isten 
kegyelmét. De Isten kegyelme éppen azt célozza, hogy ne vele, ha
nem embertársainkkal tegyünk jót. Luther itt szívesen hangsú
lyozza azt a paradox tételt, hogy a Krisztusban való hit felszabadít 
szolgálatra. És ennek megint mély összefüggései vannak az újkor 
problémáival. Említettük, hogy korunk egyik jellemző vonása a 
verseny, és hogy ez a verseny mélységes ellentétekre vezethet amel
lett, hogy az emberiség egy részének haladását lényegesen ösztö
nözte. De a verseny vágya nem új dolog. Jézus tanítványai között
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is lábrakapott a versengés szelleme, hogy ki legyen az első és a 
leghatalmasabb. Jézus minden ilyen törekvéssel szembeállította azt, 
hogy ő maga nem azért jött, hogy uralkodjék, hanem, hogy szol
gáljon, és életét adja sokakért. Az újkor emberének egyik legfőbb 
baja az, hogy a versengés szellemétől áthatva, a hatalomért, a po
zícióért, az előrejutásért való harc közben megfeledkezik az em
berség alapvető vonásáról, s ez az, hogy az ember akkor lesz ember, 
ha tud másoknak szolgálni, és ha tud másokért áldozatot hozni. 
Nem hallgathatjuk el, hogy a szocializmus eszméi ezen a ponton 
messzemenően érintkeznek ezzel a jézusi és lutheri tanítással, ami
kor célul tűzi ki az elnyomottak, elmaradottak, kiuzsorázottak meg
segítését, és őket versenyen kívül megsegíti, hogy versenyképesek 
legyenek. A lutheri keresztyénség döntő jelentőségű elkötelezettsége 
a mai világban, hogy tudjon áldozatokat vállalva szolgálni. Hiszen 
az egyház, tagjaival és papjaival együtt abból az áldozatból él, 
amelyet Jézus Krisztus a keresztfán hozott. Belső hazugság a róla 
szóló evangélium hirdetése az áldozatos szolgálatok vállalása nél
kül. És ezzel bezárul a kör. Mert ismét az élet értelménél vagyunk. 
A mai keresztyén és nem keresztyén világ gyötrő problémájánál. 
Azért tudunk keveset az élet értelméről, mert keveset tudunk szol
gálatról és áldozatról. Pedig nincs más értelme az életnek, és ez 
megint nem külön keresztyén életszabály. Minden emberi élet ér
telme az áldozatos szolgálat. A keresztyénség ezen a ponton is egy 
az igazi humánummal.

Helyünk a mozgó világban

Most, amikor világszerte a reformáció 450 éves jubileumára 
készülünk, ismételten felmerült az a kérdés, hogy van-e helye, fel
adata, előremutató mondanivalója a lutheri reformációnak. Miköz
ben most az újkor problémáit és a reformáció tanítását ebből a 
szemszögből nézve elemeztük, az Egyesült Nemzetek New York-i 
székházában tovább lengett lassú méltósággal a Foucault-féle inga, 
rajzolta a vonásokat a serpenyő homokjába, és bizonyította, hogy 
a föld mozog, állandóan forog, és ahogyan a föld forgását nem 
lehet megállítani, sem visszafelé fordítani, úgy a világ haladását 
sem lehet megállítani, és visszafelé fordítani. A lutheri reformáció
hoz való hűségünk tehát nem jelentheti az idő megállítását, és a 
világ haladásának az akadályozását. A 16. században végbement 
lutheri reformáció minket nem a 16. századnak, hanem a 20. század 
világának kötelez el, hogy a Krisztusba vetett hitünkből folyóan eb
ben a mi világunkban legyünk emberek az emberek között és az 
emberekért

Dr. Prőhle Károly
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T anulmány

Egyház a modern világban
A 2. vatikáni zsinat „Gaudium et spes” konstitúciója és az 

1966-os genfi „Egyház és Társadalom” világkonferencia a ke- 
resztyénség mai szükséges reformációjáról

Wittenberg, Zürich és Genf után napjainkban Róma is „refor
máció” színhelye lett. A 2. vatikáni zsinat négy éve, a tizenhat zsi
nati határozat a római egyház reformtörekvéseinek komolyságát 
mutatja. Róma „reformáció”- ja természetesen élénk érdeklődést 
váltott ki a protestáns és orthodox egyházaknál. Ezt nemcsak a 
megfigyelők kölcsönös cseréje mutatja a két nagy világgyűlésen, 
hanem az azóta egyre növekvő irodalom, a zsinatról és a konferen
ciáról kiadott értékelő könyvek tömege.

Ennek a kölcsönös érdeklődésnek az eredményeképpen az Egy
házak Világtanácsa Ökumenikus Főiskolája (The Graduate School 
of Ecumenical Studies — Chateau de Bossey, 1298 Céligny) 15. fél
évén 1966. októberétől 1967. februárjáig a következő volt a főtéma: 
„Az ökumenikus mozgalom a 2. vatikáni zsinat után” . Ezen a fő
iskolán ebben a félévben 56 hallgató volt együtt 26 országból, 11 féle 
egyházból, köztük 6 római egyházbeli is. A vatikáni zsinat doku
mentumait olyan híres szaktekintélyek magyarázták végig, mint pl. 
Kari Rahner Münchenből, Yves Congar Franciaországból, J. Hamer 
Rómából, E. G. de Smedt és C. Moeller Belgiumból stb. Mellettük 
az Egyházak Világtanácsa és a protestáns egyházak kitűnő pro- 
feszorai elemezték a dokumentumokat protestáns és orthodox teoló
gusok az orthodox egyház szempontjából. Az 1966-os genfi Egyház 
és Társadalom világkonferencia előkészítő anyagát, előadásait és 
jegyzőkönyveit is részletesen átolvastuk.

Ebből a sokrétű és gazdag tanulmányi anyagból hadd emeljem 
ki most a Gaudium et Spes, „Az egyház a mai világban” című 
pasztorálkonstrulícióval és a genfi „Egyház és Társadalom” konfe
renciával kapcsolatban a keresztyénség mai szükséges megújulásá
ról, reformációjáról szóló gondolatokat, az egyház, a keresztyénség 
és a világ kapcsolatának síkján.

I.
1. A Gaudium et Spes konstitúció a 2. vatikáni zsinat 4 konsti- 

túciójából, 9 dekrétumából és 3 deklarációjából a leginkább „ad 
extra” néző dokumentum. A zsinat előtti nyilatkozatokból már vi
lágossá lett, hogy a római egyházon belüli haladó tábor foglalkozni
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akar nemcsak a római egyház belső megújításával, hanem az egy
ház és világ viszonyának kérdéseivel is, és itt az évszázados gya
korlattal szemben érdekes „újításokat” javasolnak. C. Moeller 
löweni professzor szerint, aki ezt a konstitúciót Genfben, az Egy
házak Világtanácsa konferenciáján is ismertette, főleg a „legkatoli- 
kusabb” kontinensről, Dél-Amerikáról érkező riasztó hírek késztet
ték arra a Vatikánt, hogy az egyház és a világ viszonyát komolyan 
fontolóra vegye.

A konstutíció, illetve az előző 13. séma körül sok vita folyt, 
amit a négy szövegvázlat (1962, 1963, 1964, 1965) és egy közbeeső 
szöveg (Zürich, 1964) jelez, míg végre 1965. december 7-én kihir
dették a végleges textust. Akadtak, akik konstitúció (a szokásos leg
komolyabb elméleti jellegű zsinati határozatok neve) helyett csak 
zsinati pásztorlevél formájában akarták a tárgyalt dolgokat a nyil
vánosság elé tárni. Végül külön kiemeléssel a cím szerint pásztorál- 
konstitució lett e fontos dokumentum neve.

2. A genfi 1966-os Egyház és Társadalom világkonferencia je
lentőségét aláhúzza az a tény, hogy az 1925-ös Stockholmban és az 
1937-es Oxfordban rendezett hasonló témájú konferenciák után 
napjainkban ez foglalkozott behatóan azzal, mi a keresztyénség fel
adata korunk technikai és társadalmi forradalmában. Kereken 80 
nemzet 164 egyházának zömében laikus képviselői hosszas és alapos 
előkészítő munka után vitatták meg a mai világkérdéseket. A ha
talmas anyag a Gaudium et Spes konstitúcióval szemben nem rend
szeresen összefoglalt, hiszen a megbeszélésre is lényegesen kevesebb 
idő állt rendelkezésre Genfben, mint Rómában, a földolgozott kér
dések azonban azonosak, illetve azonos világproblémákra kereste a 
feleletet mindkét tanácskozás.

3. Az egyház és világ viszonyának kérdését tárgyalva Róma és 
Genf több közös nehézséggel találta magát szemben.

a) Visser’t Hooft, az Egyházak Világtanácsának főtitkára, aki 
azóta nyugalomba vonult, már megnyitó beszédében hangsúlyozta, 
hogy sokan fölvetik, vajon van-e egyáltalán köze az egyházaknak 
ezekhez a kérdésekhez. Hiszen ma az emberiség nagy része meg
kérdőjelez mindenfajta vallást.

b) Különösen Genfben volt nehézség, hogyan határozzák meg, 
mit jelent egyház és mit jelent világ. A vatikáni zsinat az egyházról 
külön konstitúciót (Lumen Gentium) alkotott és ezt a dokumen
tumot szoros szálak fűzik teológiailag a Pasztorál-konstitúcióhoz .

c) Kérdés volt, hogy a tanácskozásokon egyszerűen a mai vi
lághelyzet leírásából vagy teológiai nézőpontból induljanak-e ki.

d) Mindkét helyen azzal az igénnyel tárgyalták korunk 
kérdéseit, hogy az ne csupán a hívők, hanem az egyházon kívül 
élők számára is figyelmet keltő legyen. A teológiai fejtegetéseknek 
ezért közérthetőeknek kellett lenniük, de hitelt érdemlőeknek 
ugyanakkor, és határozottaknak, de nem elriasztóknak.

e) Végül mindkét világgyűlés küzdött azzal a kérdéssel, mikor 
és hogyan lesz élet és gyakorlat a határozatokból.
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4. Használt szövegkiadások:
a) Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis — 

Pastoralkonstitution — Die Kirche in dér Welt von heute. Authen- 
tische Textausgaben, lateinisch-deutsch Bánd IX, Paulinus Verlag, 
Trier, 1967.

b) Appel an die Kirchen dér Welt. Dokumente dér Weltkon- 
ferenz für Kirche und Gesellschaft. Kreuz-Verlag, Stuttgart, 1967.

II.
A keresztyénség világhelyzetének fölmérése

1. A  statisztikák szerint a keresztyénség világhelyzete a követ
kezőképpen alakul:

Egy 1960. évi számítás szerint a világ 2,7 milliárd lakosából 775 
millió, azaz 28,7 százalék a keresztyén. (RGG. V.3 1961, 22. térkép.) 
A katolikus lexikon szerint az 1961. évi statisztika alapján a 3,061 
milliárdnyi emberiség 29,9 százaléka, tehát 913,9 millió tartozik a 
keresztyénséghez. (LthK VI.2 1963, 1197— 1198.)

Közismert tény, hogy a világ népessége nagyobb ütemben nö
vekszik, mint a keresztyénség száma, tehát a Föld összlakosságához 
viszonyított arányszám tovább romlik majd. F. Baade professzornak, 
a kiéli Világgazdasági Intézet igazgatójának számítása szerint jelen
leg az ún. nyugati, kapitalista gazdasági berendezkedésű világ né
pessége 0,77 milliárd, a keleti, kommunista berendezkedésű világ né
pessége kereken 1 milliárd és az ún. harmadik világ, a fejlődő 
országok népessége szintén 1 milliárd. Az előttünk álló évtizedek 
alatt 2000-ig azonban számítása szerint ez lesz kb. a helyzet: nyu
gati világ: 1— 1,2 milliárd, keleti világ: 2,4—2,6 milliárd, harmadik 
világ: 2,4—2,6 milliárd. Mivel a keresztyénség zöme a nyugati vi
lágban él, e számítás szerint a keresztyénség a jelenlegi misszió 
ütemét is számítva, elenyésző kisebbség lesz 2000-ben. (F. Baade: 
Der Wettlauf zum Jahre 2000. G. Stalling Verlag, Oldenbung 19646. 
18—28. lpk.)

2. A Gaudium et Spes konstitúció bevezetése, a 4— 10. §-ok 
írják le az emberiség történetének mai új korszakát. E korszak 
jellemzői: a vallásos életre is kiható világátalakulások politikai és 
gazdasági síkon, a technika óriási fejlődése, stb. Ugyanakkor azon
ban, míg az emberiség egyik része bővelkedik az anyagi javakban, 
másutt éhség és nyomor uralkodik. Magas fokot ér el a kultúra, 
de másutt rengeteg az analfabéta. Politikai, gazdasági, faji, ideoló
giai feszültségek keletkeznek. Ott lebeg az emberiség feje fölött egy 
mindent megsemmisítő háború veszélye is. A technika és a tudo
mány hatalmas fejlődése nagy lehetőségeket ad az ember kezébe, 
de veszélyeket is rejt magában, mert az ember képes elpusztítani 
önmagát. Az emberi társadalom régi szerkezetelemei is bomlóban 
vannak, mint a család, törzs, faluközösség stb. Szembekerülnek a 
magasra fejlődött népek az elmaradottakkal, ifjak az öregekkel,
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egyén a közösséggel. Ott égnek ugyanakkor olyan megválaszolatlan 
nagy kérdések a társadalomban és az egyénben, hogy mi is volta
képpen az ember, mi az egyéni és közösségi élet értelme és célja.

A mai világhelyzet elemzésénél a konstitúció részletesen foglal
kozik a szekularizálódással és az atheizmussal. A szekularizálódás 
fogalmát expressis verbis nem említi, de azt körülírja. Jellemző je
gyének látja, hogy sok kortársunk számára nehéz helyesen föl
ismerni az örökkévaló értékeket és azokat az újakkal összhangba 
hozni. Sokan pusztán anyagi és emberi, evilági oldalról próbálják 
az égető kérdéseket megoldani (Paszt. Konst. 4. és 10. §). Az atheiz- 
musnak a konstitúció nagy teret szentel (19—21. §). Korunk egyik 
legkomolyabb adottságának nevoei, amelyikkel az egyháznak szá
molnia kell. Elemzi megjelenési formáit az Isten-probléma érdek
telenségétől a szisztematikus atheizmusig.

3. Az Egyház és Társadalom konferencián Visser’t Hooft fő
titkár kiemelte, hogy a konferencia olyan világban jött össze, ahol 
minden vallás kérdésessé lett és ahol messzehangzóan hirdetik, 
hogy Isten halott. A konferencia munkacsoportjai közül különösen 
a 4. szekció üléseiről készült jelentésben olvashatunk erről (Egyén 
és közösség a változó társadalmi formákban). Külön témaként tár
gyalták: Az ember a szekuláris társadalomban (Appell, 210—211. 
lpk.) A szekularizálódást olyan folyamatnak értik, amelyikben az 
ember a metafizikai és vallásos ideológiától akar megszabadulni. 
A szekuláris társadalomra azután az jellemző, hogy a vallás csak 
egy tényező lesz a sok egyéb tényező között. Az is veszély, hogy 
a modern ember, aki magát a mágikus vagy vallásos vagy ideoló
giai világnézetektől megszabadította, tudva vagy tudatlanul a sze
kuláris élet más dolgait, mint nacionalizmus, profithajsza, raciona
lizmus, vagy más új „Molocihot” kezd minden másnál nagyobbnak 
elismerni (Appell, 210—-211. lkp).

A  genfi konferencia záró üzenetében is helyet kapott, hogy 
amikor a modem technikáról, az Ázsia, Afrika, Latin-Amerika ré
szére szükséges fejlődés meggyorsításáról, a világbékéről, az igaz
ságos politikai és társadalmi rendről beszéltek, akkor tudják, hogy 
a világ sok részén az egyház, á keresztyénség egy viszonylagosan 
csekély számú kisebbséget alkot és más vallásos és nem vallásos 
mozgalmakkal együtt vesz részt az ember jövőjéért vívott harcban.

III.
„ Agenda”  a keresztyénség számára

A világhelyzet fölmérése után mindkét tanácskozáson össze
foglalták az „ágendát” , a tennivalót is az egyház számára.

1. Dialógus a világgal!
Az első és legfontosabb követelményként a keresztyénség és a 

világ viszonyában Rómában és Genfben a dialógust emelték ki.
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Maga a vatikáni zsinat és a genfi konferencia is erre a párbeszédre 
nézve jött létre, hogy az egyházat fölkészítse a mai világproblé
mákkal való szembenézésre. A pasztorálkonstitúció előszavában rög
tön hangsúlyozza Róma, hogy dialógusba kíván bocsátkozni a világ
gal, minden emberrel. A 40. § az egyház püspökeinek és papjainak 
különös feladatává teszi, hogy kitartó tanulmányokkal készítsék 
föl magukat bármilyen világnézet embereivel való esetleges pár
beszédre. A konstitúció a dialógus megkezdéseként kifejti a máso
dik részben a római egyház véleményét a házasságról, a család
ról, a kultúráról, a gazdasági, társadalmi és politikai életről, a bé
kéről. A konstitúció végszavában még egyszer hangsúlyt kap az a 
szándék, hogy Róma minden emberrel dialógust akar folytatni 
(92. §).

A genfi konferencián is nagyon fontos szerepet tulajdonítottak 
az egyház és világ párbeszédének. Mivel ezen az együttléten a több
ség laikus volt, elmondhatjuk, hogy a keresztyénség történetében 
ez a tanácskozás jelentette eddig a világ kérdéseiről tartott leg
szélesebb körű dialógust egyházi és nem egyházi emberek között. 
Hadd emeljek ki néhány jelentős helyet még!

Az első szekció jelentése sürgeti az Egyházak Világtanácsát, 
hogy nemzetközi és tanulmányi csoportokat hozzon létre az egyház 
és társadalom kérdéseinek tanulmányozására (Appell, 148. lp.). 
A negyedik szekció szerint az egyháznak „világszéles” dialógusba 
kell fognia, nem szabad megelégednie egyes emberekkel, kis cso
portokkal, helyi intézményekkel (Appell, 235. lp.). A dialógus nem
csak azt jelenti, hogy az egyház beszél, hanem azt is, hogy meg
tanul hallgatni (Arbeitsgruppe A/25—26, Appell, 246. lp.).

A B-csoport szükségesnek tartotta kiemelni, hogy ha az egy
ház a kinyilatkoztatás dolgait világosan akarja hirdetni, akkor 
fölül kell vizsgálnia saját megfogalmazásait más tudományágakkal 
való dialógusban. (Appell, 258. lp.). Fontosnak tartják továbbá a 
természettudósokkal folytatott dialógust és lehetségesnek a keresz
tyének és a szociális ideológiák nemkeresztyén követői közötti pár
beszédet. Külön kérik ezért az Egyházak Világtanácsát, hogy sürgő
sen kezdje meg a dialógust a marxistákkal.

Örvendetes dolog, hogy a dialógus nemcsak „divat” -dolog az 
egyházban, hanem korszakot meghatározó tényező. Mi, magyar pro
testánsok már évekkel ezelőtt elkezdtük a párbeszédet a nem
keresztyén környezettel, hiszen erre kényszerített a második világ
háború után kialakult új egyházi helyzet, hogy szocialista társa
dalomban élünk. Az a tény, hogy a Paulus-Társaság legutóbbi ke
resztyéneket és marxistákat összehozó nagy tanácskozását szo
cialista országban, Csehszlovákiában, Marianské-Láznéban tarthat
ták meg és azon többek között magyar képviselők is jelen lehet
tek, biztató jelenség a jövőre nézve.
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2. Egymás megismerése.

A dialógust az teszi szükségessé, hogy az egyház és világ kap
csolatában sok a kölcsönös félreértés és félremagyarázás. Föladata 
e félreértések tisztázása. A konstitúció és a genfi konferencia igye
kezett egyformán a mai keresztyén tanítást összefoglalva a világ 
elé tárni, hogy ne olyan dolgokat tulajdonítsanak az egyházaknak, 
amiket azok nem tanítanak vagy amikben a múlthoz képest vál
tozott a véleményük. Ez a követelmény, hogy egyháznak és világ
nak meg kell ismerni egymást, különösen akkor lesz fontos, ha meg
gondoljuk, hány könyv jelent meg már keresztyén szerzőktől, akik 
félremagyarázták a marxizmust, mint ahogyan akadtak marxista 
könyvek is, amelyek a keresztyénség dolgait nem igazi mivoltukban 
mutatják be. (V. ö. ez utóbbihoz Hahn István kritikáját néhány, 
a keresztyénség eredetét tárgyaló könyvről. Világosság, 1961. dec. 
22—31. lpk.)

Az ökumenikus mozgalomban adódik az a veszély, hogy az „in
tézményessé” válik, adminisztratív ügy lesz belőle, nagy apparátus
sal, külön titkársággal stb. Borovoj főlelkész hívta föl erre a figyel
met Bosseyban, hogy véleménye szerint az Egyházak Világtanácsá
nak ez a legnagyobb kísértése. Az ökumenét ellenben nemcsak „leg
felsőbb” egyházi szinten, tehát a püspökök között, adminisztratív 
szinten, hanem lefelé a gyülekezetekig gyakorolni kell. így va
gyunk az egyház és világ kérdésében egymás megismerésével is. 
Nem elég erre külön lelkészi állást, kutatóintézetet, titkárságot föl
állítani, „felelőst” kinevezni, hanem az egyház egészének, vezetői
nek és tagjainak egyaránt, kinek-kinek a maga helyén, minden 
egyháznak a maga társadalmi környezetében arra kell törekednie, 
hogy fölvegye magába a világ problémáit és ne idegen, elszigetelt 
gócként, hanem felelős közösségként éljen benne a világban.

3. Szolidaritás a világgal.

Szorosan hozzátartozik az előzőkhöz, hogy a dialógust, a világ 
megismerését, problémáival való foglalkozást nem lehet sem „felül
ről” , sem „kívülről” végezni. A Pasztorálkonstitúció hangsúlyozza, 
hogy „figyelmet és szeretetet kell tanúsítani azok iránt, akik a tár
sadalmi, politikai vagy vallásos kérdésekben máshogyan gondol
kodnak, mint mi, mert ez előfeltétele a beszélgetésnek. . .  Ez a sze
retet és jóság azonban nem jelentheti az igazság eltagadását” (23. 
§). A római egyház évszázados gyakorlatát ismerve, nagy dolognak 
kell tartanunk, hogy a zsinat ilyen kijelentést tett. Ügy tűnik azon
ban, hogy a konstitúció még mindig túl „magasról” , a tévedhetet
len és hibáktól nem terhelt egyház magasságából beszél. Hitelesebb 
volna a mostani útmutatás, ha azt a múlt hibáinak őszinte beis
merése előzné meg. Csak nagyon óvatosan kerül elő a 19. §-ban, 
hogy „az atheizmus különböző okokból származik és ide kell so
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rolni a vallásokkal szembeni kritikai reakciót is” . Ezért az atheiz- 
mus keletkezésében a hivők (nem az egyház!) is nem csekély rész
ben hibásak. „A  vallásos nevelés elhanyagolása, a tan hamis ma
gyarázata vagy akár a vallásos, erkölcsi és társadalmi életünk hibái 
Isten és a vallás igazi arcát inkább eltakarják, mint nyilvánvalóvá 
teszik.”

A keresztyénségnek, a római egyházat is beleértve, alázatosabb
nak kell lennie, hiszen a múltból rengeteg mulasztást hoztunk ma
gunkkal a világ problémáival kapcsolatban. A  mai világhelyzetben 
is például a Latin-Amerikában megtalálható egyház-ellenes han
gulatnak nem az az oka, hogy a hívek „elhanyagolják a vallásos 
nevelést” , vagy „félremagyarázzák” az egyház tanítását, vagy vallá
sos, erkölcsi és társadalmi életükben hibák vannak, hanem főleg az, 
hogy a római egyház a maga óriási földbirtokaival, konzervativiz
musával, a nyomor, szegénység és éhhalál kiáltó ellentéteként gaz
dagságával, társadalmi haladást gátló magatartásával okot szolgál
tat az ellene irányuló propagandának.

Az egyháznak a világ felé azután nem lehet „kívülről” sem 
közelednie, hiszen együtt szenvedünk a múlt hibáitól, együtt élünk 
a jelenben és együtt dolgozunk a jobb jövőért. Az egyház nem va
lamiféle „páholyból” nézi a világ erőfeszítését, ezt mutatta a genfi 
konferencia egésze. A keresztyénségnek nem szabad „kiérdemelnie” 
olyan bírálatot, mint ahogyan József Attila írja: . . .  „szívére veszi 
gondunk, terhűnk, vállára venni nem bolond. . . ” A dialógus, a vi
lág problémáival való foglalkozás csak úgy nem tűnik „papi trükk”- 
nek, ha azt a keresztyénség szolidárisán csinálja (Paszt. Konst. 
32. §). Visser’t Hooft Genfben így emelte ki: felelős társadalomban 
— felelős egyház. A keresztyénség fölveszi magába a társa
dalom, a világ kérdéseit, küzd velük, megoldásokat keres azokra, 
segít anyagi és szellemi erejével minden jóra törekvő embernek és 
embercsoportnak, azaz munkája, élete nem a világ ellen, hanem 
a világ javára történik.

4. Ö nvizsgálat.

Az előzőekkel összefüggésben Rómában és Genfben is hang
súlyozták a keresztyénség állandó önvizsgálatának szükségességét. 
Akadnak protestánsok, akik úgy vélik, hogy Róma ugyan sokat 
tett, már „majdnem” elérte azt, amit mi a reformációban, de hát 
még mindig vezet a protestantizmus a római egyház előtt, „köze
lebb” van a világhoz. Az ilyen önelégült véleményekkel szemben 
figyelmeztette Barth Károly a protestánsokat, hogy csak ne olyan 
lassan, kényelmesen, mert lemaradunk. A világgal kapcsolatban 
nemcsak a katolicizmus, hanem a protestantizmus is hordoz ural
kodási gondolatokat. Pedig amikor Krisztus emberré lett és szolgálni 
jött erre a világra, ezzel nekünk azt tanította, hogy mi is emberek, 
segítők legyünk a másik ember számára. Ezért figyelmeztet a genfi 
konferencia 2. szekciójának jelentése, hogy nem elegendő, ha a ke-
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resztyénség csak lelkeket akar menteni és az egyes embert akarja 
megjavítani azt vélve, hogy majd a jó emberek úgyis jó rendet 
alakítanak ki azután. (Appell, 165. lp.) Az egyház önvizsgálatának 
főleg azt kell számba venni, hogy nem mulasztunk-e, nem va
gyunk-e kényelmesek, nem vomulunk-é félre, amikor pedig neki 
kellene gyűrkőzni a piszkosabb, nehezebb munkát igénylő föladatok 
ellátásának is.

A mi magyar evangélikus egyházunk abban a helyzetben van, 
hogy a 2. világháború vérzivatara után a szocializmusba kerülve 
az egyház egész életét és szolgálatát át kel vizsgálnia. Ez az ön
vizsgálat abban a teológiai munkában csúcsosodott ki, amelyik az 
alaposan előkészített országos lelkészkonferenciókon került a nyil
vánosság elé megvitatásra és amelyiknek összefoglalását a Lelki- 
pásztor előző számai közölték. E vizsgálódás vezető gondolata, hogy 
a keresztyénség nem a világ fölötti uralkodásra, a világ egy sar
kába vagy a templomba való elvonulásra küldetett, hanem a világ, 
az Isten által teremtett és Isten által kormányzott világ szolgála
tára hívatott el. Öröm számunkra, hogy ezeket a gondolatokat most 
már részben megtalálhatjuk a Pasztorálkonstitúcióban (3. §) és a 
genfi konferencia anyagában is (Appell, 260—261. lpk).

5. Az evangélium világosságának jölragyogtatása.

Hiánynak tűnhetik a genfi konferencia anyagának olvasásakor, 
hogy alig-alig került szóba ott az egyház sajátos föladata, az evan
gélium hirdetése, a szentségek, az istentisztelet stb. A genfi kon
ferencia ezekkel a kérdésekkel nem is akart foglalkozni, mert amint 
ez kifejezést nyert, a keresztyén életről, a hit és megtérés gyümöl
cseiről akartak beszélni. A vatikáni zsinat munkájában is külön do
kumentumok szólnak az egyház sajátos munkájáról.

A római egyházban napjainkban komoly odafordulást tapasz
talhatunk a Bibliához, az evangéliumhoz. Nemcsak olyan formális 
dolgokban jut ez kifejezésre, mint pl. abban a tényben, hogy a 
teológiai könyvpiacon ma a Kittel-szótár jelenti a legnagyobb „üz
letet” , mert a római egyház főiskolái, szemináriumai és papjai mind 
beszerzik most, hanem olyan dolgokban, hogy amint C. Moeller 
professzor Bosseyben kiemelte, a Pasztorálkonstitúció, de más zsi
nati dokumentumok megfogalmazásánál is tudatosan kerülték az 
olyan filozófiai kifejezéseket, mint pl. emberi természet, természet 
és természetfölötti, természetjog és helyettük a bibliai terminoló
giát alkalmazták. Az egyházról és a kinyilatkoztatásról, a püspökök 
pásztori feladatáról, a laikusok apostolságáról, az egyház missziói 
tevékenységéről, a papok szolgálatáról és tevékenységéről szóló 
dokumentumok mutatják, hogy Róma biblikus alapokon igyekszik 
átgondolni az egyház életét és feladatát a világban.

E. C. Blake, az Egyházak Világtanácsa jelenlegi főtitkára a 
genfi konferencián elmondta, hogy az egyházaknak a társadalom
ban a maguk sajátos eszközeivel kell elsősorban hatni, és ezeket az
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eszközöket az istentiszteletben, igeszolgálatokban, személyes lelki
gondozásban jelölte meg. (Appell, 104— 106. lpk.). A keresztyénség- 
nek a társadalmi kérdésekkel azért kell foglalkoznia, mert erre 
hite és szeretéte indítja.

Az egyik genfi munkacsoport a konferencián kiemelte, hogy az 
egyházakat hosszú idő óta igazán csak a szekularizált világ juttatta 
oda, hogy foglalkozzanak a saját dolgaikkal, kulturális, társadalmi, 
államra tartozó dolgok helyett az evangéliummal. (Appell, 235. lp.)

Magyar protestantizmusunk tapasztalata, hogy amióta megsza
badultunk a „keresztény és keresztyén” Magyarország, a kultúr- 
protestantizmus, a nacionalizmus, a római egyház melletti „másod
rendű államegyház” megterhelő helyzetéből, egyúttal fölszabadul
tunk az evangélium hirdetésére. Ez az evangélium azután arra kö
telez, hogy felelős emberekként, gyülekezetként és egyházként tö
rekedjünk annak a közösségnek a jólétére, amelyikben élünk.

6. Együttes tevékenység.

Itt először az első szóra szeretnénk hangsúlyt tenni. A keresz- 
tyénség egyházaink együttes összefogására Róma is és Genf is sok
szor gondolt. Nehéz volna fölsorolni itt minden helyet, ahol ez 
szóba került. Néhány fontosat azonban hadd említsek meg.

Már a kölcsönös megfigyelőcsere mutatja, hogy mindkét fél ko
moly alkalomnak tartotta a másik tanácskozását. Az a tény, hogy 
az Egyházak Világtanácsa és a Vatikán fontosabb más konferen
ciáin is vannak megfigyelők, hogy az Ökumenikus Főiskola hallga
tói és előadói közé a római egyház is elküldi a maga embereit, mind
mind a kapcsolatok élénkülését mutatja. A zsinat előtt akadtak vér
mes reményű emberek, akik a keresztyénség évszázados szakadásai
nak végéről beszéltek. A zsinat alaposan rácáfolt ezekre a hiedel
mekre és a Mária-tan továbbfejlesztésével például a római egyház 
tovább mélyítette a reformáció egyházaitól elválasztó szakadékot, 
még akkor is, ha más területeken, például a kinyilatkoztatásról, Bib
liáról, liturgiáról szóló dokumentumokban sok helyen közeledett a 
protestantizmus álláspontjához.

Bosseyban személyesen tapasztalhattam, hogy olyan neves ró
mai teológusok, mint Kari Rahner vagy Yves Congar és mások mi
lyen kitűnően ismerik nemcsak a reformátorok teológiáját, hangjn 
korunk protestáns teológiai irodalmát is.

A Pasztorálkonstitúció beszél arról, hogy az evangélium hirde
tésének a munkájában és a szociális feladatok megoldásában a ke
resztyén egyházaknak össze kell fogniuk (Pasz. Konst. 40. §). Vis- 
ser’t Hooft szerint remélhető, hogy az égetően sürgős világkérdések 
megoldásában az Egyházak Világtanácsának tagegyházai és a római 
egyház közös nyelvet tud találni (Appel, 42. lp.). A genfi résztve
vőik követelték az Egyházak Világtanácsától, hogy igyekezzen Ró
mával együtt dolgozni (Appel, 149. lp.).
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Róma és Genf együttes tevékenységében azután a tevékenység - 
hangsúlyos. Mindkét fél számára kérdéses, mikor lesz élet, mikor 
lesz gyakorlat a határozatokból. Ebből a szempontból a római egy
ház van nehezebb helyzetben. A zsinat több dokumentuma annyira 
új, az eddigitől eltérő utasításokat és döntéseket tartalmaz, hogy 
hosszú évek telhetnek el, míg ezek valóban hatnak majd az egyház 
életében. Gondoljunk csak a vallásszabadság vagy a vegyesházas
ság ügyére. Nehézséget jelent az a tény is, hogy a keresztyénség 
egyházai a világ egyes részein más-más helyzetben vannak, nem 
lépnek „egyszerre” , mint a menetelő katonák, még akkor sem, ha 
Róma és Genf próbálja is megadni a tempót. Ebben a kérdésben 
azonban sürgető tény a világ sok részén uralkodó nyomor, szegény
ség, tudatlanság, az egyre növekvő feszültségek, embercsoportok 
között. Marx írt arról, hogy nem elég a filozófusoknak az a fára
dozása, hogy mindeddig csak különbözőképpen magyarázták a vi
lágot, most már elérkezett az ideje, hogy hozzákezdjenek megvál
toztatásához is (11. These über Feuerbach, Deutsche Ideologie. I. 
Fetscher: Der Marxismus, Piper Sammlung, München, 1962. Bd. 1. 
341. lp). A világ, a szenvedő, nyomorgó, nélkülöző, éhező emberek, 
a megoldásra váró kérdések nem új és minden eddiginél nagyobb 
zsinatot, tanácskozást, teológiai véleménycserét várnak, hanem gya
korlati segítséget. A gyakorlati segítség mellett természetesen lehet 
és kell is foglalkozni az anyagi javak jelenlegi nagyon egyenlőtlen 
elosztásának megváltoztatásával, a világban meglevő társadalmi, 
vallási, faji, ideológiai stb. feszültségek föloldásával.

Befejezésül még meg kell említenem, hogy ha vannak is olyan 
egyházi vezetők Róma és Genf táján, akik az egyházak együttes te
vékenységét, összefogását valamiféle óriási „antikommunista front”- 
tá akarják kovácsolni, tehát valami ellen, a világ egy része ellen irá
nyítani, a keresztyénség józanabb többsége az együttes tevékenysé
get nem a világ vagy a világ egy része ellen, hanem az egész világ 
javára gondolja, hogy ne legyen éhség, nyomor, analfabétizmus, 
vietnami vagy izraeli—arab háború, faji megkülönböztetés, fegyver
kezés stb. E jó szándékot mutatja többek között a Pasztorálkonsti- 
túció gyakorlati kérdésekkel foglalkozó része és a genfi konferencia 
konkrét javaslatai a világ égető kérdéseinek megoldására.

*

A reformáció 450. évfordulóján gondolatébresztő lehet szá
munkra, hogyan látta Róma és Genf a keresztyénség és a világ kap
csolatában a ma szükséges „reformokat” és tennivalókat. Indítson 
minket az Isten a szükségesek megtételére.

ifj. Harmati Béla
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Halottunk

Ihász Mihály
1883— 1966

83 esztendős korában, 43 szolgálati esztendő után 10 évig nyu
galomban, rövid, de súlyos betegség keresztjét hordozva szinte ész
revétlenül, csendben távozott közelünkből 1966. június 25-én.

A Rába menti Kisbaboton született, ott élte gyerekkorát a papi 
házban, ahonnan ikertestvérével együtt 10 éves korában indult el a 
soproni Líceum, majd a Teológiai Akadémia falai közé. 1908-ban 
Gyurátz Ferenc püspök szenteli lelkésszé a két eminens diákot, s itt 
válik ketté a külsejükben is oly megtévesztően hasonló testvérpár 
útja. Amíg egyiküket a szülőfalu népe választja papjává, Ihász Mi
hály a püspök hívására nem kevésbé megbecsült beosztásban kezdi 
pályafutását Pápán. 1909-ben helyettes lelkész a kertai gyülekezet
ben, ahol 1910-ben lelkésszé választják.

Azon kevesek egyike volt, aki lelkészi szolgálatát ugyanabban a 
közösségben töltötte le. E hosszú idő alatt több ezer szolgálatot vég
zett csak az anyakönyvek tanúsága szerint hívei körében, nem is be
szélve az elmondhatatlan sok igehirdetés alkalmairól a 3 templomú 
kétfiliás gyülekezetben. Egyházközsége anyagi háztartásának pe
dáns vezetése az egyházmegye részéről hamarosan azáltal nyert el
ismerést, hogy a gyülekezetek az ő metódusa szerint igazítják egy
ségessé számadásaikat. Majd évtizedeken keresztül részt vállal a 
számvevőszék munkájában, megválasztják egyházmegyei főjegyzővé. 
Példás életének és igazságszeretetének gyümölcse, hogy huzamos 
ideig működik az egyházkerületi becsületszék elnökeként, végül tb. 
főesperesként lelkésztársaival mindenkor egyetértésben éri meg 
nyugalomba vonulásának idejét 1953-ban. 1958 tavaszán még együtt 
ünnepli a gyülekezetben lelkésszé szentelésének 50-ik évfordulóját. 
Azután gyermekeinek kívánságára felesége szülőfalujába, Bobára 
költözik. A sorsokat, életeket tanácsoló lelkipásztor bobai otthoná
ban is tisztelet és megbecsülés ajándékát kapja a vele érző, s utána 
érdeklődő szeretet megnyilvánulásaiban. S a hálának e jelei mint 
felhőkön áttörő szelíd napsugarak aranyozták be hajlott korú élete 
alkonyát.

8 lelkésztársa vezetésével régi gyülekezetéből közel 50-en, és a 
bobai gyülekezet népe adott végtisztességet a gyászoló családdal 
együtt ravatalánál.

id. Sárkány András
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Az igehirdető műhelye

M iért jött Jézus?
Ad v e n t i ig e h ir d e t é s  s o r o z a t

Advent központi témája — amint ennek az időszaknak az elnevezése 
is mutatja — Jézus eljövetele szokott lenni. Három „jövetelről” szok
tunk beszélni: egy történetiről, egy „aktuálisról” és egy eschatologikus- 
ról. Az idei ádventben Jézus történeti eljöveteléről gondolkozzunk. Arról 
a tényről, hogy „e l jö tt”  (Ef 2, 17). Gondoljuk meg, hogy lényegében 
ebből él az egyház. Ebben az egyetlen, rövid szóban benne van az egész 
evangélium: az ígéretek megvalósulása, egy új korszaknak, az üdvösség
nek kezdete. De benne van az is, hogy aki „eljött”, az előzőleg volt 
valahol, valahonnan jött. Jézus oldaláról kinyilatkoztatás, a gyülekezet 
oldaláról hitvallás ez a szó: ő az Isten örökkévaló Fia, a Küldött. Az 
evangéliumokban az idézett ige háromféle igealakban fordul elő, s eze
ket talán így lehetne visszaadni: „kijöttem”, „megjöttem” (vagy egy
szerűen: jöttem) és „itt vagyok” .

De m iért? A kérdés nem új. Az egyháztörténet folyamán is fel
merült már (Cur deus homo?). Érdemes is feltenni, mert ez a „miért” 
nem mindig akadékoskodás, hanem a dolgok tisztázása is lehet. Vagyis 
ezzel a kérdéssel Jézus jövetelének okát, célját, küldetésének tartalmát 
szeretnénk megkeresni — a lényeget. Ezen túlmenően pedig a kérdésre 
adott feleletek az egyház létének alapjaira, küldetésére is rámutatnak. 
Legyen hát ebben az ádventi időszakban ez a kérdésünk: Miért jött 
Jézus?

A kérdést tegyük fel a négy evangélistának. Nekik is kérdésük volt 
ez, ők is kerestek és kaptak rá feleletet. Ig'y annál érdekesebb lesz, mert 
bár ugyanazt a Jézust látták, ugyanaz volt a kérdésük, mégis mivel más 
és más volt a nézőpontjuk, szemszögük, ugyanazt a feleletet is négyféle
képpen fogalmazták meg. S talán az lesz a legcélravezetőbb, ha „nyom- 
ról-nyomra”, tehát keletkezésüknek általunk ismert sorrendjében kér
dezzük meg őket: Márkot, Lukácsot, Mátét és Jánost.

Persze, mi nem egyszerűen az evangélisták elé állunk. Ők Jézus sza- 
esték csendjében álljunk hát Jézus elé, kérdezzük meg és halljuk meg az 
vait gyűjtötték össze, az evangéliumokban ő szól hozzánk. Az ádventi 
ő válaszát.

I.

M árk 1,35—39.
Kiemelve: „Menjünk másliová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is 

prédikáljak, m ert azért jö ttem ”  (38. v.).
M editáció:
Érdemes a „kora reggel” előtti napot is megnézni. Jézus a kapemaumi 

zsinagógban tanított és gyógyított. Ezután Simon és András házában is 
beteg várta. „Estefelé” pedig „elvitték hozzá a betegeket és ördöngösöket,
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És az egész város odagyűlt az ajtó elé” (32—33.). Így telt el a nap, s a 
nyilván hosszúra nyúlt este is. És most, nagyon korán, amikor még sötét 
volt, Jézus már felkelt, hogy imádkozzék. Ekkor keresik fel lelkesen a 
tanítványok, talán azzal a gondolattal, hogy itt az első győzelmi pillanat, 
amit meg lehetne ragadni a „siker” érdekében. S Jézus m o s t  azt mondja, 
hogy induljanak tovább, s ezzel okolja, hogy „prédikáljak, mert a z é r t  
jöttem”.

Márk evangélista szerint tehát Jézus küldetése az evangélium hirde
tése. A versben előforduló ige a heroldok hivatására emlékeztet, akik 
kikiáltották, vagy átadták megbízóik üzenetét.

Ugyanekkor hangsúlyos az Igében Jézusnak az Atyával „elrejtett” 
egysége is (35. v.). Jézus az Isten Fia! — Az evangéliumhirdetéshez min
dig kapcsolódnak „jelként” a gyógyítások is.

S hogy ez nemcsak kiragadott részlet az evangéliumból, azt bizonyítja 
a felirat is (1,1. nem egyszerűen az első fejezet felirata — eredetileg nem 
is volt fejezet beosztás! — nem is csak egy szakaszé, hanem az egész 
könyvé!): „Jézus Krisztusról, az Isten Fiáról szóló evangélium kezdete” . 
Márk egyébként gyakran mondja Jézus szavát evangéliumnak: 1,14—15; 
8,35; 10,29; 13,10; 14,9. És a befejezésben is ezt olvassuk: „...hirdessétek 
az evangéliumot minden teremtménynek” . (16,15.)

Káldy Zoltán: Bevezetés az Újszövetségbe c. könyvében ezt írja: 
„Márk Isten Fiának evangéliumát az egész világnak szóló üzenetnek 
tekinti. . .  az evangéliumot minden népnek kell hirdetni, mielőtt eljön 
a vég.”

Vázlat:

AZÉRT JÖTT, HOGY AZ EVANGÉLIUMOT HIRDESSE

Miért jött Jézus? Igénk nagyon egyszerűen és világosan felel kérdé
sünkre. Kapernaumban Jézusnak „sikere” van. Tanítása, de különösen 
gyógyításai lelkesedést, csodálatot ébresztettek. Ezért zavarják meg tanít
ványai az imádságban is: „Mindenki téged keres!” S ekkor mondja Jézus 
az ünneprontónak tűnő szavakat: „Menjünk máshová... hogy ott is pré
dikáljak, mert azért jöttem!”

Máshol is olvasunk hasonló történeteket. Amikor a tömegek lelkesed
nek, királlyá akarják tenni, görögök hívják, Jézus félreáll. Nem azért jött. 
Más a küldetése. Mint korának heroldjai, ő is kikiáltó, üzenetvivő. Azért 
jött, hogy az evangéliumot hirdesse. Ezért nem nyugszik, ezért jár helyről 
helyre. Ez az Istentől kapott feladata, s idejét erre használja ki.

Mi ez az evangélium? Mit jelent számunkra Jézus evangéliumhir
detése?

1. Jézus evangélium hirdetése új kezdetet jelent.
Hamar megszokunk mindent. Az evangéliumot is megszoktuk. Pedig 

az valami hallatlanul újat, örömtelit, „szenzációt” jelent. Az evangélium 
hirdetésével valami új kezdődött a világban. Jézus eljövetele lezárt egy 
korszakot és egy újat nyitott meg, ennek nyoma érezhető a világtörténe
lemben is. Az ember előtt új lehetőségek, perspektívák nyíltak meg. Ezért 
kiáltotta Jézus: „Betelt az idő és elközelített az Isten országa.” Az új 
korszak: Isten ígéreteinek megvalósulása, a kegyelem, Isten lehajló és 
üdvözítő szeretetének valóságos megtapasztalása. Ennek a korszaknak, 
„országnak” hozója és valósítója Jézus. a

Akik ezt az örömüzenetet be is fogadták, azoknak az életében is 
valami új kezdődött. Annak megvalósulása, amit Jézus hirdetett még:
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„Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban!” Ők is határhoz érkeztek: 
a tegnap és holnap között éles határvonalat képezett a ma, az evangélium 
meghallásának és befogadásának ideje.

Ezt jelentette az evangélium Jézus ajkán s ezt jelenti azóta is. Így 
kell meghallanunk nekünk is, hogy új kezdetet jelentsen nálunk is.

2. Jézus evangélium hirdetése folytatást is kíván.
Jézus csakugyan bejárta egész Galileát, s később még nagyobb terü

letet is. Ha az előbb Márk evangéliuma elejére néztünk, most figyeljünk 
a végére is. A Feltámadott (kereszthalála és feltámadása az új kezdet 
pecsétje!) ezt mondta tanítványainak: „Hirdessétek az evangéliumot min
den teremtménynek!” (16,15.) — Jézus azért jött, hogy az evangéliumot 
hirdesse, az egyház azért van, hogy ezt a munkát folytassa. Feladatunk, 
hogy létünk, életünk, szavunk: evangéliumhirdetés legyen. Isten követei 
vagyunk mi is az idők végezetéig.

Csak ne feledjük el, hogy Jézus evangéliumhirdetéséhez hozzátarto
zott a betegek gyógyítása, az elesettek felemelése is. Evangéliuma nem 
szűkült le a „lélek területére” . A mi evangéliumhirdetésünkhöz is hozzá 
kell tartozzon „minden teremtmény” valamennyi kérdése is. Jézus köve
teiként nyilván azt is el kell mondanunk, hogy némuljanak el a támadó 
fegyverek, vagy hogy ne legyen földrész, ahol emberek éheznek.

Ez az ádvent is új kezdet. Tegye Jézus evangéliuma valóban új sza
kasszá, s legyen az új egyházi esztendő viszont Jézus evangéliumhirdeté
sének komoly folytatásává.

II.

Lukács 5,27—32.
„Nem azért jöttem , hogy az igazakat hívjam  m egtérésre, hanem a 

bűnösöket” (32. v.).
M editáció:
Ezzel a textussal kapcsolatban csak az a dolgom, hogy idézzek 

dr. Prőhle Károly: Lukács evangéliuma magyarázatából, s szempontunk
ból kiemeljek néhány dolgot. Igénk mondanivalója három csomópontban 
sűríthető:

a) Jézus egy vám szedőt hív szolgálatára! „Jézus evangéliuma nem tűr 
megkülönböztetést emberek között” (Prőhle). Sőt. Jézus le is ül Lévivel és 
társaival egy asztalhoz. „A vendégségre való meghívás szoros baráti vagy 
rokoni kapcsolat jele volt, és ezért nagyon megválogatták, kit hívjanak 
meg. A meghívás elfogadása a közösség vállalását jelentette. Ebben az 
összefüggésben bontakozik ki annak az értelme és jelentősége, hogy Jézus 
együtt telepedett asztalhoz a bűnözőkkel” (Prőhle).

b) A farizeusok  ezen megbotránkoznak és kérdésük „nemcsak hely
telenítésüket fejezi ki, hanem azt a rejtett célzást is tartalmazza, hogy ha 
Jézus igaz úton jár, akkor az igazakkal, vagyis a farizeusokkal és írás
tudókkal kellene együtt étkeznie” (Prőhle). Persze, ebben benne van mind 
önmaguk, mind a bűnösök „értékelése” is!

c) „Jézus hasonlattal világítja meg a helyzetet. Az orvos nem ítélkezik, 
hanem gyógyít, és ezért a betegek között kell lennie. Jézus tehát nem 
tartja a vámszedőket és a bűnösöket igazaknak, sőt ki is mondja, hogy a 
megtérésükért keresi fel őket. Igazában nem is ő a meghívott, hanem ő 
a meghívó” (Prőhle).

Ha nem is lehet két textusunk, de jó illusztrációnak felhasználhatjuk 
Lk 19,1—10-et, Zakeus történetét is, különösképpen a befejező mondatot: 
„Mert azért jött az Ember Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elve
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szett.” Emlékezzünk még a nagy halfogásra, a bűnös asszony történetére, 
a 15. fejezetre: az elveszett juhról, az elveszett drachmáról és — nyugod
tan mondhatnánk „tékozló” helyett — az elveszett fiúról is. És jellemző 
az evangélium befejezése is: „ . . .  hirdettetnie kell a megtérésnek és a 
bűnök bocsánatának az ő nevében minden nép között” (24,47.).

„Lukács szerint Jézus úgy teljesíti Isten akaratát, hogy együtt van a 
vámszedőkkel és a bűnösökkel, általában a kisemmizettekkel és a meg
alázottakkal. Ez Lukács örömhírének a legkiemelkedőbb vonása” (Prőhle
i. m. 28. 1.).

Miért jött Jézus Lukács szerint?
Vázlat:

AZÉRT JÖTT, HOGY A BŰNÖSÖKET MEGMENTSE

Kérdésünkre ma Lukács evangéliumában keressük a választ. Ha igén
ket és az egész evangéliumot áttanulmányozzuk (itt lehet meríteni a 
meditáció idevágó részéből!), akkor ezt a választ kapjuk: azért jött, hogy 
a bűnösöket megmentse. Lényegében ugyanaz ez, mint Márk evangéliu
mában, csak hangsúlyeltolódással. Hiszen az evangéliumban éppen az az 
örömüzenet (!), hogy az bűnös embereknek szól. Ennek örült Lukács is, s 
megfogalmazásában talán az is közrejátszott, hogy ő Pál apostol kísérője 
és munkatársa volt (I. Tim. 1,15!). És csakugyan jól látták: Jézus a bűn 
miatt és a bűnösöket megmenteni jött!

1. Ez a tény öröm üzenet. Jézus nem kicsinyít, nem kendőzi el a bűnt. 
A vámszedőket, de a farizeusokat is jobban ismerte, mint ők magukat. 
De nem ítélni jött, hanem megbocsátani. Ez a bocsánat Jézus előlegezett 
szeretete. Erő is: kiszabadít a bűn bilincséből. Visszaállítja az elveszett 
közösséget Istennel. De visszaállít újra az emberek közösségébe is (Zakeus 
népe számára elveszett volt!). Ledönt minden válaszfalat ember és ember 
között. „Orvosság”, amely biztos gyógyulást hoz.

Ezt a bűnbocsánatot kínálja nekünk is Jézus, önigazolások helyett 
örüljünk teljes szívvel: Jézus a bűnösök Megváltója!

2. Ez a tény figyelm eztetés is. Az igazán elfogadott evangélium, a 
bűnbocsánat megtérésre indít. Lévi „felkelt és követte” Jézust (28. v.). 
Zakeus jóváteszi bűneit, s többet cselekszik, mint amennyit a törvény 
követel (19,8.).

Igénkben is azt mondja Jézus, hogy megtérésükért keresi fel a bűnö
söket. Isten kegyelme nem teszi feleslegessé, sőt célul tűzi ki a megtérést. 
Ezt kikerülni nem lehet. Ez pedig azt jelenti, hogy talán nekünk is jóvá 
kell tennünk dolgokat, Istenre figyelve kell őt követni, és felebarátaink 
szolgálatába kell állnunk. Aki ezt nem teszi, visszaél Isten kegyelmével.

Isten a „megtérő bűnösök” felett örül azokkal szemben, „akiknek 
nincs szükségük megtérésre”. Mi hova tartozunk?

3. V égül ez a tény útmutatás is. A farizeusok önmaguk vélt tisztasá
gát mindennél többre tartották, ezért nem vállalták a közösséget a „bűnö
sökkel” . Véleményük szerint az ilyenektől „elkülönítve” kell élni. Jézus 
pedig azt akarta megmutatni, hogy előtte nincsenek ilyen határok: ő az 
egész emberiség Megváltója.

Az az egyház, amely csak önmaga „tisztaságát” félti (csakugyan tisz
tábbak vagyunk mi másoknál?), amelyik „elkülöníti” magát, éppen ezzel 
adja fel lényegét, hivatását. Jézus útmutatása: nyíltság, előlegezett és 
segítő szeretet! Aki mindenkivel közösséget vállalt, tanítson bennünket is 
ugyanerre.
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I I I .

M áté 20,20—28.
Kiemelve: „Az Ember Fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, 

hanem, hogy ő szolgáljon  és adja az ő életét váltságul sokakért” (28. v.).
M editáció:
Jézus a kegyes kérdés mögött is észreveszi az önzést. Az ilyen szándék 

csak viszályt szül. Ezért veszi elő a kérdést nyíltan és megmutatja, hogy 
a tanítvány útja a szolgálat. Ez pedig „a felebarát javát keresi és arra 
törekszik, hogy azt, akinek szolgál, vigye előbbre — tehát megszűnt az 
önzés” (Karner).

A textus csúcsa az utolsó vers. Jézus magára alkalmazza Dán. 7, 13— 
14-et. Ö az Ember Fia, aki az eget és földet, az időt és örökkévalóságot 
átfogja, akié az ítélet hatalma is. De önmagára alkalmazza Ézs. 53-at is: 
ő az „igaz szolga”, aki „sokakat megigazít és vétkeiket ő viseli” . Ez a két 
ígéret benne egyszemélyben teljesült. Izrael ezen a ponton volt vak. — 
Jézusnak ez a szolgálata egyrészt páratlan (egyedül az ő „élete váltság 
sokakért”), másrészt példamutatás a tanítványoknak.

Egyébként Máté evangéliumának válasza a „Miért jött Jézus?” kér
désre: Isten akaratát b e t ö l t e n i  ! „ . . .  így illik nekünk minden igazsá
got betölteni” (Mt. 3,15.). Ezért Jézus a Messiás, ezt akarta Máté a zsidó 
népnek megmutatni.

Isten valam ennyi ígéretét Jézus töltötte be. Erre utal textusunk 28. 
versében a két prófécia (Dán. 7. Ézs. 53.) felidézése is. Erre utal az a 
visszatérő mondat az evangéliumban: „hogy beteljesedjék, amit a próféták 
mondottak”.

A  törvényt is Jézus töltötte be (Mt. 5,17.). Jézust azzal vádolták, hogy 
a törvényt hatálytalanítja, hiszen a törvényszegőknek megbocsátott. Jézus 
pedig nem hatálytalanítani, hanem betölteni jött a törvényt. Annak betöl
tése nem betűihez való merev ragaszkodás, hanem az élet, a szeretet és a 
békesség. S ezeket nem a törvény, hanem Jézus teszi teljessé! — Hogy 
egyébként Jézus szerint számunkra mi a törvény betöltése, azt a Hegyi 
Beszédben olvashatjuk világosan.

Isten teljes, üdvözítő akaratát tehát Jézus töltötte be. De „így” (Mt. 
3,17.), hogy ti. szolgálni jött és életét adta. A kettő ugyanis szorosan 
összetartozik: Isten akaratának betöltése és a szolgálat. És Máté szerint 
ezért jött Jézus.

Vázlat:

AZÉRT JÖTT, HOGY SZOLGÁLJON ÉS BETÖLTSE 
ISTEN AKARATÁT

Máté evangéliumában ezt a választ kapjuk kérdésünkre. Ez pedig azt 
jelenti, hogy

1. Jézus az Isten igaz Szolgája. Soha, senki úgy nem szolgálta Istent, 
mint ő. Teljesen és tökéletesen betöltötte Isten akaratát (lásd: meditáció 
anyaga idevonatkozó része). S ezzel együtt Isten Szolgája nekünk is szol
gált. Megtette a legnagyobbat: életével fizetett! — Egy alföldi faluban 
történt. Egy nagy fa kidöntésére készültek. Mikor minden kész volt, s a 
felerősített kötéllel meghúzták a fát, a gazda, aki édesapa is volt, akkor 
vette észre, hogy 5 éves kislánya ott játszadozik, ahová a fa zuhan. Oda
ugrott, kislányát kilökte, de ő nem bírt kiugrani. Hónapokig élet-halál
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között feküdt. Amikor hazajött, ezt mondta: Alig maradtam életben, de 
nem bánom, mert kislányom itt játszik mellettem.

Gyenge példa. Mégis, világméretekben, örökéletre szólóan, igazán 
halált követelve, de valami hasonló történt: Jézus bennünket kimentett és 
ő odaállt Isten haragjának lezúduló „fája” alá. Halála életünk.

2. Higgyünk az igaz Szolgában! Isten csak Jézus életét fogadta el 
„váltságul”. Egyedül ő a Messiás, Isten küldötte. Ilyen nagyot senki más 
nem tett értünk. Ez az ige ezért hitre hív minket.

Nem könnyű Jézusban hinni, meg is haladja erőnket. Megértjük 
Keresztelő János kételkedését, ismerős nekünk is: „Te vagy-e az Eljö
vendő... ?” (Mt. 11,3.) Segítsen minket is Péter hitvallására: „Te vagy a 
Krisztus. . . ” (Mt. 16,16.), akkor nekünk is szól Jézus szava: „Boldog 
va gy ...” (16.17.).

3. Legyünk követői a szolgálat útján. Kétféle életforma van: uralko
dás vagy szolgálat. Azt mondják: az ember vagy kalapács, vagy üllő. 
De mivel az üllő szenved, igyekszik mindenki kalapács lenni. A mi gon
dolkozásunk önzés, amely másokat áldoz fel. Krisztus gondolkozása a 
szeretetszolgálat, amely önmagát áldozza fel. Jézus szemében nem az a 
nagy, aki elnyomja a másikat, hanem aki naggyá teszi, felemeli a fele
barátot.

Isten akarata ez, és azt akarja, hogy mi is betöltsük. S hogy Isten 
akaratát mindennapi életünkben kell valóra váltani, „megcselekedni”, 
szeretetben, megbékélésben, tiszta életben, a felebarát segítésében, az 
világos Jézus Hegyi Beszédéből. Így leszünk Jézus tanítványai, s ebben 
a vonatkozásban is áll, hogy akkor mondja Jézus nekünk is: „Boldogok 
vagytok . . . ” (Mt. 5,3—11.).

Ez az egyház diakóniájának útja. S ez nemcsak a betegek meglátoga
tása, szeretetintézmények fenntartása, és nemcsak „bajokban” segítés, 
hanem nemzetünk és az emberiség előrehaladásának szolgálata, és mind
azokkal egy úton haladás, akik a jót szolgálják. Magyarországi evangé
likus egyházunk rátalált erre az útra, egyikünk se maradjon le.

Krisztus végigjárta a diakónia útját mindnyájunkért. Higgyük ezt és 
járjuk mindnyájan ezt az utat felebarátainkért.

IV.

János 10,10—11.
Kiemelve: „Én azért jöttem , hogy életük  legyen  és bővölkedjenek.”
Meditáció:
A  hasonlatban Jézus szembeállítja a tolvajokat és a pásztort: a tolva

jok a juhok vesztére törnek, a pásztor vigyáz életükre.
Kik ezek a „tolvajok”, akik Jézus „előtt” jöttek? Nem Mózes és a 

próféták, hiszen ők Jézus tanúi voltak. Karner Károly szerint az írás
tudókra és farizeusokra utal Jézus. Bultmann szerint talán a pogány 
vallásokkal, de méginkább a hellénisztikus-gnosztikus világgal szemben 
mondja Jézus ezeket a szavakat. Végeredményben ezek szerint ő az egyet
len életadó minden idők minden „kinyilatkoztatásával” szemben.

Ezért mondja, hogy ő a jó pásztor. Sőt, olyan, aki életét adja a juho
kért (gondoljunk arra, hogy milyen „abszurdum” volt ez az első hallga
tóknak!). Szava így foglalható össze: „Én vagyok az egyetlen, rajtam kívül 
nincs senki más, aki életet és váltságot adhat és ad is valósággal” (Karner: 
A testté lett Ige, 305. 1.).

Mindehhez még azt is hozzáteszi Jézus, hogy „bővölkedjenek” . A görög 
kifejezés jelentése: többet, mint eleget birtokolni. Jézus az életet túláradó
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bőséggel adja. Azt akarja, hogy övéi semmi szükséget ne szenvedjenek. 
Valószínűleg a görög kifejezés mögött a héber „sálom” fogalom van, ami
nek jelentése: üdv, áldás, szerencse, rendezett viszonyok, béke. Mindez 
benne van abban, amit Jézus ad. (Ps. 23,1.)

János evangéliumának egyébként is ebben az irányban van a mon
danivalója. Gondoljunk a prológusra: „benne élet v o lt ...”  (1,4.). Emlé
kezzünk képeire, hasonlataira, fogalmaira, és az „Én vagyok” igék 
(világosság, élet kenyere, élet vize, szőlőtő stb.). Káldy Zoltán már idézett 
könyvében ezt írja az evangélium sajátosságának összefoglalásául: Jézus 
„az igazi élet, akitől minden élet származik, s rajta kívül nincs senki, aki 
valóságos életet adhatna” . S az evangélium célja is ez: „Ezek pedig azért 
vannak megírva, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus... és hogy e hitben 
életetek legyen” (20,31.). János szerint tehát:

AZÉRT JÖTT, HOGY ÉLETÜNK LEGYEN

Élnivágyó emberek vagyunk. Sokat várunk az élettől és mindent 
megteszünk az életért: „Bőrt bőrért, de mindent odaad az ember életéért.” 
De életünket sok minden beárnyékolja, s ezek között a legsötétebb a 
halál. Minden idők emberének (gondolkozóknak, művészeknek) visszatérő 
kérdése: hogyan lehetne ezt a sötét árnyékot eloszlatni. Voltaképpen egész 
életünk tusakodás a halállal. — Igénk életről beszél:

1. Jézus az életadónk. Tőle van minden élet. S ő nem „szegényes” , 
alig-alig életet akar adni, bár nem is egyszerűen olyan „gazdagságot” , 
amiről álmodunk. Mindazt, amire életünkhöz szükségünk van. S nem úgy, 
hogy egyiknek alig valamit, másiknak túlságosan sokat! Azt akarja, hogy 
rendezett körülmények között, békében éljünk. Olyan pásztorunk, aki 
mindenre kitex’jedő figyelemmel gondoskodik rólunk. Rábízhatjuk életün
ket bátran!

De ennél többről is szó van. Hiszen ott az „árnyék” , a halál. Az ő 
életére is ráborult a sötétség a kereszten. De húsvét hajnala és a nyitott 
sír: jel! Olyan jel, amire érdemes felfigyelni. Van valaki, aki szembeszállt 
a halállal és legyőzte. Kitört a bűvkörből és szabad utat nyitott nekünk. 
S a halál most már alagút, rajta keresztül eljutunk a ragyogásba, az 
életre. Ez pedig azt jelenti, hogy Vele lehetünk, országában, szeretetében.

2. De hogyan lehet ez az élet a m ienk? Azt mondja Jézus: „Én vagyok 
a jó pásztor” — az életadó. Nem azt mondja, így vagy úgy, ebben, vagy 
abban adom. Könnyebb volna „bevenni” valamit, „megtenni” valamit 
(ha lehetne!), de nem ez az út. Az élet útja: Jézus szem élye. Nem elég 
tőle elfogadni valamit, őt magát kell elfogadni. Nem elég ajándékot kérni, 
ő az ajándék. Öt nem lehet kikerülni. Vagy ha kikerüljük, az életet kerül
jük ki. Öt kell keresnünk, hozzá kell mennünk, vele kell személyes kap
csolatba kerülnünk, ez pedig a hit. Jézussal van üdvösségünk. Sehol más
hol és senki más ezt az életet meg nem adhatja. — De „akié a Fiú” (1. Ján. 
5,12.), az itt is megtapasztalja a gondviselő szeretetét (ha nem is azt, hogy 
Jézus „kiszolgálja őt!) és „azé az élet”.

3. A ki elfogadta az éle te t Jézustól, az szolgálja is. Ha tudjuk, hogy 
csak Jézus az élet, akkor ezt tovább is kell adnunk. Olyan ez csakugyan, 
mint a „világosság” . Ne fogjuk fel, életünk ne kormozott üveg legyen, 
melyen keresztül még a napba is lehet nézni, hanem tiszta, Jézus fényét 
áteresztő.

S ha az élet Jézustól ilyen gazdag és bőséges, szolgálnunk kell nekünk 
is teljes tartalmában. Ha Jézus békét, rendezett körülményeket akar,
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nekünk is azt kell akarnunk. Imádkoznunk, szólnunk és cselekednünk kelL 
hazánk életszínvonal emelkedéséért, a javak egyenlő elosztásáért, a bé
kéért. Így leszünk Jézus tanítványai, akik tudják, hogy ő azért jött, hogy 
életünk legyen és bővölködjünk.

*

Ez a sorozat nem megszokott módon ..ádventi”. Többet volt szó a 
múltról és a jelenről, mint a jövőről. Múlt időben tettük fel a kérdést: 
miért jött Jézus? De jó, ha ezt tisztáztuk, ez hitünk alapja, legalábbis 
erre kell, hogy épüljön hitünk. Felmerült a jelen kérdése is: miért vagyunk 
mi, miért van egyház? Ezt is tisztáznunk kell, mert ez meg létünk alapja, 
enélkül bizonytalanságban vagyunk. Ha egy mondatban kellene összefog
lalni mindent, akkor ezt mondhatnánk: hitünk és diakóniánk Jézus eljö
vetelének és szolgálatának gyümölcse. Isten adja, hogy ez a gyümölcs 
csakugyan meglegyen. így tudunk előre nézni reménységgel, s felkészülni 
arra a iövőre, amit Krisztus ígért nekünk.

Keveházi László
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Jel 22, 16b—17 
SZÖVEGMAGYARÁZAT

16b vers : „Én v a g y o k .. .”  A Jel-ben többször visszatérő ún. szakrális 
kifejezés (pl 1,8; 1,17—18). A keleti vallások istenségeinek gyakori ki
nyilatkoztatásformulája. Az ÓT-ben Isten önmegjelölése, mint aki a lét 
és történelem végső titka és forrása (2Móz 3,14; Ezs 43,10; 44.6 stb.). 
Jézus ajkán isteni igényt és kizárólagosságot jelent. Benne Isten szól és 
cselekszik. Nincs másban üdvösség! „Jézus legtisztább, legmerészebb és 
legmélyebb önmegjelölése.” (Stauffer) Polemikus éle is van! Röviden: 
csak az ember Jézusban találod meg Istent! (V. ö. Karner: Jn ev. lOlk; 
132; 302kk lpk.)

„ Dávid ama gyökere és sa r ja . . . ” Luther nyomán többen kettős bir
tokviszonyt fordítanak: „Dávid nemzetségének gyökere (Menge: gyökér
hajtása).” E fordítás csak akkor jogosult, ha a gyökér és sarj szinonimák. 
De valószínűbb, hogy a két fogalom tudatos szembeállításáról van szó. 
A gyökér a fa „előzménye” , a sarj a fa „utóda” . Jézus tehát Dávid 
„e lő d je”  és „utóda”  egyszerre. Emellett szól, hogy a szövegnek nincs 
pontos ÖT-i megfelelője. A szerző nyilván Ezs 11,1—10 képanyagából 
merít, de nem másol.

A szöveg értelme így egyvonalban van a Jézus proegzisztenciájáról 
szóló igékkel. Pl. Jn 8,58: „Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok!” .Ez Dávidra 
is vonatkozik. Jézus több, mint „Dávid Fia” , ö  „Dávidnak Ura” is! 
A kettő nem zárja ki egymást, sőt éppen kifejezi Jézus személyének 
titkát. (V. ö. Prőhle: Lk ev. 303k lpk). Az ember Jézus a történelem 
kezdete és vége. Az ígéretek elindítója és beteljesedése. „Alfa és Ómega” 
(Jel 1,8; 21,6; 22,13; ÉK 723!)

Ez polémia is a zsidók politikai messianizmusával szemben, amely 
főként a „Dávid Fia” névvel kapcsolódott s a szerző korában is eleven 
volt. Jézus nem politikai hatalomra tör. Küldetése más, nagyobb és 
mélyebb. „Országa nem e világból való!” (Jn 18,36).

Hegezippusz szerint 96-ban — tehát a Jel keletkezése idején — Do- 
mitianus Rómába idézte Dávid leszármazottait, köztük Jézus rokonait, 
akik állítólag trónkövetelők. Életkörülményeik és hitük felől kérdezte 
őket. Kérges tenyerüket mutatták a császárnak bizonyságul, hogy szegény 
földmívesek. Hozzátették, hogy az adókat is pontosan megfizetik. Hitük
ről azt vallották, hogy Jézus Krisztus mennyei országát várják. Domi- 
tiánus mint elszegényedett, ártalmatlan embereket megvetéssel bocsátotta 
őket haza.

„A  fén y lő  Hajnalcsillag.”  Kettős háttere van. Egyrészt valószínű uta
lás a Jákobtól származó „csillag” -ra, aki királyi hatalommal fog ural
kodni (4Móz 24,17). Ezt az igét a zsidóság messiási jövendölésként tar
totta számon. Másrészt a Hajnalcsillag, a Venus, az ókori asztrológiai 
gondolkodásban a világuralom jelképe s a beköszöntő új világkorszak 
szimbóluma. Ilyen értelemben alkalmazta az őskeresztyénség a hatalom
mal visszatérő Jézusra (Jel 2.26—28; 2Pt 1,19), akié azonban máris „min
den hatalom mennyen és földön” (Mt 28,18). Rajta fordul meg a világ 
örök sorsa. Benne már jelenvaló az Isten új világa. Hatalmával Ö tud 
megszabadítani a régi világtól, a régi élettől, és elindítani az új felé.

De nem erőszakkal lett isteni hatalom birtokosa, hanem mint „meg- 
ölött Bárány” , aki áldozatul adta magát a világért. Ezért „méltó, hogy 
vegyen erőt és hatalmat...” (Jel 5,12).

KARÁCSONY ESTE
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Jézus tehát hatalmával nem  leigázni akarja a világot, hanem áldo
zata ere jév el é letet adni m indenkinek, aki Hozzá m egy (17. v.).

17. vers: Jézus kinyilatkoztatására mintegy responsoriumként hang
zik a Lélek és a menyasszony hívása: „Jöjj!”

A  L élek  a gyülekezet oldalán áll (!) és vele könyörög (Rm 8,23. 26!). 
Ö a „prófétaság Lelke” , aki „Jézus bizonyságtétele” által munkálkodik 
a gyülekezetben (19,10).

A  „m enyasszony” már az ÖT-ben gyakori kép Izraelnek Istenhez 
való viszonyára (pl. Ezs 49,18; 61,10 stb.). Az TJT-ben Krisztus gyüleke
zetének a képe (Mk 2,19; Jn 3,29; 2Kor ll,2k ;.E f 5,22—27). A  Jel-ben 
a teljességre jutott mennyei gyülekezetei jelenti (21,2. 9). Az elhunyt 
hívők mennyei seregét (7,14—17) mintegy vigasztalásul és buzdításul ál
lítja a szerző a földön harcoló gyülekezet szeme elé. Ök is e mennyei 
sereg eljegyzett, elpecsételt tagjai. A paruziával lesz teljessé a „menyasz- 
szony” és „vőlegény” közössége, ekkor lesz a „menyegző” (19,7—9).

A mennyei gyülekezet könyörgését „hallja” a földi gyülekezet, és vele 
könyörög a paruziáért. Más szóval: az egymást váltó hivő nemzedékek 
szájról szájra adják tovább a Jézust hívó imádságot.

A könyörgéshez nyomban kapcsolódik a bizonyságtevő hívogatás is: 
„A k i szom jazik, jö jjö n !”  A z  egyház könyörögve prédikál!

Az erchesztó (prozerchesztó) =  jöjjön! Liturgikus jellegű hívogatás 
(esetleg az úrvacsorához is; v. ö. Zsid 4,16; 7,25; 10,22 stb.).

A „szom júság” és az „é le t  v ize”  jellegzetes képei a jánosi irodalom
nak (Jn 4,10. 14; 7,37). A Jel-ben is többször visszatérnek (7,16k; 21,6; 
22,1). A vallástörténeti háttérhez v. ö. Karner: Jn ev. 74. és 101. lpk. 
A mi szövegünk és 21,6 háttere valószínűleg közvetlenül Ézs 55,1—3. Erre 
utal az „ingyen” szó egyezése is.

A szomjúság elsősorban a gyülekezet vágyódását jelenti a Krisztus
sal való közösség teljességére. De tágabb értelmű is! Az emberi élet 
gyengeségeinek, bűneinek, múlandóságának hatalmában vagyunk mind
nyájan, és tudva vagy öntudatlanul szomjazunk az élet teljességére, igazi 
és örök valóságára. Ez az élet Jézusban van. Aki Hozzá megy, aki Benne 
hisz (szinonimák!), azt Ö bekapcsolja Isten életének közösségébe. Ebben 
nyilvánul hatalma.

Ingyen, a jándékképpen (dorean) teszi ezt. Nincs emberi teljesítmény
hez kötve. Mindenki kaphatja. Nincs senki kizárva.

De nem kényszer! „A k i a k a r ja .. .”  Börtönbe menni kötelező. Jézus 
azonban nem börtönlakókat gyűjt, hanem gyülekezeteket. Olyanokat, 
akik a hit bizalmával mennek Hozzá szomjúságukban.

Az őskeresztyén istentiszteleti élet elemei csendülnek meg e versben, 
ahogy az. egész Jel-ben is. A paruziát sóvárgó hívás egybecseng a gyüle
kezet reménységével és bizonyosságával: Jézus máris közöttük van! A 
könyörgés a jövőbe néz: „Jöjj!” A hívás a jelen lehetősége „Aki szomja
zik, jöjjön és vegye!” A gyülekezet közösségében a futurum prézensszé 
lesz: „Isten az emberekkel lakik!” (21,3.)

AZ IGEHIRDETÉSHEZ
Karácsony este az ünnep első és leghangulatosabb alkalma. A tex

tus eleve óvni akar, hogy áldozatul essünk e hangulat hamis romantikájá
nak. Persze, nem ünneprontás a dolgunk. Azt kell megmutatnunk, hogy 
az a Gyermek egészen más, mérhetetlenül „szegényebb” és „gazdagabb” , 
mint a karácsonyi mesék Jézuskája. Becsapjuk a gyülekezetei, ha úgy 
beszélünk Róla, mint aki ma este fog megszületni. így lesz belőle mítosz,
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aki semmit sem jelent reális emberi életünk számára. Karácsonykor is 
a teljes Krisztust kell hirdetnünk, aki a Golgotán áldozat lett értünk, le
győzte a halált, s eljön hatalommal. Ebben adnak a textusválasztók jó 
segítséget ezen az estén.

Ne erőlködjünk tehát azon, hogy a textust karácsonyi mottóvá tor
zítsuk. Éppen az adhat igehirdetésünknek érdekes feszültséget, hogy lát
szólag nem a karácsonyi eseményről beszélünk, valójában pedig az egész 
textus egy hatalmas kommentár arról, Aki az első betlehemi éjszakán 
a jászolban feküdt.

Ha a textus széles horizontú mondanivalóját érvényesülni engedjük, 
akkor attól a veszélytől is megmenekülünk, hogy prédikációnk történeti 
emlékezéssé szegényedjék. A textus éppen arra kényszerít bennünket, 
hogy Jézus világot, történelmet átfogó hatalmának összefüggésében meg
keressük önmagunk helyét, s a ma élő emberiség összes gondjával, fe
szültségével, bűneivel — benne a magunk terheivel, kérdéseivel, szom
júságával —, menjünk Hozzá, hívjuk Öt, könyörögjünk életünk megúju
lásáért és az örök élet teljességéért. A mi életünknek is ö  az egyetlen 
reménysége!

A textus és az exegézis minden részletét persze nem dolgozhatjuk 
bele prédikációnkba. A scopus ez lehetne: Jézusban Isten jelent meg 
a földön, s magához hív bennünket, hogy megújító hatalmával nekünk 
ajándékozza az igazi életet.

Az igehirdetés felépítése két kérdés köré fonódhat: ki az és mit 
akar? Ismeretlen kopogtató mindig e két kérdést váltja ki belőlünk. Az 
első karácsonyon Jézus lépett be a világ életébe. Felé is gyakran el
hangzott és hangzik e két kérdés. Mi sokat tudunk Róla. De éppen a ka
rácsonyi ünneplés sok hamis vonása mutatja, hogy a felismerhetetlensé- 
gig eltorzítottuk az Ö arcát (Jézuska-mese, a szeretet ünnepe, a „gyer
mek” napja, családi ünnep stb.). Üjra meg kell kérdeznünk:

1. Ki az? Maga Jézus felel. Bizony a jászolban fekvő gyermeket fi
gyelve mindenkire inkább gondolnánk, mint Istenre! Ilyen szegény, ki
csi, erőtlen volna az isten?! A kereszt botránya és bolondsága már a já
szolból is ránk néz. De karácsony éppen arra tanít, hogy ne sokat ad
junk a látszatra. „En vagyok . . . ” — mondja Jézus. Itt sorra venném a 
textus első felét 16b—17a): Isten maga az, aki az ember Jézusban belé
pett a történelembe (gyökér és sarj), akinek megújító hatalmában van 
a mindenség (Hajnalcsillag), akihez sóvárogva könyörög a híyek serege 
nemzedékről nemzedékre. Ő van ma is itt közöttünk az ige által, hogy 
hatalmával elérje életünket.

2. Mit akar? Szomjas életünket akarja megújítani és megelégíteni. 
Miben szomjas mai életünk? Konkrét példák: nem találjuk a békesség 
útját családban, egyházban, világban. Nincs köztünk bizalom. Emberte
lenek és önzők vagyunk kicsiben és világméretekben. Lelki zavarban 
élünk. Félünk a haláltól stb. Mindezek mélyén Istent szomjazzuk.

Jézus vissza akar vezetni Istenhez, s belevonni az Ö életének örök 
közösségébe. így akar megújítani. Van hatalma hozzá! De nem zsarnoki, 
leigázó hatalom, hanem a szeretet hatalma, amely mindig a gyönge- 
ségbe, kicsiségbe rejtőzik. A betlehemi jászol és a golgotái kereszt ha
talma ez. Ma csak azok ismerik, akik meghajolnak előtte, és befogadják 
életükbe. Olyanok ők, mint a forrásvíznél megelégült vándor.

Befejezés: Mindenkié lehet ez a Nála megújult élet. Ingyen van. 
Ajándék. Semmi sem számít: sem bűn, sem érdem!

„Jer, tárjunk ajtót, még ma, mind!” Dóka Zoltán
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Rm 5, 18—21

MEGJEGYZÉSEK A SZÖVEGHEZ

18. v.: dikaioma: igazság, igazolás, felmentés; kaistemi: odaállít, tesz 
valamivé. 19. v.: Érdemes felfigyelnünk az ellentétes szópárokra: para- 
koé—hüpakoé; hamartia—charis. A textus végét a basileuo ige uralja. 
Azt mutatja, hogy az apostol a bűn és a kegyelem hatalmát megszemé
lyesítette. Jézus Krisztus, a jászol gyermeke diadalmaskodik az emberi 
nem ős ellenségein, a bűnön és halálon. Új szakasz kezdődik az emberi
ség történetében, uralomváltozás történt. A kegyelemé a döntő szó. Sok
kal többről van szó, mint egyéni karácsonyi kívánságokról, hangulatról, 
emberkészítette örömről, „uralkodjék a kegyelem az örök életre a Jézus 
Krisztus által” . Pál súlyos mondanivalójának a megszólaltatása megőriz
heti szolgálatunkat éppen a nagy ünnepen az elsekélyesedéstől.

A textus mondanivalója: A kijelölt szakasz a 12. verssel kezdődő rész 
summázása. Az apostol kifejtette, hogy Jézus halála békét teremtett Isten 
és ember között, üdvösséget szerez a bűnösöknek. Pál világperspektívá
ban gondolkodik, és az egész emberiség történetét tartja szem előtt. Ebben 
a tágas szemléletben hitt Isten szeretetének és kegyelmének végső győzel
mében. Nem kell őt figyelmeztetnünk a világ elesettségére és romlottsá
gára (3,10—12). Tudatában van a bűn nagyságának, de Krisztusra nézve 
felujjong és felkiált, nagyobb a kegyelem. Nemcsak egyes emberek sor
sára, de az egész világ és az emberiség történetére is mondja: nagy a bűn, 
de nagyobb a kegyelem. (5,20b) Hogy ezt megértesse olvasóival, különös 
párhuzamhoz folyamodik. Ádámmal hasonlítja össze Krisztust. Abban 
hasonlók egymáshoz, hogy mindketten egy-egy láncsor kezdőszemei. 
(V. ö. Karner K.: Isten igazsága, Győr 1942; Prőhle K.: A Római levél 
magyarázata, akadémiai jegyzet, Budapest 1959.)

„Egy ember által jött be a világra a bűn és a halál.” És az ember 
Krisztus Jézus által jött be az Isten kegyelméből való ajándék, a felmentő 
igazság és az élet. Abban is hasonlítanak egymásra, hogy amit hoztak, 
sokakra elhatott és kiterjedt az egész világra. A vízbe dobott kavics pél
dája szerint hatott az emberiség történetében Ádám és Krisztus, az új 
Ádám. Az első Ádám esete óta a bűn és engedetlenség gyűrűzik. Ádám 
fiának lenni annyi, mint bűnben születni és testünkben a halált hordozni. 
Későbbi fogalmazásban a „non potest non peecare” . Pál nem ismerte és 
nem érvel az örökléstan ismert törvényeivel. Nemcsak a külső habitust 
és jótulajdonságainkat örököljük, hanem a bűnre való hajlandóságot is. 
Belecsúszunk az ősöktől kitaposott vágányra. Az ősök hosszú sorának 
bűne átüt. Aktualizálódik bűnük a késő unokák életében. Rosszul esik, 
de így igaz: gyermekem bűneim gyermeke is. Ezért mondhatta Pascal, 
akkor értette meg az emberiség életét, amikor megértette az eredendő 
bűnről szóló tanítást. Kicsi a világ. Egymásnak sorsa vagyunk. Ádám 
is sorsunkká lett bűnbeesésével, és halála mindnyájunk halálává lett.

Nemcsak Ádám esete és következménye realitás. Sokkal nagyobb 
realitás, hogy Jézus Krisztus felmentő igazsága és a belőle áradó élet is 
itt gyűrűzik a világ életében, és a mi életünkben. Jézus Krisztus leleplezi 
a bűn és halál uralmát. Csak bitorolják a hatalmat felettünk. Nem jogos 
uraink. Krisztus mint egyedül illetékes vette át a hatalmat felettünk. 
Ez nem epizód, hanem valóság. Ezen nem változtat az a tény, hogy csak 
hirdetjük, és hogy csak hitben ismerhetjük fel. Minden emberre kihat,

KARÁCSONY ÜNNEPE
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és szétrobbantja a halálos hatalmak bilincsét. Isten Jézus Krisztusban 
Ádám engedetlenségét és belőle folyó minden engedetlenségünket a reá 
kiszabott halálos ítélettel együtt felfüggesztette, megsemmisítette. Ez ak
kor is a realitás, ha ezen új valóságnak a létét a kísértések naponta is 
megkérdőjelezik bennünk és körülöttünk. Nem vagyunk a halál hatal
mainak szolgái, hanem Isten szabad gyermekei. Hiszünk Isten jövőjében. 
Ez Jézus Krisztusban már megkezdődött, ezért nem lehetünk a rezignáció, 
a lemondás és a rossz lelkiismeret foglyai. Ádám fia vagyok, de minden 
bűnömnél erősebb Krisztus. Nagyobb a kegyelem. (Newton: Kettőt tanul
tam meg életemben, az egyik az, hogy én nagy bűnös vagyok, a másik 
az, hogy Krisztus még nagyobb Megváltó.) Emberi ésszel nehéz az embe
riség történetének jó végében reménykedni, ha azt a sok gonoszságot 
látjuk, ami Ádám óta történt. Krisztus minden látszat ellenére mégis 
megfordította a történelem kerekét, és el fogja érni kegyelme diadalát.

G. B. Shaw 1912-ben „Androklusz és az oroszlán” c. művének elő
szavából: „Ne tegyünk egy kísérletet a keresztyénséggel? A kérdés re
ménytelennek látszik, miután 2000 évig rakaszkodtunk ama választáshoz, 
ne ezt. hanem Barabbást. Mintha derengene ma az a felismerés, hogy 
Barabbás erős jobbja, győzelmei, birodalmai, milliói, törvényei és templo
mai ellenére mégis rosszul választottunk. Nem vagyok és te sem vagy 
jobb keresztyén mint Pilátus volt, de miután majd 600 évig figyelemmel 
kísértem a világot és az emberi természetet, készséggel elismerem, nem 
látok más kiutat a világ nyomorúságából mint Krisztus útját.”

Cato Bontjes van Beek fiatal kerámikusművésznő emberségből poli
tikai aktivistákkal került kapcsolatba. A nemzetiszocialista rendszer 1942 
őszén elfogta, és 1943 januárban kivégezte. Édesanyjához írt búcsúlevelé
ből: „Hidd el, édesanyám, nincsen bennem semmi más, szeretetnél, irán
tatok és minden ember iránt. Szeretni akarok mindenkit, mindvégig. . .  
Tegnap este felolvastam társnőmnek János evangéliumát. Mindketten 
megrendültünk a roppant nagy erőtől, mely szavaiból áradt. . .  Nincs 
halál, ezt jól tudom.”

VÁZLAT

Hessenek egy elbeszélése szerint az özvegy édesanya nagy lemondá
sok árán örömöt akart fiainak szerezni karácsonykor. A gyerekek össze
vesztek az egyik ajándékon, és az udvarban ököllel intézték el a vitát. 
A kétségbeesett anya egyedül maradt: „Hiábavaló, amit tettem”, mondja. 
Hiábavaló. Csalódott emberek szavajárása: „Annyi jót tettem, m égis...” 
Az egyház is hiába prédikált 2000 éven át? Az is hiábavaló, amit Isten 
ezért a világért tett?

Nagy a bűn, de sokkal hatalmasabb a kegyelem.
1. Ezért Isten nemcsak adta, hanem újra meg újra hirdeti a kegye

lem erejét a bűn és halál hatalmai felett.
2. Ezért Isten gyermekei szabadságába'n élhetsz, mert kegyelme nem 

hiábavaló.
Krahling Dániel
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KARÁCSONY 2. NAPJA

1 Jn 4,9—15

AZ ALAPIGE MONDANIVALÓJA

Alapigénkből is János első levelének központi üzenete csendül ki: 
„Nincsen Istenhit Krisztusban való hit nélkül! Nincs hit szeretet nélkül!” 
(Lelkipásztor, 1953. nov., 522. old.) Az egész levél, de textusunk is erősen 
kidomborítja a hit és a szeretet szétszakíthatatlan egységét. „Az Isten 
szeretetének megtapasztalása a szeretet parancsának betöltésére ösztönöz” 
(Káldy: Bevezetés az Újszövetségbe, 203. oldal.).

A levél e központi üzenetének megszólaltatásában alapigénknek van 
egy-két olyan sajátos vonása, amelyre érdemes figyelnünk. Az Isten sze
retete esem én y: elküldte Fiát a világba. Isten szeretete elénk  jövő  és f e l 
tétel nélküli: Isten szeretett minket, anélkül hogy mi már szerettük vol
na Öt. Ezért a szeretetre való buzdítás az Isten kimondhatatlanul nagy 
szeretete iránti hálaadásnak a visszhangja. Isten „ok nélkül” szeret minket. 
Nekünk viszont bőven van okunk ezért nemcsak Öt szeretnünk, hanem 
embertársainkat is! És mennyi alkalom adódik az életben a szeretet gya
korlására! Mert irgalmasságban részesültünk, ne fáradjunk meg a szere
tet gyakorlásában (Bodelschwingh).

Keresztyén voltunknak állandóan megvalósítandó célja: az Istennel 
közösségben maradni. A  kölcsönös szeretet és a m ásoknak tovább sugár
zott szeretet tart m eg a V ele való közösségben  is. Az Istent soha senki 
nem látta, a világ Udvözitőjéül elküldött Fiúban vált láthatóvá Ö (v. ö. 
Jn 1,18). Az Ótestamentum ugyan tud arról, hogy Isten megjelent egy- 
egy embernek (1 Móz 12,7; 17,1; Ézs 6,1 stb.), de ezeken a helyeken sem 
arról olvasunk, hogy testi szemeikkel látták (v. ö. 2 Móz 33,20), hanem 
„szemléleti” -képekkel van dolgunk, amelyek az ember számára az Isten 
lényét és közelségét bizonyították. Spener szerint ez „nem magának az 
isteni lényegnek a külső formája volt, hanem egy felöltött alak, amelyen 
keresztül lénye visszatükröződött” . A megszületett, testet öltött Fiúban és 
áldozatában testi szemmel is láthatóvá vált az Isten és szeretete. Ma nem 
abban valósul meg az Istennel való közösségünk, hogy Öt látjuk, hanem 
hogy az Ö lényét engedjük életünkben valóra válni, a szeretetet. Az Is
tennel közösségben élni nem misztikus szemléletet vagy titkokkal teljes 
természetfölötti ismeretet jelent, hanem akaratának való szerető engedel
m eskedést. Isten bennünk maradása és egymás szeretése elválaszthatatla
nul összetartoznak. De ennek a szeretetnek a kezdete, a forrása és kiin
dulópontja mindig Isten, a Szeretet. Az Ö Lelkének ajándéka a bennünk 
tevékeny szeretet és az Istennel való közösség bizonyossága. Jézusban, az 
Isten Fiában való hit és ennek megvallása az Istenben maradás másik 
tartópillére.

János apostol csak kétszer nevezi Jézust Megváltónak (Üdvözítőnek, 
soter), itt és Jn 4,42-ben. Mindkét alkalommal a világ Megváltójának 
nevezi. Erre figyelni azért fontos, mert ez eleve lehetetlenné teszi, hogy 
Istennek Jézusban megvalósult szeretetét és a keresztyének szeretet-gya- 
korlatát csupán a gyülekezet, vagy a keresztyénség körére szűkítsük le. 
Jézus az egész  világ Megváltója, és mi minden  ember felé adósok vagyunk 
a szeretettel. (Az új Agenda szerint a 16. vers már nem tartozik az alap
igéhez.)
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A Z  Ü N N E P  J E L L E G E

Karácsony 2. napja általában nem csupán az üdvtényt hirdeti meg, 
hanem inkább a belőle fakadó következményeket és követelményeket 
állítja elénk. így szólal meg igénkben karácsony témája: Jézusban Isten 

 életre indító szeretetét kaptuk, nekünk is szeretnünk kell egymást! (Az 
 ünnep jellegéről bővebben olvashatunk a Lelkipásztor 1953. nov. számá- 
 nak 522. oldalán.)

MEDITÁCIÓ A KÉSZÜLŐ IGEHIRDETÉSHEZ
„Szeretetet adva nékünk, szeretetre oktatái” (Kér. ékv. 752,3) — tö

mör megfogalmazásban ez ennek a karácsonyi igének az üzenete és kö
vetelése. Az Örökkévaló az idő és emberi testünk alakjában nekünk 
ajándékozta Magát. Jézusban közénk jött, áldozata árán kaptuk a teljes 
szeretetet, Öt magát. Hogy mi is szeretni tudjuk, mert Ö már szeretetébe 
fogadott bennünket. Jézusban, eltörölve bűneinket, szeretetlenségért sze
retetet adva. Mivel így szeretett bennünket Isten, mi is szerethetjük Őt, 
és boldogan vallhatjuk Jézust, az Isten Fiát Urunknak, Megváltónknak.

És mivel így szeretett minket Isten, nekünk is szeretnünk kell egy
mást! Talán karácsonykor érezzük legjobban a szeretet hiányát és a kép
mutató szeretet hamisságát. Most szeretetünket ne a hangulatok és aján
dékok értékének mérlegére tegyük, hanem őszintén vizsgáljuk meg, 
mennyiben tudtuk vagy tudjuk továbbadni Isten mérhetetlen szeretetét.

Szeretnünk kell egymást! Ez nemcsak kívánság, ami után vágyódunk, 
hanem kötelesség. „Egymást” — ez a kifejezés magában foglal minden 
embert, de elsősorban a vér szerinti rokonokat és a hitben testvéreket. 
A vízbe dobott kő először csak a vizet érés helyén mozgatja meg a 
vizet, majd koncentrikus körök formájában tovább gyűrűznek a hullá
mok. Akit Isten szeratete sziven üt, annak először közvetlen környezeté
ben kell élnie a szeretetet: hitvestársa, szülője, gyermekei, testvérei, ro
konai körében. Majd tágul a kör: reánk bízott emberek gyülekezetünk 
tagjai, más templomba járó keresztyének, munkatársak, egy falu vagy 
talán csak egy városi bérház közössége, társadalom, nemzet, a világ ke- 
resztyénsége, más színű, fajú és más földrészeken lakó emberek . . .  A leg
belső körből kiindulva, a hozzánk legközelebb élőkön kell kezdeni.

Pedig mennyi haragos, egymással rossz viszonyban levő rokon él csak, 
egy-egy gyülekezeten belül is! „Elfekvő kórházban” élő magukra ma
radt öregek, akik nem mindig gyógyíthatatlanok. Akiknek nem ott lenne 
a helyük, s mégis ott halnak meg, mert jómódban élő gyermekeik nem 
vállalják öreg szüleik gondozását. Egy munkahelyen dolgozók sokszor es
tére nem a munka terhébe fáradnak bele, hanem a megnemértésbe és 
intrikákba. Tágítva a kört: talán környezetünkben is élnek megrögzött 
alkoholisták, akik a szeretet elviselhetetlen hiánya miatt menekültek az 
ital bódító. feledtető mámorába. Ady sorai mennyire fájdalmasan fejezik 
ki a magukra maradottak vágyát: „Szeretném, ha szeretnének. S lennék 
valakié, lennék valakié”. S hogy az Isten szeretetét megtapasztalt ember 
mennyire együttérez embertársa testi-lelki bajaival, jól mutatják Luther 
szavai: „Nem tudja elnézni, hogy felebarátja tévelyeg vagy bűnben ver
gődik, hanem jó útra vezeti. Hirdeti neki az evangéliumat s mindent el
követ, hogy bűnétől szabaduljon. Aztán, ha látja, hogy mezítelen, felru
házza, ha éhes táplálja, ha szomjas megenyhíti.” (Lelkipásztor, 1953. nov. 
523. o.) De aki a szeretetben él, az meglátja a tőle talán térben, gondol
kodásban és szokásokban távol élő emberek problémáit is, s a maga
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módján igyekszik segíteni a megoldásban. Nem az „emberiség” semmire 
se kötelező holt fogalmát szereti, hanem a vérző, éhező, elnyomott, jo
gaitól megfosztott embereket és népeket. Felemeli szavát az igazságtalan
ság, jogtalanság, elnyomás, faji megkülönböztetés ellen, s küzd az embe
riség szociális, gazdasági és szellemi előrehaladásáért, a népek békés 
együttéléséért. Mert tudja, hogy mennyei Atyja is az egész világ Megvál
tójául küldötte egyszülött Fiát, s gyermekeitől is elvárja, hogy szeressék 
egymást.

Karácsony ajándéka: Szeret minket az Isten!
Karácsony követelése: Szeretnünk kell egymást!
Karácsony lehetősége: Szeretni tudjuk egymást!

Sárkány Tibor 

KARÁCSONY UTÁNI VASÁRNAP
Ef 2, 13—18

A SZÖVEG ELEMZÉSE
Pál itt alapigét használ: Ézs 57,19-et. Ezt az alapigét egy kis szó

rendi változtatással stilizálja és az adott helyzetre alkalmazza. Ézsaiás- 
nál a „közel-” és „távollevők” az otthon, ill. a diaszpórában élő zsidókat 
jelenti. Pál pedig spirituális értelmet ad az alapigének: a zsidók közel 
voltak Istenhez, a pogányok távol voltak Tőle, m ost pedig, ti. hogy Krisz
tus eljött (13. és 17. v.), a pogányok is közel kerültek hozzá.

A szöveg megértéséhez figyelembe kell vennünk bizonyos nyelvi sa
játosságokat is. Az en  és dia prepoziciós kifejezések (Krisztusban stb.). 
jóllehet nem szorosan fedik egymást, ugyanannak a ténynek különböző 
kifejezései. A mondatokat öszekötő kai több jelentésű: tudniillik, azaz
hogy, is. Az így összefűzött mondatok javarészt párhuzamos, egymást 
magyarázó, egymás értelmét bővítő, vagy szűkítő jelentésűek. Az ÖT 
héber, ill. a LXX görög nyelvhasználata tükröződik a névelővel, vagy 
anélkül állítmányként használt participiumok (ha poiesas, lüsas stb.) al
kalmazásában is.

A egész textus két m ondatból áll. Az egyik a 13. v.: „Most pedig 
Krisztus Jézusban ti, akik egykor távoliak voltatok, közeliek lettetek a 
Krisztus vére által.”

A másik mondat a textus többi része. Ez két főm ondatból áll. Az 
egyik: „Ö  a mi békességünk.”  Ezt így értelmezi: úgy békességünk, hogy 
„a kettőt egyesítette, ti. lerombolta az elválasztó közfalat, az ellenségeske
dést”, éspedig azzal, hogy „testében érvénytelenné tette a tételes paran
csolatok törvényét, hogy így békét szerezve a kettőt egy új emberré te
remtse, és mindkettőt Istennel is megbékéltesse testében a kereszt által.” 
A másik főmondat: „am ikor eljött, hirdette is az öröm hírt.”  Az örömhír 
ez: „Békesség nektek, távoliak, békesség a közelieknek is!” Ez azt jelen
ti, „hogy mindketten az Atyához juthatunk őáltala az egy Lélekkel.”

A nom osz tón entolon  en dogmasin nagyon tömör kifejezés. Jelentése 
kb. ez: a törvény, mely parancsolatokból s ezekhez fűzött tan tételekből áll. 
A zsidók számára Isten törvényét a parancsolatok, kultuszi törvények és 
az ezekhez fűzött magyarázatok, tantételek (dogmák!) jelentették. A pogá
nyok is ilyeneket tudtak róla: a zsidók nem esznek disznóhúst, szombaton 
nem dolgoznak, velük nem ülnek egy asztalhoz, őket nem engedik be a 
templomba stb. Ez a törvén y  elválasztotta őket egym ástól, sőt egym ás
sal szem beállította őket. A törvény birtokában és a templommal a zsi-
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dók Isten közelségében tudták magukat, és az ezek nélkül élő pogányo- 
kat „távoliak”-nak látták.

Az efezusival rokon kolosséi levélben (2,14) a dogma szó egymagában 
jelöli a törvényt, és itt Pál kimondja azt, amire textusunkban az apoka- 
tallaxe utal, hogy a törvény (a parancsolatok és tételek) vádirattá lett, 
s az embert Isten „adósává” tette. így a törvény által Isten és az em ber  
között is „ellen ségessé”  vált a viszony.

Az ekthra  jelentése: ellenségeskedés. Nem tudok egyetérteni azok
kal, akik azt állítják, hogy ez csak „belső feszültség”-et, ellenséges vi
szonyt jelent (pl. Rienecker). A Csel.-ben olvashatjuk, hogy a zsidó-pogány 
ellentét mindkét fél részéről tettlegességgé fajuló gyűlölet volt. 16,19 k: 
Pált a pogányok azért bántalmazzák, mert zsidó. 21,28 kk: a zsidók pedig 
pogány-barátsága miatt akarják megölni. Pál példája mutatja, mennyire 
nem csupán lelki ellentét volt ez az ellenségeskedés.

Az eiréné nagyon gazdag jelentésű szó. Tkp. a mi „béke” szavunk 
se fejezi ki teljesen a tartalmát. (Még jobban megszűkítjük a jelentését, 
amikor „testi” , vagy „lelki” békességről beszélünk.) A szó magábanfog- 
lalja mindazt, ami az ember életét széppé jóvá, biztonságossá teszi: bé
ke, jólét, gazdagság, egészség, öröm stb. Azt mondhatjuk: az a normális 
állapot, amely Isten rendje szerint hozzátartozik az élethez. Egy furcsa, 
de a szó gazdag jelentésére jellemző példa 2 Sám 11,7. Ennek szószerinti 
fordítása: „...m egkérdezte őt Dávid Jóáb békessége felől, a nép békes
sége felől, és a harc békessége felől.”

A textus megértéséhez azt is számba kell vennünk, hogy a zsidók és 
a pogányok ellentéte a levél írásakor is fennállt. M égis békéről beszél, 
mégpedig nemcsak belső, „lelki” békességről, hanem arról, hogy Jézus 
véget vetett annak az ellenségeskedésnek, amely a két nemzetséget egy
mástól elválasztotta, és annak az ellenséges viszonynak is, amely az Isten 
és ember között fennáll. „Az alapgondolatnak megfelelően Krisztus ha
lálának jelentősége abban van, hogy általa megszűnt az ellenségeskedés 
Isten és a bűnös embervilág között, továbbá a zsidók és a pogányok kö
zött, és így lerontva a választófalat egyesítette a két nemzetséget az egy 
házban.”  (Káldy, , Bevezetés)

A perikopa  egy nagyobb összefüggő szakaszból, 2,11—22-ból kivágott 
két mondat. Világos a perikóparend összeállítóinak szándéka. Ágendánk 
szerint a karácsonyi ünnepek összefoglaló témaköre: „Im m ánuel” . Ezen 
belül a karácsony utáni vasárnapé: „ A  békességet szerző Isten” . A  peri- 
koparend többi textusához hasonlóan ez az epistola sem enged hamis 
karácsonyi romantika útjára, hanem a Megváltó Jézust prédikálja. „A ka
rácsonyi csoda következtében minden hivő keresztyén embernek békessé
ge van — Krisztusban és Krisztus által.” (Pálfy LP 1953 nov.)

GONDOLATOK A PRÉDIKÁCIÓHOZ

M ilyen fontos a béke! Ha fontos volt akkor, amikor a vallási, faji és 
politikai ellentétek miatt az emberek kövekkel, botokkal, késekkel, dár
dákkal és nyilakkal rontottak egymásnak, mennyivel fontosabb ma, ami
kor a tudomány és technika minden vívmányát tömegpusztító fegyverek 
készítésére és alkalmazására használják fel gonosz indulaté emberek. Azt 
is tudjuk, hogy a lelki ellentét sem veszélytelen, hiszen nagyon könnyen 
lesz a „hidegháború”-ból „meleg” háború.. Érthető, hogy a józan emberek 
minden lehetőséget felhasználnak arra, hogy a népeket, vallásokat, külön
böző csoportokat elválasztó falakat lerombolják, az embereket közelebb 
hozzák egymáshoz.
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A lapigénk az Isten felő l nézi az em bereket. Isten a középpont, körü
lötte, hozzá közel, vagy tőle távol állnak az emberek. Minél közelebb áll
nak hozzá, annál közelebb kerülnek egymáshoz is. Rámutat a bajok gyö 
kerére: a bűnre, amely elválasztja az embert Istentől és a többi embertől.

Isten véget vetett az ellenségeskedésnek! — ezt az örömhírt szólal
tatja meg. Krisztusban látjuk, hogy mennyire jogtalan minden gyűlölkö
dés, milyen hamis minden ellenségeskedés indokolása. Még a dogmák, 
hitvallások se indokolják a gyűlöletet. Isten alapvetően rendezte az em
berek ügyeit.

Jézus m indenkinek békességet hozott. Alapigénk a szűklátókörűek 
szemeit nyitogatja: az evangélium egyetemességét hangsúlyozza. Tképpen 
mindenki egyforma távol van Istentől.

Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy m ilyen hangsúly esik Jézus 
személyére. Jézus a mi békességünk. Nem azt mondja: Jézus békességet 
szerzett, hanem Benne látja a békességet. A világbéke garanciája sokszor 
egy-egy tekintélyes politikus, államférfi személye. A békességnek, amely
ről igénk szól, Jézus Krisztus a „garanciája” .

A textusból önként adódó „Jézus a mi békességünk” témát így fejt
hetjük ki:

a) Jézus rendezte az em ber ügyét Istennel: az embert Isten közelsé
gébe hozta. Nem az ember lépett közelebb Istenhez, hanem Ő „eljött” , s 
kereszthalálával mindenkit kiengesztelt Istennel. Isten nem a parancso
latok és dogmák fölött őrködő zsarnok, hanem az egész világ szerető 
Atyja.

b) Jézus rendezte az egyház „belü gyeit” : lerombolta a válaszfalat a 
különböző felekezetek, csoportosulások, „klikkek” között, „ökumenikussá” 
tette az egyházat. Ha mindenki Jézus kereszthalálának engesztelésére 
szorul, akkor nem tehet minket egymás ellenségévé semmiféle törvény, 
dogma vagy hitvallás.

c) Jézus rendezte a keresztyén  em ber ügyét embertársaival. Mi már 
nem nézhetünk megvetéssel és gyűlölettel a gyülekezeten kívül állókra, 
mint annak idején a zsidók. Ismerjük Jézust, aki a távoliakat közeliekké 
teszi. Krisztusban egyformán közel vagyunk Istenhez mindnyájan. Közel
ségünket nem a „dogmák” garantálják, hanem Krisztus, és ő a gyüleke
zeten kívülieknek is garancia. A gyülekezet nem zárt, magábazárkózó 
közösség, hanem az Istennel megbékélt, mindenki felé nyílt szívű embe
rek közössége, amely az Isten békességét és ennek örömét a szeretet 
melegével sugározza minden ember felé.

Muntag Andor
ÓÉV ESTE

2 Kor 5, 9—10
AZ ALAPIGÉBEN REJLŐ NEHÉZSÉGEK

Nehézséget jelent az elénk kerülő szöveg világos és vitathatatlan  
értelme.

Óév estéjén nem bíbelődhetünk túl sokat azokkal a sajátosan „páli”, 
nekünk ma már szinte egészen idegen elképzelésekkel, melyek az egész 
fejezet hátterében meghúzódnak. A „mennyei honvágy” enerváltságra és 
görbe utakra vezethet, ha nem a páli hazavágyódás gyökeréből való, aki 
szeretne már az Urnái lenni. Nála a test eszköz vagy az Isten akarata, 
vagy a gonosz cselekvésére. Nála ez a honvágy nem vezet enerváltságra, 
a test megvetésére, inkább együtt jár azzal az erős és meleg kívánsággal,
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hogy teste odaszánásával Isten akaratát cselekedje és kedves legyen Jé
zus Krisztusnak.

A 9. verssel kapcsolatban talán elég arra utalni, hogy e kettő közti 
különbség: testben lenni vagy e testen kívül lenni, otthon lenni az Úr
nél vagy még úton lenni a földi évek vándorútján — csupán relatív 
fontosságú az egész életünket (itt és ott) átfogó elkötelezéssel szemben: 
Neki kedvesek legyünk! Mivel meg kell jelennünk az Űr előtt, minden 
erőnkkel azon vagyunk, hogy akár hosszúra nyúlik még vándorutunk, 
akár most üt elköltözésünk órája, úgy személyes, mint hivatalos maga
tartásunkkal Neki kedvesek legyünk. „Ezért bevetjük minden buzgósá- 
gunkat, akár otthon vagyunk (már), akár még idegenben, hogy Neki 
kedvesek legyünk.”

AZ ALKALOMBÓL ADÓDÓ NEHÉZSÉGEK ÉS FELADATOK

Az esti óra, melyben szószékre lépünk, annak ellenére is igen je
lentős alkalom a gyülekezet életében, hogy nincs üdvtörténeti magva. 
Nagy esti-ünnep Karácsony és Űjév között, mely még ma is sokakat 
vonz.

Amilyen nagy baj, hogy csak „sirató éneket” éneklünk az elmúlás
ról az óév nagy fekete koporsója körül, és éppen csak legyezgetjük a 10. 
vers súlyos és döntő üzenetét, ugyanolyan nagy baj az is, ha egyáltalán 
nem gondolunk arra, hogy az óra nemcsak az Isten előtti hálaadás és 
számadás nagy alkalma, hanem egyben az emlékezésé is. Ilyenkor szíve
sen odaülnek a szószék alá azok az emberek, akik ez évben temettek. 
Embereket, reménységeket, pótolhatatlan veszteségeket. Kijár néhány 
józan, biblikus mondat azoknak, akik 1967-ben „költöztek ki” a testből 
és most hitünk szerint az Űrban vannak. Ennek az utolsó estnek van 
olyan „hangulata” és varázsa, mellyel komolyan számolni kell. Az est 
tehát nemcsak különböző nehézségeket jelent, hanem lehetőséget és 
vele kapcsolatban nagy felelősséget is. Isten színe elé állva kell rá fel
készülni.

AZ ALAPI GÉBÖL ÉS ALKALOMBÓL ADÓDÓ FELADAT 
MEGOLDÁSA: AZ ÓÉV ESTI PRÉDIKÁCIÓ

Három igen szép és igen alkalomszerű gondolatot kaptunk alap
igénkből. melyekben adva van esti mondanivalónk lényege. Neki ked
vesek legyünk, azaz a hit engedelmességében kell járnunk. Lesz ítélet, 
tehát nem szabad felelőtlenül élni. Ezért évről évre áldott alkalom ez 
az óra, mikor a fáradt vándor leül a kilométerkőre, hogy visszanézzen, 
befelé nézzen, körül- és felfelé nézzen.

Tém a: Pál apostol tanítóm esterünk lesz ma este abban, hogy
1. ez az évek örök tervfeladata: Istennek kedvesek legyünk;
2. ez az évek elkerülhetetlen vége: lesz ítélet!
3. végül ez az évek bölcs megélésének egyik döntő feltétele: önvizs

gálat útközben.
1. Az esztendő utolsó hetében igen sokan túlóráztak, mivel író- és 

számológépek zakatoló zajában rohammunkával elkészült az évi mérleg. 
Közgazdászok és statisztikusok kiszámították, hogy vállalatuk teljesí
tette-e az év elején kapott tervfeladatot.

Pál apostol azt mondaná ebben az összefüggésben: Mi akkor teljesít
jük évi tervfeladatunkat, ha a hit engedelmességében járván Neki ked
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vesek vagyunk. Még pedig hivatásunkban éppen úgy, mint családunk 
körében, és kint a világban, az emberek között. És többek között éppen 
abban is „mások” vagyunk, hogy évi mérlegünkben nem az a döntő szem
pont: Kedves és kedvező volt-e az eltűnő esztendő nekem egyénileg? Az 
átélt örömökkel, a benne elért sikerekkel, a megvalósult éveleji remé
nyekkel, a belőlem útközben kitört hangos és boldog kacagással. Ezzel aa 
óévesti mértékkel vagyunk mások, hogy kedves voltam-e az Istennek 
azzal, amit tettem vagy nem tettem, ahogyan dolgoztam vagy csupán 
élősködtem, ahogyan az emberiség jövendőjét meghatározó évközi esemé
nyeket fogadtam, velük kapcsolatban állást foglaltam, vagy csupán szelle
mes politikai viccekkel felelőtlennek bizonyultam. Ez a nagy kérdés, hogy 
Neki kedves voltam-e?!

Járt előttünk Valaki, aki azt tartotta egész földi élete tervfeladatának, 
hogy Istennek kedves, engedelmes gyermeke legyen mindvégig. Az a 
Jézus, kinek szent nevében ezt az évet elkezdtük, és kinek követésében 
azt végig is kellett volna járni — kiről méltán mondja az Isten: „Ez az én 
szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm!”

Nem abban van az évek értelme és feladata, hogy gondbarázdás hom
lokkal és sebzett idegrendszerrel lassacskán felőrlődjünk az élet titokzatos 
és érthetetlen eseményeivel való hasztalan viaskodásban. Azokban, amik
ről Reuss E. óévesti nosztalgiával panaszkodik kétségtelenül igen szép 
énekében az évek őrségváltásának kísérteties óráján: „Miért a tengernyi 
szenvedés, és miért oly rövid lélegzetű a boldogság?” Miért kellett elmenni 
éppen Neki, ki oly szívesen maradt volna még a testben — elmenni, és 
miért kell Nekem, ki helyette oly szívesen elmentem volna, itt maradni, 
és rég megunt batyummal átvánszorogni éjfélkor a hídon?!

Arra valók az évek, hogy bennük Isten akaratát cselekedj ük, és Krisz
tusnak kedvesek legyünk. Vajon teljesítettünk-e ebből csak valamics
két is?!

2. Pál annak hangsúlyozásával is tanítómesterünk ma este, hogy lesz 
ítélet. Emberi felismerés az, hogy jön a halál, viszont isteni kinyilatkoz
tatás, hogy jön az ítélet.

Az év nemcsak alkalom és lehetőség, hanem egyben felelősség is. 
Isten számon kéri tőlünk az éveket. Ezt az elmúlt eszitendőt is. Abban 
véghez vitt vagy elmulasztott jót éppen úgy, mint a benne elkövetett 
rosszat. Szolgálat, áldozat és felelősség az élet és az évek értelme! Ez a 
felismerés is egyik többletünk és ennek komoly végiggondolása Isten 
színe elé állítja a gyülekezetei óév estéjén.

a) A z utolsó ítélet nagy leleplezés. Minden nyilvánvaló lesz, ami a 
földön, az évek nagy sodrásában, rejtve maradt. Az álarcok lehullanak. 
A színlelés, csalás és öncsalás minden művészete csődbe kerül Istennek 
szíveket és veséket átjáró tekintete előtt.

b) Ez a nagy leleplezés Krisztus „ítélőszék e”  előtt történik. Ezt senki 
el nem kerüli. Erre a nagy „tárgyalásra” mindenki megkapja az idézést. 
A nyilvánvaló földi igazságtalanságok és soha meg nem fejtett miértek 
miatt csak az kerül csődbe az Istenbe vetett hitével, aki nem hisz a tanító- 
mester komoly és vigasztaló óévesti tanításának: Az évek elkerülhetetlen 
vége az utolsó ítélet, ahol kiderül, hogy csak az élt igazán, aki szeretett. 
Egyedül a szeretet az, ami megmarad!

c) A z ítéletben  mindenki azt kapja, ami m egfelel annak, amit a földön  
tett vagy nem  tett, m ikor m ég testben  volt. A z  a centrális bizonyossá
gunk, hogy minden kegyelem, amit Istentől kapunk, és hogy semmiféle 
igénnyel nem állhatunk Isten színe elé, el nem homályosíthatja azt a 
másik, ugyancsak biblikus kijelentést, hogy ki-ki cselekedetei szerint
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ítéltetik meg. A földi élet határos térségében olyan döntések születnek, 
melyek túl e földi térségen is hatnak, és e cselekedetek jó vagy rossz 
döntések gyümölcsei. Ezért is kell a hit engedelmességében Isten kedves 
gyermekeként élni és járni.

3. Az évek bölcs megélésének egyik döntő feltétele az önvizsgálat 
útközben.

Ennek egyik évente visszatérő drága alkalma éppen ez az óra. A szám
adás, a hálaadás és az önvizsgálat órája. Az is egyik többletünk, hogy 
mielőtt valóban sor kerülne az ítéletre, tanítást, útbaigazítást és intést 
kapunk erre vonatkozólag. Felhívást önvizsgálatra, megtérésre és új 
életre. Áldás és kegyelem az, hogy amíg úton vagyunk, Isten igéje lábunk 
szövétneke és ösvényünk világossága. Nem vagyunk árva vándorok sötét 
országúton és kísértetiesen néma erdőben, hanem Isten igéjén tájékozódó 
emberek.

Ma este komoly önvizsgálatra csak ott kerül sor, ahol félik az Istent. 
Azt, aki ismer minket! És ahol komolyan felmérik a végzett szolgálatot 
s közben gondolnak a korinthusiakra is. Az útitársakra, akik talán szintén 
rosszul ismernek, hamis vádakkal illetnek és kételkednek szolgálatunk 
becsületességében. Pál jó reménységgel gondol rájuk, mikor felméri az 
adott helyzetet. Az esztendőben határtalan lehetőségek szunnyadnak. Még 
minden jóra fordulhat, de még mindent el is ronthatunk.

Az est mélységes csendjébe minden és mindenki belefér. A haragos, 
sőt az ellenség is. Akárcsak Isten bűnbocsátó kegyelmébe. Ne vigyük át az 
óév bűneit és feszültségeit az új esztendőbe. Ö ismer minket! Ő megáldja 
ma esti önvizsgálatunkat a bűnbocsánat békességével. Hogy ezután ked
vesebbek legyünk Neki, mint voltunk eddig! Weltler Rezső

Megjegyzés. A 11. vers nem tartozik a perikópához: sajtóhiba! Az 
Ágenda szövege tehát így javítandó: 2Kor 5,9—10.

Dr. Prőhle Károly

Kevés az az újszövetségi irat, amely annyi hipotézis felálh'tására ösz
tönözte volna a kutatókat, mint éppen az Efezusi. A hipotézisek egy 
vonásban azonban megegyeznek: a levél kapcsolatban van Efezussal. Akár 
úgy, hogy oda íródott, akár úgy, hogy onnan írta Pál, akár másként. 
Efezus az antik Kelet metropolisa, itt állt a hét világcsoda egyike: az 
Artemizion. Itt élt és alkotott Hérakleitosz és Homérosz. Amikor Pál a 
levelet írja, negyedmillió lakosa van, s ez a város már akkor is, amikor 
még Jeruzsálem áll, a keresztyén ősgyülekezet rangban talán kisebb, de 
jelentőségében föltétien nagyobb városa. Itt van Pál évekig, azután János 
evangélista. Efezus egyik centruma a gnózisnak, Keresztelő János moz
galmának, s az antik Kelet szünkretista misztériumai is Alexandria és 
Efezus között ragyognak fel utoljára, mint két pólus között az ívfény.

Textusunk az egész levél kvintesszenciája. Annak a levélnek a szíve, 
amely napjainkban újra a teológiai és gyülekezeti érdeklődés homlok
terébe kerül.

„Volt idő, melynek jellemzéseként azt mondhatjuk: újra feltárta a 
Római levél elfelejtett tartalmát. A reformáció időszaka volt ez. Talán a 
mi korunkra azt mondhatjuk, hogy újra találtunk egy levelet, amely arra 
vár, hogy más szemmel olvassuk és újra feltárjuk, s ez a levél a gyüleke
zetről írt Efezusi levél.” (Zöllner)
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8—9. vers.
Sola gratia, sola fide: Pál megigazulástanának és a reformációnak 

központi tétele ez, s így egyben az igazi keresztyén életé. Két póluson a 
döntő hangsúly: Isten kegyelmén — ami az ember számára felfoghatatlan 
és megmagyarázhatatlan drága valóság, és a hiten — ami az ember szá
mára Isten kegyelméből megélt valóság. Isten megigazító kegyelmét min
denkinek felkínálja. Az ember csak úgy kaphatja meg azonban ezt a 
kegyelmet, ha magát megüresíti. Ez a megüresítés nem emberi teljesít
mény, hogy senki ne dicsekedjék. A megüresítés pozitív formában azt 
jelenti: Istent hagyni, hogy egyedül Ö munkálkodjék megigazító kegyel
mével. Emberi igazságunk justitia passiva et aliena kell, hogy legyen. 
Ennek a folyamatnak neve: hit. Az Isten megigazítása, kegyelme — mint 
justitia activa, és az ember elfogadó hite — mint justitia passiva együtt 
a megigazulás. Isten nem akar önmagában Isten lenni, elküldi értem fiát, 
hogy igazzá váljak előtte. Ez az Ö kegyelme. A hit által az ember saját
jává, illetve tartásává lesz a hit és az igazság.

Nemcsak az elveszett embert menti meg így az Isten, hanem az elve
szett gyülekezetei is. Nincs az a vallásos közösség, amelyet önmagában az 
Isten igaznak találna, nincs csak egy is! A vallásos élet csúcspontján álló 
zsidó gyülekezetei sem Jézus idejében, és a mi gyülekezeteinket sem. Nem 
a világ szekularizációja sorvasztja el a vallásos közösségeket, hanem Isten 
nem találja őket igaznak, az Ő népének. Mégsem ez az Isten utolsó szava 
hozzánk — hála legyen Neki. Jézus Krisztusban megmentő kegyelmét 
nyújtja minden gyülekezeti közösség felé. A gyülekezet ezt a kegyelmet 
csak önmaga megüresítésével fogadhatja el. Tudnunk kell, hogy nincs 
mit dicsekednünk előtte, sem templomépítéseinkkel, sem kiegyensúlyozott 
anyagi viszonyainkkal, sem lelkészeinkkel, sem templomainkkal. Az Isten
nek úgy tetszett, hogy nem az erőseket és bölcseket hívta el az Ö népének, 
hanem a gyengéket és megfáradtakat. Nem önerőnkből élünk. Hisz annyira 
nincs erőnk, mint a koldus kinyújtott kezében sincs. Gyülekezeteinknek 
is ilyen kinyújtott kéznek kell lenni Krisztus kegyelme felé, s ez a kéz 
a hit.

10. vers
Amely közösség hitével elfogadja Isten kegyelmét, az az Ő új terem

tése. Tudnunk kell, hogy ez is a semmiből való teremtés, hiszen ahol nem 
él a hit a gyülekezetben, ott valóságos tohuvabohu van ma is. Ez az új 
teremtés semmivel sem kevésbé nagyszerű, mint az első teremtés, hiszen 
a gyülekezetei Isten már kezdetben elhívta. A jövője pedig nagyszerűbb, 
mint a megromlott teremtésé, hiszen minden újjáteremtett gyülekezet 
Isten eljövendő országának társadalma.

Ebben az értelemben eszhatológikus valóság a megváltott gyülekezet. 
Megjelenése azt jelképezi, hogy Isten a világ történelmének utolsó útsza
kaszát nyitotta meg. Isten Országa elközelgett, s éppen a gyülekezet jelen
léte jelképezi a valóságot, Isten Országa belenyúlt az emberiség törté
netébe.

Összefoglalva: Krisztus gyülekezetének kezdet nélküli alapja van, 
mert minden időszámítás és emberi élet előtt kezdődött, de célja is örök 
és végtelen: az Isten Országában. Az Isten gyülekezete nem a világi tör
ténelem felett lebegő misztikus közösség, hanem a mában élő gyülekezet, 
a mában jót cselekvő gyülekezet. Önmagától nem tudna jót cselekedni a 
világban, de mert megváltott nép, Isten tetteit cselekszi az emberek 
között. Ahogy a gyülekezet új teremtés, úgy minden életmegnyilvánulása 
és tette Isten új teremtése a világban. Isten cselekszik általuk a világban,

E X E G É Z I S
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Jézus jár a gyülekezet képében az emberek között, gyógyít, megment, 
bűnöket bocsát. Az Isten népe a világ Krisztusa lett így. Az Isten nem 
szűnik meg teremteni, nem csillaggalaktikákat, tejútrendszereket teremt 
ma, hanem a gyülekezet által új embert. Övé legyen ezért a dicsőség!

MEDITÁCIÓ
Az újév világi ünnep, s ebben minden gyülekezeti tag részt vesz. 

Olyan vonzása van, hogy senki sem tudja hatása alól kivonni magát, sem 
falun, sem városon, sem „világi”, sem lelkész. Egyforma izgalommal 
várjuk az éjfélt, az új esztendőt. A szórakoztató ipar (ipar!) segít agyon
ütni az időt, parádés rádió- és káprázatos tv-műsorral. Az ősi emberi 
ösztön mindig az ellenséget igyekszik agyonütni. Tudat alatt érezzük, 
hogy a percek, napok, évek múlása, általában az idő múlása ellensége 
az embernek. Vagy a semmit, az elmúlást hozza előtérbe, Vagy az örökké
valóságot. Mindkettőtől egyaránt félünk.

1. Az újév keresztyén ünnep is. Jézust metélik körül, születése után 
a nyolcadik napon a templomban, s kapja az angyal által megjelölt 
nevet: Jósua. Ez az első kínálkozó lehetőség feloldani a textus és a nap 
homiletikuma közötti feszültséget. Isten gyülekezete nem fél, mert Jézus 
nevében kezd egy új évet! Mégis úgy érzem, hogy ez nem teológus maga
tartás, sokkal mélyebben kell keresnünk az összefüggést a textus és az 
alkalom között. A kérdés gyökere ott van, hogy hogyan viszonyul egy
máshoz Jézus igehirdetése az eljövendő Isten Országáról — és Pál meg- 
igazulástana.

2. Jézus igehirdetésében, példázataiban az eljövendő, de egyúttal 
Benne már jelenvaló Isten Országáról prédikál. Ez eszhatologikus valóság, 
Jézus igehirdetésével azonban elközelgett, mai valóság lett. Pál igehirde
tésében a dikaioszüné theu eszhatologikus valóság. A megtérésen és el
híváson át ez mégis mai valósággá lett mind a keresztyén ember, mind a 
keresztyén gyülekezet számára. Itt a feloldása az igehirdetés homiletiku- 
mának és textusának. Pál is ugyanúgy, ahogy Mestere, az eszhatonból te
kint a mára. S így ^ap döntő hangsúlyt a gyülekezet munkálkodása a 
világban. Isten csak azért és annyiban teremtette újjá a gyülekezetét, 
hogy az Ö munkáját, új teremtését végezzük a mában.

3. Jézus nevére meghajol minden térd mennyen és földön. Újév szá
munkra a térdhajtás ünnepe. Ez a térdhajtás a bűnbánó gyülekezet térd
hajtása, maga megüresítése Krisztus előtt. De ez a térdhajtás a gyülekezet 
Isten kegyelmébe kapaszkodó hite is. S így gyülekezetünk nem megítélt, 
halálraítélt vallásos közösség lesz, hanem Isten népe, akiket a teremtés
kor hívott el az Ür, s akiknek az új teremtés által örök életet ad. A má
ban pedig, a világban mindenkit munkálkodásra hív el, s ez a munka 
teremtés, Isten új teremtése általunk.

Ruttkay Levente
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VÍZKERESZT ÜNNEPE 

1 Jn 2, 7—11 

EXEGÉZIS
7. v. A megszólítás nem egyszerűen érzelmi húrokat penget, hanem 

Isten mindent megelőző szeretetére utal, mely bennünk felfedezhető ok 
nélkül árad felénk, keres bennünket. Em 11,28: „ . . . a  kiválasztást te 
kintve szeretettek. . Ez teremt aztán olyan atmoszférát, amelyben lehet 
szeretnünk egymást, de nem csupán emberi szimpátiánk alapján, feltéte
lekhez láncoltán. Az ilyen szeretet természetesen áthatja érzelmi világun
kat is, de nem reked meg valami kegyes szentimentalizmusban, hanem 
egész emberségünket mozgósítja, a leggyakorlatibb konzekvenciákig. 
„Nincs az ÜSz-nek még egy olyan irata, amely olyan nyomatékosan 
hangsúlyozná a hitnek az egész erkölcsi életet mozgató erejét, mint János 
apostol első levele”. (K áld y: Bev., 203. o.) Nemcsak a kiválasztással pár
huzamos a szeretet fogalma, hanem a hittel is: „ . . .  hivők és Isten szeret
tei” (1 Tim 6,2). Vagyis kiválasztottságunk, hitünk és szeretetünk Isten 
megmagyarázhatatlan kegyelmének ajándéka, de nekünk kell valósággá 
élnünk.

„N em  ú j” a szeretet parancsa — a közkeletű és nem is valószínűtlen 
magyarázat szerint 3 Móz 19,18-ra gondolva. W indisch  ezt tagadja, mivel 
— úgymond — 1 Jn az ÓSz-et csaknem teljesen mellőzi; szerinte ez a 
keresztyén ős-hagyományra vonatkozik, Jn 13,34 szellemében, bár lehet, 
hogy János első levele régibb evangéliumánál. Ügy látszik, ez utóbbi 
értelmezést támasztja alá a „kezdettől fogva” kifejezés, mely nyilván a 
keresztyénné létei idejére utal, a kérygma első felhangzására. Ha ez így  
is van, akkor sem  lehet azonban kizárnunk a „rég i parancsolat”  tartal
mából annak ószövetségi alapjait s a zsidó gyakorlati szolidaritásnak 
olyan konkrétumait, mint például a qumrániak, vagy esszénusok közös
sége, s Izráel egész szellemiségét.

8.v. M égis új ez  a parancsolat. Egyrészt, mert „a régi követelő igéje 
helyét elfoglalja és új tartalommal tölti meg Krisztus és új parancsolata”  
(Lelkipásztor, 1953. 559. o.), másrészt viszont azért, mert immár a szeretet 
egyetlen parancsába ágyazódik be minden egyéb, s nem tilalomfa-erdő
vel, vagy széteső parancs-halmazzal van dolgunk, hanem hitre jutva, 
bele gyökerezhetünk az isteni táptalajba, s ezért életform ánkká lehet a 
szeretet. S ez bizony a régihez képest klassziskülönbséget jelent.

Ezt a hatalmas minőségi differenciát először azzal jellemzi a szent
író, hogy „ez igaz őbenne és tibennetek” . E rendkívül pontos fordítás 
sajnos nem érthető. „Ami valóságos Részéről is, meg rátok nézve is.” 
Megbízható, reális alapra helyezkedhettek — ez a talaj nem csúszik ki 
alólatok! A szeretet hídja bírja a terhelést: „anyaga” nem emberi, és 
fix Jézus Krisztus részérő1, de fix a Hozzá hittel kapcsolódó gyülekezet 
számára-javára is!

„A sötétség oszladozik s az igazi (megbízható, valóságos) világosság 
már fénylik” : a holttengeri leletek óta az eddiginél is jobban tudjuk, 
mennyire eszkatologikusak  ezek a fogalmak. Különben is a talán leg
ősibb szimbólum-párról van szó. Gondoljunk csak a teremtéstörténetre, 
melyben a sötétség és világosság aligha csupán optikai fogalmak. Krisz
tussal betört az új aión, kezdetét vette Isten szent új világának meg
valósulása, és csakis ez szoríthatja vissza a sötétséget. Igazi ez a világos
ság: nem alszik ki, amikor a legnagyobb szükség volna rá, s nem vezet
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félre, hanem áthat, lényünkbe hatol, meghatároz, újjárendez és sorom
póba állít a „világosság cselekedeteire” . Már fénylik: nincs többé kifogás!

9. v. A  gyülekezet konkrét helyzetére céloz ez a vers: a tévtanító 
libertinista gnosztikusok felfuvalkodottságára és szeretetlenségére, de igen 
könnyen arra is, hogy a velük szemben állók, ha elméletileg helyes taní
tást képviselnek is, átcsúszhatnak az „emberre menő”, nem fair vitába, 
s akkor az már nem lélekmentés, hanem szentségtelen lárma (1 Tim 6,4. 
20). S ebben a földi életben a hívőnek sem egyszerűen birtoka a világos
ság — egy óvatlan pillanat, s máris a sötétség eszközének bizonyult!

Az önámító, hazug kegyesség világosságával dicsekszik, de rácáfol 
gyűlölete — a testvérrel szemben, akinek éppen testvér-mivoltát nem 
tudja felismerni, nem is akarja. A kiküszöbölendő konkurrenciát látja 
benne — még ha talán csak lelki síkon is — aki nélkül minden rendben 
lenne. (Káini megoldás: „kiradírozni” Ábelt!) Ok persze akad mindig, 
talán nem is kell olyan nagyon keresni. De a hívőnek a szeretetre van 
oka Jézus Krisztusban!

A misein =  gyűlölni fogalma azonban nemcsak az izzó indulatot, az 
intenzív, engesztelhetetlen gyűlölködést jelentheti. Másodlagos jelentése: 
háttérbe állítani, mellőzni, alárendelni valami másnak. Vagyis a „gyűlö
let” körébe tartozik az is, ha a testvér „nem érdekes” , elmegyek mellette.

A 9. verset záró „mind máig” egészen konkrét példákra céloz, melyek 
szomorú szemléletességgel mutatják, mennyire benne lehet az ember a 
szeretetlenség sötétjében, fennen hangoztatott elméleti „világossága” el
lenére is.

10. v. Világosságban lenni: ez nem valami egyszer elfoglalt s azóta 
simán birtokolt magaslati pont, hanem inkább amolyan szüntelen úszás 
a legkülönbözőbb, külső és belső kísértések  árja ellen, ez pedig csakis a 
szeretet gyakorlásában lehetséges, önnön gyengeségei, főként önféltési s 
önérvényesítési indulatai sodrásának csakis az állhat ellen, aki benne él 
o szeretet sodrásában. Hitben is csak így maradhat meg igazán: az nem 
bukik bele saját gyengeségeibe (skandalon: tőr, csapda), aki éli a szere
tetek Más módja nincs a helytállásnak!

11. v. B engel: „Ahol tehát nincs szeretet, ott gyűlölet van; üres nem 
lehet a szív.” W. Schütz: „A  sötétség őt magát, lényegében határozza 
meg.” Tehát nem olyan értelemben „van sötétségben” a testvérietlen 
indulatú ember, hogy csak kívülről venné körül a sötétség, melytől ő 
maga tulajdonképpen független maradna, hanem annak hatalmi terüle
tévé lesz, még ha nem tudatosan is s ha nem is feltétlenül kirívó tüne
tekkel. A „ já r”  szó a magatartásbeli konzekvenciákra utal, a „h ová”  pedig 
az egzisztenciális elbizonytalanodásra: sokszor még relatív céljai is el
mosódnak, a végsőről nem is beszélve. „S zem e” , legbensőbb érzékelő
képessége megbízhatatlanná lett, ami annál is veszélyesebb, mert ő meg
bízik benne — tehát fogalma sem lehet, hová érkezik el élete.

VILÁGOSSÁG: A SZERETET ÉLETFORMÁJA

Szeretet — szinte már „allergiásak” vagyunk erre a szóra. Annyiszor 
hallottuk, néha már úgyszólván idegesít. Miért? Mert az a szeretet jut 
az eszünkbe, amelyet nem kaptunk meg embertársainktól, életünk leg
különfélébb koraiban és helyzeteiben, és nem  az, amit mi áraszthattunk 
volna mások életébe, de amivel adósok maradtunk. Szerencsétlenné tehet
jük magunkat azzal, hogy a szeretetről a h itelező pozíciójából gondolko
zunk, s nem úgy, mint akiket Isten szeretete megragadott, birtokba vett,

697



elkötelezett és képessé tett arra, hogy a szeretet életformájukká legyen. 
Orvosok akkor beszélnek allergiáról, amikor a szervezet a normálistól 
eltérően reagál valamire. Van „lelki allergia” is: amikor például a szere
tet szó hallatára öngyászolásba süppedünk, vagy éppenséggel egyszerre 
akarnánk behajtani minden ilyen természetű követelésünket — persze 
hiába. S hányán és hányszor őröljük magunkat — mert nem akarjuk 
komolyan venni az Ige üzenetét:

1. Az önérvényesítés életformája: vakulás részletre. Nemcsak tv-t, 
meg fridzsidert lehet venni részletre — elvakulni is lehet. Akarni sem 
kell, megy az magától, csak önmagunkat toljuk előtérbe gondolkozásunk
ban, érzületünkben és cselekvésünkben: az én keresetem, az én pozícióm, 
az én véleményem stb., stb. Nem kell ehhez direkt „rossznak”, lázítóan 
önzőnek lenni, hiszen az önérvényesítésnek számtalan csiszolt és szalon
képes formája van — csak beállítottságom tengelye az ÉN legyen. Ez 
elég ahhoz, hogy az üldözőbe vett „élet” mindig kicsússzék a kezem közül, 
sőt a saját igényeim vegyenek üldözőbe engem, pontosan annyi energiával, 
amennyivel én vetettem utánuk magam. Ez az életstílus feltörést ígér, 
de végül letörést hoz: vádaskodást, hisztérikus önsiratást, kitöréseket, az 
élet elértelmetlenedését. Világos ez nagyon: ha nem látjuk meg az ember
társban, hogy ember és társ, akkor embertelenné és társtalanná leszünk, 
életünk önmagába görbéd, s kell-e ennél nagyobb sötétség?

2. A szeretet életformája viszont: mind nagyobb világosság. Nem 
csupán elméleti tisztánlátás ez, hanem újjáteremtődés Isten befogadott 
szeretetének kohójában, aki mind jobban átrendezi egész mivoltunkat, 
hogy Jézus Krisztus ábrázolódjék ki rajtunk. Isten ugyanis nem babusga- 
tásra vesz kézbe: igényes Mesterként formál eszközévé. így szeret Ö, s ez 
jó nekünk, nem a magunkválasztotta öntörvéhyűség. Ö érvényesüljön 
bennem szüntelen — ez visz mind nagyobb világosságra, ez emeli föl a 
szívünket, ha munkánkban, családi és baráti körben, örömben-gondban 
a Krisztus-érvényesítés lesz életformánkká.

Vízkereszt ősi üzenete: Az igaz világosság már fénylik! Neked, ne
kem, minden teremtménynek e földön — azoknak is, akikhez éppen álta
lad juthat el egy-egy sugara. Vajon átjár-e Isten szeretete, mint fény a 
kristályt, hogy felragyogjon életeden? Jézus Krisztus jóvoltából ez lehet
séges. Ez az Ige örömüzenete.

Bodrog Miklós
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Karácsony esti istentisztelet

A karácsony esti istentisztelet a vasárnapi vagy dél
utáni rend szerint tartható a karácsony esti istentisztelet 
változó részeivel (Agenda 20—21 lap) vagy a következő 
rend szerint. Ez a rend rövidíthető énekversek kiha
gyásával, gazdagítható karénekekkel vagy zcneszámok- 
kal.

1. Bevezető ének

Dallama: Istentől el nem állok: I. 78.
Emberek, készüljetek, Jól meggondoljátok, Jézust, ki jő értetek, Mi
képp fogadjátok. Örök boldogságot közöl ő a hívekkel, Jertek kegyes 
lélekkel, S nyerhettek váltságot.
örvendve köszöntsétek E kedves vendéget; Űtját egyengessétek, El
hagyván bűnt, vétket. Lábát ne sértse kő; Ó, hajts előtte térdet, S 
bízzál, hisz ő teérted, Üdvösségedre jő. (Dt. 112,1.2.)

2. Bevezetés

LELKÉSZ:
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen.
Imádkozzunk!
Mennyei Atyánk! Híveid mennyei és földi serege magasztal téged 
ezen a napon, hogy egyszülött Fiadat ajándékoztad a világnak. Tisz
títsd meg szívünket Szentlelkeddel, hogy mindennél jobban örül
jünk a te ajándékodnak, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.

(Lásd az imádságokat az Agenda 21. lapján!)

LELKÉSZ:
Testvéreim az Ürban! Midőn karácsony este elcsendésülünk Isten 
színe előtt, elégtelennek érezzük az emberi szót annak a csodának az 
elmondására, mely egykor Betlehemben történt. Ezért a  Szentírásból 
olvassuk az eljövendő Krisztusról szóló próféciákat és a születéséről 
szóló evangéliumokat. Krisztus felé forduló vágyódásunkat, szerete- 
tünket és karácsonyi örömünket sem a magunk szavaival mondjuk 
el, hanem azokban az énekekben, amelyeket a hívek serege az an
gyalok karával együtt ősidők óta énekel szentkarácsony éjszakáján. 
Énekeljük el az ősi Krisztusváró imádságot: Jöjj, népek Megváltója!

3. Ének

Eredeti dallam: I. 5.
Jöjj, népek Megváltója! így kér a föld lakója. Jöjj, lelkünk drága 
fénye, Szívünk édes reménye! (Dt. 105,1.)

699



4. Igeolvasás

LELKÉSZ:
Amikor Isten kimondja ítéletét az első ember bűne fölött, akkor 
adja első ígéretét a Megváltóról. így szól a kísértőhöz: „Ellenséges
kedést támasztok közötted és az asszony között, a te magod és az ő 
magva között: ő fejedet tapossa, te pedig sarkát mardosod.” (1 Móz 
3,15.) Ezt az ígéretet ismétli meg Isten Ábrahámnak, amikor ezt 
mondja: „A te magodban áldatik meg a föld minden nemzetsége.” 
(1 Móz 22,18.) Erről a Megváltóról szóltak a próféták. Ezt mondja 
Ézsaiás: „A nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot. Mert 
gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vál
lán lesz, és nevezik Csodálatosnak, Erős Istennek. Békesség Fejedel
mének.” (Ézs 9,1.5.) Mikeás így prófétái: „De te, Efrata Betleheme, 
aki a legkisebb vagy Juda ezrei között: belőled származik az, aki 
uralkodó lesz Izraelen, akinek származása ősidőktől, öröktől fogva 
van.” (Mik 5,1.) Zakariásnál ezt olvassuk: „örülj nagyon, Sión leá
nya! ímé, királyod jön hozzád, igazságos és szabadító, alázatos és 
szamár hátán ül.”  (Zak 9,9.) Malakiás pedig ezt mondja: „íme, el
küldöm követemet, és elegyengeti az utat előttem.” (Mai 3,1.) Erről 
a követről így szólnak az evangéliumok: „Azokban a napokban 
megjelent Keresztelő János, és prédikált Judea pusztájában. Ez az, 
akiről megmondatott Ézsaiás próféta által: Kiáltónak hangja a pusz
tában: Készítsétek el az Ürnak útját, és egyengessétek el ösvényeit.” 
(Mt 3,1.3.) Keresztelő János pedig ezt mondta: „Térjetek meg, mert 
közel jött a mennyek országa. Mert közöttetek van, akit ti nem is
mertek.” (Mt 3,2; Jn 1,26.)

5. Ének
Eredeti dallam: II. 60.
Ö, jöjj, ó, jöjj, Immánuel, Hadd szabaduljon Izrael! ím, fogságból 
kél sóhaja, Mert távol Isten szent Fia. Meglásd, meglásd, ó, Izrael, 
Megszületik Immánuel. (Dt. 722,1.)
vagy:

Dallama: Mi Atyánk, ki vagy mennyekben: I. 53.
Kitárom előtted szívem, Ó, jöjj, légy vendégem nekem, Üdv és élet 
forrása vagy, Erőt békességet te adj. Ha gond és bánat porba von, 
Ó, térj be hozzám, Jézusom! (Dt. 127,1.)

6. Igeolvasás
LELKÉSZ:

Isten megtartotta szavát: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy 
az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, ha
nem örök élete legyen” , és: „Isten valamennyi ígérete őbenne lett 
igenné, és őbenne lett ámenné Isten dicsőségére.” (Jn 3,16; 2Kor 1,20.)

7. Ének
Eredeti dallam: I. 4.
Áldott az egek Ura, Szent, igaz minden szava, Mert Fiát, ím, elküldte 
A mi üdvösségünkre. (Dt. 109,1.)
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8. Igeolvasás

LELKÉSZ:
Isten ígérete így teljesült: Történt azokban a napokban, rendelet 
jött ki Augusztus császártól, hogy az egész földet írják össze. Ez az 
első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénéus volt a hely
tartó. Elment mindenki az összeírásra, ki-ki a maga városába. 
Felment József is Galileából, Názáret városából Júdeába, Dávid vá
rosába, melyet Betlehemnek neveznek — mert Dávid házából és 
nemzetségéből származott —, hogy összeírják Máriával együtt, aki 
neki volt jegyezve, és gyermeket várt. (Lk 2,1—5.)

9. Ének
Eredeti dallam: II. 51.
Egy zsenge rózsa tőről Vessző sarjadt, nemes. Ének zeng rég időből: 
Jessének ága ez! S ím, bimbó nyílt hegyén. Dermesztő hideg télben, 
Éj kellős közepén. (Dt. 727,1.)
vagy:

Dallama: Küldé az Üristen: I. 34.
Dicsőség királya Mihozzánk eljövend, Bűn átkát s erejét Megtöri ő, 
a szent, Kárhozatból kiment. (Dt. 106,3.)

10. Igeolvasás
LELKÉSZ:

Történt, hogy amikor ott voltak, beteltek szülésének napjai, és meg
szülte elsőszülött fiát, bepólyálta, és jászolba fektette, mert nem volt 
számukra hely a szálláson. (Lk 2,6—7.)

11. Ének
Eredeti dallam
Csendes éj, Szentséges éj! mindenek nyugta mély. Nincs fenn más, 
csak a szent szülepár Drága kisdedük álmainál. Szent Fiú, aludjál! 
Szent Fiú, aludjál!
Csendes é j ! Szentséges é j ! Angyalok kara kél. Halld a mennyei hal- 
leluját, Szerte zengi e drága szavát: Krisztus megszabadít! Krisztus 
megszabadít!
Csendes éj! Szentséges éj! Szív, örülj, higgy, remélj! Isten Szent Fia 
hinti reád Ajka vigaszadó mosolyát: Krisztus megszületett! Krisztus 
megszületett! (Bcs. 443,1—3.)

12. Igeolvasás
LELKÉSZ:

Pásztorok voltak azon a vidéken, a szabadban tanyáztak, és őrköd
tek a nyájuk mellett. És az Ür angyala lépett hozzájuk, az Ür di- 

* csősége körülragyogta őket, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az an
gyal ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert hirdetek néktek nagy örö
met, amely az egész népé lesz, mert üdvözítő született ma néktek: 
a Krisztus, az Űr, a Dávid városában. Ez nektek a jel: találtok egy 
csecsemőt bepólyálva és jászolban fekve. (Lk 2,8—12.)
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13. Ének

Eredeti dallam: I. 13.
Mennyből jövök most hozzátok, Jó hírt mondok, jer, halljátok, Bol
dog örömet hirdetek, Méltán repes ma szívetek.
A Megtartó ma születék, Kiben vigad a föld s az ég, Egy ártatlan 
kis csecsemő, Lelketek üdve lészen ő. IDt. 131,1—2.)

14. Igeolvasás

LELKÉSZ:
És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, di
csérték az Istent, és ezt mondták: Dicsőség a magasságban Istennek, 
és a földön békesség, és az embereknek jóakarat! (Lk 2,13—14.)

15. Ének

Eredeti dallam: I. 29.
Krisztus Urunknak áldott születésén. Mondjunk angyali dalt meg
jelenésén, Mely Betlehemnek mezején nagy régen Zengett eképpen: 
A magasságban dicsőség Istennek, Békesség legyen földön emberek
nek, És jóakarat mindenféle népnek és nemzetségnek! (Dt. 135,1—2.1

16. Igeolvasás

LELKÉSZ:
Történt, hogy amikor elmentek tőlük az angyalok a mennybe, ezt 
mondták a pásztorok egymásnak: menjünk el Betlehemig, és nézzük 
meg annak az ígéretnek a megvalósítását, amivel az Ür tudtunkra 
adott! (Lk 2,15.)

17. Ének

Eredeti dallam: II. 53.
Fel útra, ti hívek, Ujjongva, vidáman, Ó, jertek, ó jertek, vár Bet
lehem! Ott született meg angyalok királya: Ö, jöjjetek, imádjuk! Ó, 
jöjjetek, imádjuk az Urat! (Dt. 730,1.)
vagy:
Dallama: Mennyből jövök most hozzátok: I. 13.
Ó, jertek, mi is örvendjünk, A pásztorokkal bémenjünk; Lássuk, 
hogy mit ad Istenünk Ö szent Fiában minekünk. (Dt. 131,6.)

18. Iegolvasás

LELKÉSZ:
Elmentek sietve, és megtalálták Máriát és Józsefet, és a csecsemőt, 
aki- a jászolban feküdt. (Lk 2,16.)

19. Ének
Eredeti dallam: II. 56.
lm, jászlad, mellett térdelek, Ó, Jézus, üdvösségem! Elhoztam min-
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den kincsemet, Mit ingyen adtál nékem: A szívem, lelkem, életem, 
Ó, fogadd, tőlem kedvesen, Ne szolgáljon, csak téged. (Dt. 729,1.)
vagy:

Eredeti dallam: I. 11.
Dicsérd Istent, keresztyénség, Ő dicsőségében, Kitől árad ránk üd
vösség Atyai kedvében.
Mert bennünket úgy szeretett, Hogy szent Fiát adta, Ki érettünk 
szegénnyé lett, A mennyet elhagyta. (Dt. 134,1.2.)

20. Igeolvasás
LELKÉSZ:

Amikor meglátták a pásztorok, elmondták azt az ígéretet, amely 
megmondatott nekik erről a kisgyermekről, és mindenki, aki csak 
meghallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok elmondtak. Mária 
pedig mindezeket a beszédeket megtartotta, és egybefoglalta szívé
ben. (Lk 2,17—19.)

21. Ének
Dallama: Kit sok boldog pásztor dicsért: II. 11.
Jertek, hívek. Jézus elé, Betlehem kis jászla felé, Jertek, Jézus 
drága nevét Áldja vígan szívünk, szánk! (Dt. 728,1.)
vagy:

Dallama: Én lelkem, miért csüggedsz el: I. 84.
Én lelkem, hogyne tapsolnék E napon, Mikoron Ujjong a föld s az 
ég! Halld, mint zengnek dicséretet Angyalok, Szent karok: Krisztus 
ma született. (Dt. 137,1.)

22. Igeolvasás 
LELKÉSZ:

A pásztorok pedig visszatértek, miközben dicsérték és magasztalták 
Istent mindazért, amit hallottak és láttak, ahogyan megmondatott 
nekik. (Lk 2,20.)

23. Ének
Eredeti dallam: II. 63.
Hadd zengjen énekszó, Fel, égig ujjongó, Jászolágyon szunnyad Az 
édes Megváltó, Ott fénylik ő, az új nap, Kit várva vártunk rég. Kez
det ő és vég, Kezdet ő és vég. (Dt. 723,1.)
vagy:

Dallama: Hirdetek tinektek: I. 61.
Hívek, jertek, zengjünk Vígan halleluját! Ö nyitja meg nékünk 
Mennyország kapuját, Már itt békességet És egykor a mennyben Ö 
ád üdvösséget. (Dt. 130,6.)

24 Befejezés
A lelkész ezután írásmagyarázatot tarthat, vagy né
hány szóval befejezi az estét. Például:

Krisztus megszületett! Ez Isten karácsonyi ajándéka. Nincs olyan 
ember, aki ennél becsesebbet tudna adni, és nincsen olyan ember,
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akinek ez az öröm osztályrészül ne juthatna. Azért örüljetek az Or
bán, ismét mondom: örüljetek. Adjunk hálát, magasztaljuk szent 
nevét, hogy elküldte egyszülött Fiát, a világ világosságát. Könyörög
jünk hozzá, hogy ezen az ünnepen mindnyájan, közel és távol, érez
zük az ő szeretetének örömét.

LELKÉSZ:
Imádkozzunk!
Áldunk téged, üdvözítő Istenünk, hogy egyszülött Fiad által csupa 
szeretetből békességet küldtél a földre. Add, hogy szereteted és bé
kességed betöltse az egész világot, és a mi szívünket is. Hálát adunk 
neked, üdvözítő Istenünk, hogy ezért a kegyelmedért együtt örven
dezhetünk most előtted, és együtt magasztalhatjuk nevedet. Add 
meg az igazi karácsonyi örömöt szeretteinknek és minden hivőnek 
közelben és távolban, hogy együtt jusson el hozzád ujjongó énekünk 
és hálaadó imádságunk. Elhunyt testvéreinket is takard be szere- 
teteddel, és részesítsd őket az örök békesség örömében. Könyörgünk 
hozzád, üdvözítő Istenünk, minden emberért a földön: örvendező- 
kért és bánkodókért, hívőkért és téged keresőkért, barátainkért és 
idegenekért, vezetőinkért és munkatársainkért, népünkért és minden 
népért. A te jóakaratod indítson mindnyájunkat jóakaratra egymás 
iránt, hogy békességben örvendezzünk, és dicsőítsünk téged az Űr 
Jézus Krisztusért. Ámen.

Lásd az imádságokat az Agenda 18 lk és 202. lapján)
Azután:
Mielőtt elmondjuk együtt az Űrtói tanult imádságot, imádkozzék 
mindenki csendben, szíve szerint, szeretteiért, munkatársaiért és 
minden emberért.

Csendes imádság után a lelkész elmondja a Miatyán- 
kot a gyülekezettel együtt, s az áront áldással fejezi 
be szolgálatát.

Dallama: Mennyből jövök most hozzátok: I. 13.
Boldog örömnap derül ránk, Vigadjon szívünk, zengjen szánk; Az 
egész világon vigadjon, Istenünknek hálát adjon (Dt. 139,1).
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