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(í^ttidben cZit&n el úti

Jézus szolidáris velünk
Amikor Jézus Krisztus odaalázkodik Keresztelő János ke

ze alá, ez azt jelenti, hogy beáll a bűnösök közé, szolidaritást 
vállal velünk, egynek tekinti magát az embervilággal. Kereszt- 
ségre annak van szüksége, aki a bűn világába tartozik, akit 
Istennek ebből a helyzetből ki kell hívnia a maga számára, akit 
a keresztség vizével kell az örökélet várományosává tennie. Ha 
Jézus megkeresztelkedik, azonosítja magát az embervilággal.

Amikor Istennek formájában volt, szentségét nem arra 
használta, hogy azzal kemény ítéletet tartson az embervilág 
felett, hanem arra fordította, hogy megajándékozzon minket 
magával, hogy önmagában lehozza a földre Isten országát. 
Nem magának kedveskedett tehát, hanem nékünk. Kincseit 
nem tartotta meg magának, hanem felénk nyújtja. Nem az 
önzés töltötte el a szívét, hanem a mindeneket megváltani aka
ró szeretet. Nem sajátmaga volt a legfőbb gondja, hanem az 
embervilág.

Jézus Krisztus szolgai formát vesz fel, emberekhez lesz 
hasonlóvá. Beleöltözik a mi törékeny, múlékony, fáradékony, 
éhes, mohó, bűnös testünkbe, beleköltözik abba a szűk élet
keretbe, beletörődik abba, hogy csak annyit láthat, amire a 
mi emberszemünk képes, csak annyi hangot hallhat, amit fü
lünk fel tud fogni, csak annyira haladhat, amennyire az em
beri lehetőségek engedik, általában az egész világból csak any- 
nyit tapasztalhat, amennyit szegényes szerveink közvetíteni 
tudnak. Valóban szolgai formát vett fel, mert hozzánk lett ha
sonlóvá.

Valóságos Isten maradt ember formájában is, de mégis 
magára kellett öltenie az emberi lét minden jellemvonását, 
hogy valóságos emberré is legyen. íme, ezt jelentette számára 
a megkereszteltek közösségébe való belépése.

Az embernek szolgáló és az emberrel szolidáris Jézus ön
maga odaáldozásába tartozik bele megkeresztelkedése, amellyel 
hasonlóvá lesz az emberekhez.

Ez a Jézus hív minket: „Jer és kövess engem!” Róla szól 
az apostol: „Az az indulat legyen bennetek, amely volt a

705



Krisztus Jézusban is” . Hogy amint ő nem magáénak tekintette 
az életét, hanem Isten tulajdonának, úgy mi se úgy éljünk, 
mint akik a magunk gazdái vagyunk, hanem úgy, mint akik 
szolgálatra kaptuk életünket, mint akik Istennek élünk és nem  
csupán önmagunknak. Krisztus igazi követése, a valódi „im i- 
tatio Christi”  ezen  a ponton valósul meg, a másoknak szol
gáló életben  jelenik meg valami a m egfeszített Krisztusból. 
Ezek szerint: minden élet annyit ér, amennyi abban a mások
nak való szolgálat! A ki Krisztus tanítványa, annak része van 
őbelőle, az közösségben él Övele, közös abban, hogy a Krisz
tus tanítványának az élete is szolgáló élet.

Jézus el akar vezetni minket a szolgáló életre, a hivatásunk, 
otthonunk, családunk körében is megnyilvánuló keresztyén  
testvérszeretetre.

Pál apostol megsanyargatja a testét és szolgává teszi, el
fojtja magában a benne és minden em berben m eglevő term é
szeti em bernek az önzését és m egszületik benne a szolgáló 
élet. Odaszánja magát erre az életcélra. Hiszen mit ér pél
dául a könyv, ha lalcattal zárjó.k el a közösségtől? A  könyvnek  
el kell kopnia, fel kell emésztődnie, szét kell fosztania, hogy 
mások számára ihletéssé és indítássá legyen. Vagy a kenyér
nek el kell fogynia, hogy élet, erő, mosoly és munka legyen  
belőle. A  gyertyának önmaga felem észtődésének az árán kell 
világosságot szolgálnia a sötétségben. A  földbe vetett ga
bonaszemnek el kell rothadnia a földben, hogy belőle kicsíráz
zon az új kalásznak a hajtása. A z édesanyának a szenvedések  
és a károsodások egész sorát kell kiállnia, hogy gyerm ek szü
lessen e világra. ím e, életünk az egymásnak szolgálás jeg y é 
ben lefolyó élet s annál nagyobb, minél több benne a tiszta 
szolgálat, a másokért égő szeretet. Erre épült Jézus Krisztus 
váltságmüve is, aki önmagát adta értünk, aki azért halt meg,, 
hogy ebből a halálból támadjon fe l millió és millió keresztyén  
em ber új élete! Ezért szólt így minden idők tanítványseregé
hez: „Ü j parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, 
erről ismeri meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok!”

Aki vele jár, mind megtapasztalja, hogy az ő jelen létével 
nem férnek össze a bűnök. A z Ö szelíd, szeme minden bűnt 
lát. Előtte nem  lehet alakoskodni. A z ő tisztaságának a fén yé 
ben annál rikítóbb lesz a bűnnek a szennye. Jézus, a bűntelen, 
a szent, azért ítéli el a bűnnek legrejtetteb és legfinomabb 
mozdulatait, m ert tisztaságával, szeplőtelenségével sem m iféle 
bűn sem fér  össze. Ezért mondja, hogy aki haragszik az ő 
atyjafiára, máris méltó az ítéletre. Aki asszonyra tekint go
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nosz kívánsággal, immár paráználkodott az ő szívében. A  mu
lasztási bűnök ugyanolyan szigorú ítélet alá esnek nála. mint 
azok, am elyeket tettekkel követnek el. Így feddi meg azt a 
papot és lévitát, aki elkerüli a bajba ju tott em bert és nem  se
gít rajta. Így támadja a farizeusok bűnét kem ény ostorozással.

Nem élhetünk vele szem élyes közösségben anélkül, hogy 
ne éreznénk az ő szentségének minden bűnt feltétlenül elítélő 
hatalmát, de egyúttal a legerősebb indításokat is érezzük a bűn 
elleni megalkuvást nem  tűrő harcra, az Istennek tetsző ke
resztyén szent életre.

Szeretetet és békét akar terem teni a hitvestársak között, 
hogy amit Isten egybeszerkesztett, em ber ne válassza széjjel. 
Am it Isten keresztyén  házasságnak tervezett, azt hűtlenség, 
paráznaság, elidegenedés ördöge fe l ne dúlja. Am it az Isten az 
öröm és boldogság forrásának szánt, azt a durvaság, a harag
tartás, a gyűlölség tönkre ne tegye.

Jézus Krisztus azt akarja, hogy Isten 4. parancsolatának 
eleget tegyenek az em berek: a gyerm ekek tiszteljék apjukat és 
anyjukat, és viszont a szülők az apostoli tanítás értelm ében  
óvják, szeressék, gondozzák, n eveljék  gyerm ekeiket, hogy így 
létre tudjon jönni a keresztyén  családi életnek az a belső m e
legsége, am elyben Jézus Krisztus otthont talál, amely az ő 
nyája és tanítványi közössége.

Jézus Krisztus azért jött, hogy ha ellentét van munkatár
sak között, megtanítson megbocsátó szeretetve. Ö elítélte ,azt 
az irgalmatlan szolgát aki nekiesett a szolgatársának, s ü tötte- 
verte, fojtogatta azt, nem  tudott megbocsátani annak, holott 
ő maga is bocsánatból élt és hatalmas kegyelem ben részesült. 
Jézus azért jött, hogy a kiengesztelődésnek, m egbékélésnek a 
levegőjét árassza maga körül.

Aki a békességnek és a szeretetnek a megváltó Istene, in
dítást ad a közösségi magatartásra a társadalomban. A  haza
szeretetnek és az emberiség iránti szeretetnek az alapállása 
minden idők keresztyén  magatartásának az alapja és kiindu
lása. Erről vizsgázik minden nem zedék az egyházban is. A  mi 
nemzedékünk is Istennek és a történelem nek a színe előtt él 
és cselekszik. M inket is azon a m érlegen fognak egykor lem ér
ni: hogyan és mit valósítottunk meg Jézus Krisztus Isten- és 
em berszeretetre vonatkozó nagy parancsolatából.

A z em berrel szolidáris Jézus Krisztus így tanít m inket a 
mai em berrel és annak mai problémáival való szolidaritásra.

D. Dr. Ottlyk Ernő
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T a n u l m á n y o k

Tanuló gyülekezet a tanuló társadalomban
A tanítás, a tanulás s az ezzel összefüggő nevelés kezdettől fogva 

hozzátartozott a keresztyén gyülekezet szolgálatához. E tevékenység 
hamarosan a „katécheó” — az UT-ban egyébként eléggé ritkán elő
forduló (Lk 1,4; Csel. 18,25; Róm. 2,18; I. Kor. 14,19; Gál. 6,6) — igé
hez és származékszavaihoz (katechéta, katechumén, katekizmus, 
stb.) kapcsolódott. Így kapta a gyakorlati teológiának az az ága, 
amely az egyház tanító szolgálatának elvi kérdéseivel foglalkozik, a 
katechetika nevet.

Az egyházi tanítás (katechézis) összefüggött a keresztelési gya
korlattal. Amíg az egyház főként felnőtteket keresztelt a tanítás fel
adata a keresztségre való előkészítés volt. A gyermekkeresztség szo
kásának általánossá válásával a felserdülő gyermeket részesítették 
a hit dolgaiban való oktatásban. A keresztség hit nélkül nem szerez 
üdvösséget (Mk 16,16). Hitre viszont csak a Szentlélek vezethet az 
evangélium hirdetése által (Ág. Hitv. V.) Ennek a hitre jutásnak 
azonban éppen az a feltétele, hogy a hit dolgairól hallani kell, azo
kat meg kell ismerni. Hitünk tartalmát értelmünkkel is meg kell ra
gadnunk, már amennyire ez lehetséges. Mindenesetre az evangélium 
hirdetésének, az igehirdetésnek van tanító mozzanata is, a hithez 
hozzátartozik az értelmi funkció is, a hit nem kapcsolja ki az em
beri értelmet, hanem ellenkezőleg áthatja azt. A szorosabb értelem
ben vett igehirdetést, az örömüzenet átadását kísérni, előkészíteni 
és elmélyíteni kell a tanításnak. Az ismeret és megértés, amit e taní
tás-tanulás szerezhet természetesen nem maga a hit, mert mint mon
dottuk a hitet Isten teremti és ajándékozza. Előkészítheti azonban és 
segítheti — a segítést persze nem a kooperáció (synergismus) értel
mében véve! — a Szentlélek hitet teremtő, megtartó és megújító, el
mélyítő és növelő munkáját. E tanításban ezért együttjár az isme
retközlő, tájékoztató, informatív mozzanat, és a nevelő, az egyház 
életében, erkölcsében, fegyelmében meggyörekeztető mozzanat. A cél 
a gyülekezetnek és tagjainak a „férfiúvá érés” (Ef. 4,13), a nagyko
rúság felé való vezetése.

Hibás fejlődésnek kell minősítenünk azt a folyamatot, amely az 
egyház története során ezt a tanító (katechetikai) munkát a gyer
mek-ifjúkorra szűkítette le s ezzel egyúttal az iskolai tanítás kere
tébe utalta. A  folyamat előbbi vonatkozásán a reformáció korrektú
rát gyakorolt. Luthert gyötörte a gyülekezetek — és papok — tudat
lansága hitbeli dolgokban s minden módon igyekezett ezen segíteni. 
Ezért írta Kátéit, kifejezetten nem elsősorban gyermekek oktatására, 
hanem áz egész család, tehát a felnőttek tanítására s a Nagy Kátét
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azért is, hogy abból okulva a tanításra hivatottak (papok, tanítók, de 
családfők is) maguk is taníthassák a reájuk bízottakat. A többi re
formátort káté (pl. Calvin genfi kátéja, a Heidelbergi Káté) is ha
sonló célzattal készült. Luther szeme előtt — mai kifejezéssel élve 
— a nagykorú, hitében tudatos gyülekezet képe lebegett. Idevonat
kozó tanítását az ún. „egyetemes papság” , pontosabban a minden hi- 
vők egyetemes papságáról szóló reformátori elvben szokták össze
foglalni. (V. ö. Hans Storck: Das allgemeine Priestertum bei Luther, 
1953.) Luthernál a hangsúly itt elsősorban a korabeli pápás-kleriká- 
lis gyámkodás alól való felszabadulásra esett (v. ö. különösen: „Dass 
eine christliche Versammlung oder Gemeinde Recht und Macht 
habé, allé Lehre zu beurteilen und Lehrer zuberufen, etz. 1523). Ma 
inkább arra tesszük a hangsúlyt, hogy a hitét jól értő gyülekezet fel
készül a nagykorú világban való szolgálatára.

A döntő reformátori felismerés Luthernél e tekintetben minden
képpen az, hogy egyfelől megszüntette a tanító és tanuló egyház kö
zötti különbségtételt. Vagyis azt, hogy a klerikusok felsőbb rendje a 
hitigazságok vitathatatlan birtokában vezeti és tanítja a feltétlen en
gedelmességre kötelezett s önálló gondolkodástól elszokott laikusok 
seregét. A reformátori gyülekezetei együtt-tanulók közösségévé tette 
s ebben maga járt elöl; gondoljunk sokat idézett mondására, amely 
szerint ő maga is élete végéig a Káté tanítványa akar maradni. Bib
liafordítása is, amely a teljes Szentírást a nép kezébe adta, ebbe az 
irányba mutat. Nem véletlen ezért, hogy a reformátori értelmezésű 
szüntelen tanuló, hitének tartalmát mindig újra átgondoló, eszmél- 
kedő protestáns egyházak kovászává lettek a művelődő társadalom
nak s hatalmas indítóerejévé — legalábbis egy ideig — az emberi 
általános művelődésnek is. A történelmi példákra, nevekre, szemé
lyekre és eseményekre való hivatkozást itt mellőzhetjük, hiszen ezek 
közismertek. Másfelől az egész gyülekezet feladatává és kötelessé
gévé tette a hit dolgainak tanulmányozását. Ez abban az időben el
sősorban a Szentírás olvasását jelentette, a Káték segítségével és út
mutatásával. E mellett Luthernek számos irata készült azzal a cél
lal, hogy a hivőknek útmutatást nyújtson az élet — s nemcsak a hit
élet, hanem a hivatás, a gazdasági, társadalmi, politikai élet — kér
déseiben. A közismertnek feltételezett művek felsorolásától itt is el
tekinthetünk. Csak utalunk arra, hogy pl. a Magnificat magyarázata 
Johann Friedrich szász herceg számára készült „Regentenspiegel” - 
ként, vagyis ez a páratlan egzetikai remekmű egyúttal eminensen 
politikai célzatú irat is.

A reformátori szándék sajnos itt sem — mint oly sok más eset
ben sem — érvényesült a továbbiak folyamán. A  protestáns egyhá
zak többé-kevésbé elklerikalizálódtak s a gyülekezetek tagsága en
nek megfelelően „laikussá” , vagyis egyre inkább kiskorúvá vált a 
hit és az élet dolgaiban is. A pietizmus, egyes ébredési és kegyességi 
mozgalmak s ezekből támadó új felekezetek kísérleteket tettek a té
ves fejlődés vonalának megtörésére. E kísérletek azonban többnyire 
sikertelenek maradtak. Egyfelől azért, mert nem a reformátori min-
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dig tanuló, nagykorúság felé haladó gyülekezetei akarták megvalósí
tani az egyetemes papság gondolatának eredeti értelmében, hanem a 
valóban szentek, a tökéletesek gyülekezetét. S ezzel új réseken tört 
be a farizeizmus régi kísértése az egyházba. A farizeus az, aki min
dent tudni vél a hit és élet dolgairól s ezért fölényes és türelmetlen, 
elzárkózó és bizalmatlan mindenkivel szemben, aki irányzatának 
kerítésén kívül van. A tanítvány típusa ezzel szemben nyílt és aláza
tos, mindig tanul s bátran vállal felelősséget a világ dolgaiban, dia- 
kóniai magatartású. Másfelől fent említett egyháztörténeti mozgal
makban többé-kevésbé a teológiai fundamentalizmus vált uralko
dóvá s ez megnehezítette az egyház világban való helyének és szol
gálatának helyes felismerését, vagy éppenséggel érdektelenné tett a 
„világi élet” iránt. Mindez a jellemzés természetesen csak általános
ságban érvényes, mert örvendetes pozitív kivételek személyekben és 
egyes csoportokban is akadtak. Elég itt Spener, vagy Zinzendorf 
munkásságára utalni, de egyes magyar pietistákéra is, továbbá a 
herrnhutiakra és a cseh testvéregyházra, a quákerek béketörekvései
re, stb. Arról sem szabad elfeledkezni, hogy a legújabb években sok 
korábban erősen fundamentalista és szektás jellegű egyházi alakulat 
jelentős változáson ment át éppen e tekintetben is: az egyház ta
nító-nevelő szolgálatának tekintetében. Sokfelé történtek jelentős lé
pések a gyülekezetek nagykorúságra nevelése, a teológiai, mégpedig 
a legfrissebb teológiai felismeréseknek egészen az „e'gyszerű hivők” 
tudatáig való levitele dolgában. S ami talán a legnagyobb jelentő
ségű: a II. vatikáni zsinat óta — persze ez a folyamat már jóval 
előbb indult —, a római egyházban is igen nagy változások történ
tek éppen e téren, a gyülekezetek tanítása-nevelése terén is. Erre 
azonban később még visszatérünk. Mindenesetre, az ún. „történelmi 
protestáns egyházaknak” s közöttük evangélikus egyházunknak is 
megfeszített munkát kell folytatnia e tekintetben is, ha nem akar 
sajnálatosan lemaradni a világkeresztyénség együttesében. S ehhez 
a munkához nagy segítséget nyújthat az eredeti reformátori szán
dékhoz, vagyis az egyetemes papság gondolatához való visszatérés, 
illetőleg ennek a gondolatnak modern érvényesítése, a nagykorú 
gyülekezetekért való fáradozás.

A  reformátori vonaltól való eltérésnek, vagyis a fent vázolt té
ves történelmi fejlődési folyamatnak egyik ága volt csak a gyüle
kezetek kiskorúsodása, laicizálódása, illetőleg az egyházi vezetés kle- 
rikalizálódása. Másik ága volt az egyház tanító-nevelő tevékenysé
gének leszűkítése a hivők egy kis csoportjára, a tanulóifjúságra. Ez a 
folyamat történetileg a felvilágosodás korához kapcsolható, persze 
előzményei már jóval korábbiak. A folyamatnak egyik eredője az 
egyház és állam, egyház és „világ” kezdődő szétválása, pontosabban 
a középkori corpus christianum felbomlása s ezzel kapcsolatban a 
feladatkörök elhatárolódása a művelődés, a társadalmi-politikai élet 
különböző területein. A közélet egyre inkább megszűnik magától ér
tetődően és mindenestül vallásos kenetű lenni, a közoktatás egyre 
inkább állami feladattá válik és megkezdődik szekularizálódása.
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Így jelenik meg az iskolákban a „hittan” , vagy „vallástan” , mint kü
lön tantárgy a többi közismereti tárgy között. Ezzel egyúttal ez az 
iskolai vallástanítás válik az egyház tanító-nevelő tevékenységének 
szinte egyetlen, vagy legalábbis legjelentősebb alkalmává s ezzel ez 
a tevékenység szinte automatikusan korlátozódik az iskolás korra, a 
tanulóifjúságra s az iskolából való kimaradással, illetőleg az iskolai 
tanulmányok befejeztével — kinél korábban, kinél későbben, asze
rint, hogy „hány iskolát járt” — megintcsak automatikusan be is fe
jeződött.

Az egyház tanító-nevelő tevékenységének az iskolai vallástaní
tásra való koncentrálása azonban külső körülmények hatása mellett 
még teológiai megfontolásokból is kapott ösztönzést. Nevezetesen a 
felvilágosodás, majd a teológiai liberalizmus és kultúrprotestantiz- 
mus a keresztyénségben elsősorban és főként „vallást” , tehát emberi 
szellemi produktumot látott, az egyetemes emberi kultúra egyik ré
szét, termékét és értékét. Nyilvánvaló, hogy ennek elsajátítása e fel
fogás szerint beletartozott a közoktatás szerkezetébe. A vallási isme
retek így kaptak helyet a nyelvi, történeti, természettudományi, stb. 
ismeretek mellett. Így lett tantárggyá a hittan s az egyház „letudta”  
tanító feladatának teljesítését a hitoktatással, a gyülekezet pedig 
ilyen vonatkozású kötelezettségét az ún. „valláserkölcsi ismeretek” 
iskolai elsajátításával.

Mindennek messzemenő következményei voltak. Mivel e helyte
len teológiai szemlélet szerint a keresztyén hit lényege a „vallás” s 
ez épp úgy tanítható, átadható és elsajátítható, mint az emberi kul
túra bármely más értéke, az ilyen módon tantárggyá vált hittan 
minden tekintetben igyekezett alkalmazkodni az általános nevelés- 
tudomány, módszertan, stb. éppen legújabb elméletéhez és gyakor
latához. Ez még magában véve nem lett volna baj, ha közben nem 
ment volna veszendőbe az a tudat, hogy az egyház tanító-nevelő 
munkájának „anyaga”  lényegesen különbözik minden egyéb isme
retanyagtól, mert benne Isten igéjével s így magával Istennel van 
dolgunk. A  reformátori teológia meggyőződése szerint a hit nem em
beri produktum s ezért nem is csupán az emberi kultúra egyik ér
téke. Van ugyan a hitnek emberi megjelenési formája, a történelem
ben szükségképpen változó vetülete. Ebből a szempontból nevezhető 
és tekinthető a keresztyén hit is vallásnak, s szemlélhető az emberi 
vallásosság általános összefüggéseiben is. Jelenségei vizsgálhatók a 
történettudomány, a társadalomtudomány, a lélektan, stb. eszközei
vel és módszereivel. Csupán azzal kell tisztában lennünk, hogy 
mindez nem éri el magát a hitet és annak lényegét, Isten titkát és 
művét. Amikor tehát az egyházban tanító munkát végzünk, ennek 
a teológiai felismerésnek ott kell lenni a háttérben, ennek tudatában 
kell tanítanunk.

Ez utóbbi felismerés, vagyis az egyház tanító munkájának sa
játossága s az ebből folyó következmény, hogy ez nem iskolai, ha
nem sajátosan egyházi feladat, a húszas-harmincas évek teológiai 
megújulásában került felszínre és akkor indult meg a fáradozás e
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helyes teológiai felismerések érvényesítéséért. Gerhard Bohne volt 
egyike az elsőknek, aki azóta úttörő jellegűvé vált könyvében (Das 
Wort Gottes und dér Unterricht, 1929) rámutatott arra, hogy az ún. 
„vallástanítás” idegen test a szekularizált iskolai közoktatás szerke
zetében, nem is szólva arról, hogy igen sokszor előadását illetőleg 
tanítását egyszerűen rábízták az iskola valamelyik tanítójára, taná
rára, akinek sem megfelelő teológiai képzettsége, sem hitbeli meg
győződése nem volt e feladat teljesítéséhez. Bohne felismeréseit so
kan továbbvitték és kidolgozták a reformátori teológiai feltételekből 
kiinduló sajátos egyházi tanító munka elvi és gyakorlati felépítését 
(Oskar Hammelsbeck: Der kirchliche Unterricht, 1939; Leonhardt 
Fendt: Katechetik, 1935; W. Koepp: Die Erziehung unter dem Evan
gélium, 1932. stb.). Már a szóhasználatban való változás is mutatja 
a fordulatot: Vallástanítás (Religionsunterricht) helyett egyházi-ke
resztyén tanításról beszélnek (Kirchliche Unterricht, Christenlehre).

E teológusok nemcsak arra mutattak rá, hogy az egyházi tanítói 
munka nem egyszerűen iskolai feladat, hanem egyúttal arra is, hogy 
e munka nem korlátozható a gyülekezet valamely korosztályára (a 
gyermekekre), hanem — felújítva a reformátorok tanítását — hir
dették, hogy az egész gyülekezetnek mindenestül és állandóan ta
nulnia kell, állandóan tudatosítania kell hitének tartalmát, hitvalló' 
gyülekezetté kell válnia s így felkészülni szolgálatára a világban. 
Mindehhez hozzátartozik a történeti háttér is : a harmincas évek ele
jétől kibontakozó ún. egyházi harc (Kirchenkampf), vagyis a német- 
országi Hitvalló Egyház harca a Német Keresztyének (DC) eretnek
sége s a hitleri rendszer ellen. Egyre másra jelennek meg a laikusok 
számára készült „kisdogmatikák” , laikuskáték, vagyis a felnőtt gyü
lekezeti tagok tanítását elősegítő könyvek, segédeszközök (pl. H. Vo- 
gel: Eiserne Ration eines Christen; nálunk is jelent meg hasonló fü
zet Urbán Ernőtől, Krisztus a királyunk címmel).

A háború utáni években e teológiai felismerések s a németor
szági egyházi harc tanulságai együttesen egyre inkább érvényesül
nek, a gyakorlati teológiai művekben és az egyházi gyakorlatban is. 
Így pl. Kari Brinkel már címében is sokatmondó tanulmányában 
(Kinder-und Jugendkatechumenat oder Gesamtkatechumenat? Die 
Christenlehre, 1963. évf. 2. sz.) utal Mt 28,20-al kapcsolatban arra, 
hogy a megkeresztelteket Krisztus parancsa szerint éltük végig ta
nítani kell a Mester parancsolatainak megtartására. O. Handler is 
rámutat arra (Grundriss dér Praktischen Teologie, 1957.), hogy a 
felnőttek állandó tanítása elháríthatatlan feladat s célja a hit igaz
ságaiban való elményítés és megerősítés s hogy erre az állandó taní
tásra, tanulásra az élet körülményeinek változásai (hivatás és hiva
tásteljesítés, házasságkötés, családi élet, gyermeknevelés, stb.) min
dig új alkalmat adnak, illetőleg e tanítást sokféle vonatkozásban te
szik szükségessé és sokféle tartalommal töltik'meg. Az összgyüleke- 
zeti katechumenátus gondolata egyre inkább hódít. A felnőttkate-  
chumenátus, vagyis az egész gyülekezet tanításának rendszerét H. H. 
Ulrich rendszeresen is kidolgozza. (Erwachsenenkatechumenat, 1966.)
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A keresztyén gyülekezet minden korú tagját, tehát a felnőtteket is, 
állandóan és folyamatosan, tervszerűen és rendszeresen tanítani kell. 
Ennek szükségességét a gyakorlat tapasztalatai is igazolják. Még a 
rendszeres templombajáró hívek is rendkívül tájékozatlanok sokszor 
a keresztyén hit és élet dolgaiban, illetőleg teljesen elavult szemlé
leteket őrizgetnek. E tudatlanságot, illetőleg e téves nézetek elbur
jánzását többek között a valláslélektani kísérletek és kutatások is 
feltárták s részben rámutattak az okokra is. E gyakorlati szükség 
mellett azonban elvi megfontolások is követelik a felnőttkatechume- 
nátust; ez felel meg ugyanis a gyülekezet út-i szemléletének is. E 
szerint a gyülekezet (ekklészia) nem kész, befejezett szervezet (insti
túció, intézmény), hanem élő és fejlődő organizmus. Erre utalnak töb
bek között a gyülekezet (egyház) valóságát szemléltető út-i képek is: 
az épülőfélben levő ház, a növekedő és fejlődő emberi test (Ef. 2. és 
4., I. Pt. 2. stb.). És ez felel meg a reformáció egyházszemléletének is, 
amely szerint az egyház egészében és tagjaiban is szüntelen megúju
lásra szorul, mindig tanul és új leckéket kap feladatul, amiket a tör
ténelemformáló Isten adhat fel neki. Ezért nem élhet meg az ősök 
hitéből s természetesen azok ismeretéből sem. Hitünket mindig újra 
át kell gondolni a történelem egy-egy új szakaszában és az emberi 
élet minden új helyzetében; e fejlődés, „férfiúvá érés” (Ef. 4,13. tkp 
nagykorúságra jutás) során mindig újra konfrontálni kell azzal a 
társadalmi, politikai, stb. valósággal, amelyben a hívők ma élő nem
zedéke benne él, s amelyben felelősséggel tartozik.

Ez az itt jelzett szempont természetesen meghatározza a felnőtt 
gyülekezet tanításának és tanulásának anyagát is. A hagyományos 
anyagokban (Biblia, hitvallási iratok, rendszeres hit- és erkölcstani 
anyag, ének-imádság-liturgikus anyag, egyháztörténeti anyag) min
dig újra meg kell keresni az éppen most súlypontos életkérdéseket: 
pl. a nemzedékkérdés, a sexuáletika kérdései, az öregség kérdései, 
a szabad idő kérdése, a béke megőrzésének kérdése, a faji kérdés, a 
forradalom kérdése, az ún. fejlődő népek és társadalmak kérdései, 
stb.). Az anyagot kellőképpen előkészítve a tanítást ezekre a súly
pontokra lehet koncentrálni.

Jellegében e tanítás mindenekelőtt információ (anyagközlés, tá
jékoztatás). Beszámolás ez a keresztyén hit tartalmáról; az egyházi 
hitismeret anyagának átadása, tradálása, amiben benne van mindaz 
ami az atyák örökségéből értékes és időt álló, megőrzendő, mert ma 
is élő és életet formáló hagyomány (v. ö. Hermann Diem: Erziehung 
durch Verkündigung, 1959.).

Az információhoz járul a tanítás, az értelmezés, a kifejtés, az 
indokolás, a megértetés mozzanata. A felnőtt gyülekezetnek egyre 
elmélyültebben értenie kell hitének tartalmát. A tanítás itt a leg
nyilvánvalóbban együtt-tanulás, módszere a megbeszélés, a vita.

E fenti két mozzanat nem nélkülözheti az elkötelezés kívánal
mának a hozzájárulását. Aki az egyház tanító munkájában forgoló
dik, az nemcsak informál, tájékoztat, anyagot közöl és értelmez, ha
nem egyben tanúskodik is. Meg van győződve annak igazságáról,
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amit nemcsak előad, hanem vall is s erre a meggyőződésre szeretné 
elvezetni a gyülekezet vele együtt tanuló többi tagját is.

E meggyőződés helyes nézetekre segít, tehát útmutatást ad, for
málja magatartásunkat, életre indít és cselekedeteket követel, a hit
ben járásra nevel. A tanítás akkor jó, ha a szolgálat gyümölcseit ér
leli, ha az egyes hívőket és a gyülekezetet a világban való feladataira 
készíti fel.

*
A modern társadalomnak, amelyben a keresztyén gyülekezet él 

és ahol szolgálatát végeznie kell, egyik jellegzetessége az, hogy „ta
nuló társadalom” ; olyan társadalom, amelyben többé-kevésbé min
denki tanul, illetve továbbtanul, (v. ö. a következőkhöz: H. Anger- 
meyer: Die Kirche in dér modernen „Lerngesellschaft” , Luth. Mo- 
natschefte, 1969/3). „Mai világunkban a tanulás a lét alapkövetelmé
nyeihez tartozik” (i. m. 122. o.). Az iskolai oktatás évei és az ezen 
felüli esetleges szakképzés nem nyújthatnak a ma emberének kielé
gítő és lezárt tudást, ismeretanyagot, kerek műveltséget. A gyorsan 
változó világban, a fejlődő, előrehaladó társadalmi változások között 
a szakmai tudás, hozzáértés és az általános tájékozottság terén egy
aránt és egyszerre haladni kell a korral annak, aki nem akar vég
képp lemaradni. Senki sem élhet meg abból az ismeretanyagból, 
amit gyermekkorában, ifjúkorában az iskolában, tanulmányi évei 
alatt megszerzett. A technikai civilizáció s általában a tudományok 
néha szédítő gyors iramú fejlődésében korábban megszerzett isme
reteink hamar elavulnak. Gondoljunk pl. akár az atomfizikára, az 
űrhajózásra, vagy az orvostudományra. Vagy gondoljunk a politikai 
változásokra: aki mondjuk 20 évvel ezelőtt tanulta Afrika politikai 
térképét, annak ma egy tökéletesen megváltozott helyzettel kell 
kell megismerkednie. A tömegtájékoztató eszközök — maguk is hal
latlan fejlődést futva meg — szinte naponta új ismeretanyaggal, in
formációval látják el az emberek százmillióit. Rádió, televízió és saj
tó azelőtt soha nem képzelt módon és mértékben tágítják látóhatá
runkat. Segítségükkel naponta szinte közvetlen átélőivé válunk a vi
lágtörténelemnek, olyan eseményeknek is, amelyek talán térben igen 
távol esnek tőlünk, kihatásaiban azonban valójában mindannyiun
kat érintenek valamiképpen. A világ kicsivé lett, de benne az ember 
felelőssége mérhetetlenül megnőtt. Ma már a művelődés, az ismeret- 
szerzés szinte robbanásszerű fejlődéséről szoktak beszélni. Az új és 
egyre újabb ismeretek, felfedezések tömkelegében nem könnyű tá
jékozódni, pedig erre égetően szükség van. Az egyes ember és a kö
zösség is csak akkor tudja a reá váró mindig újabb feladatok seregét 
megoldani, ha ismereteihez állandóan „hozzátanul” , egyre szélesíti, 
illetőleg cseréli is művelődésének körét, illetőleg annak tartalmát. 
Csak így érhető el a cél: egyre jobban megérteni önmagunkat és a 
társadalmat, a világot, amelyben élünk s abban helyünket megta
lálni és feladatainkat minél jobban elvégezni.

Ebben a tanuló társadalomban, az egyre táguló látóhatárú és az 
emberiség jövőjéért egyre súlyosabb felelősséget hordozó embervi
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lágban kell a keresztyén gyülekezetnek és az egyes hívőknek is meg
találnia helyét és szolgálatának alkalmait, lehetőségeit. Nyilvánvaló, 
hogy e feladatnak csak a fentebb körvonalazott tanuló gyülekezet 
felelhet meg. Vagyis csak a saját hitét jól értő s azt tudatosan élő 
gyülekezet ismerheti fel felelősségét az emberi közügyekben (a’ polis 
dolgaiban, tehát a politikai, gazdasági, kulturális, stb. kérdésekben) 
s gyakorolhatja azt eredménnyel. Így készülhet fel általános emberi 
feladataira. Az a keresztyén gyülekezet, s egyes hivő, amely, aki sa
ját hitének dolgaiban bizonytalan, tájékozatlan, az nélkülözi azokat 
a gyökereket, forrásokat, amikből táplálkozva sajátos hozzájárulását 
nyújthatná az egyetemes emberi kultúráért való fáradozáshoz és a 
társadalom erkölcsi erőfeszítéseihez, a művelődéshez és a nevelés
hez. (v. ö. S. v. Kortzfleisch: Wider den Bildungsnotstand in dér 
Kirche, Luth. Monatshefte, 1969/7. és Religiöse Erwachsenenbildung, 
u. o.).

Ez a hozzájárulás közvetetten először is abban állhat, hogy a 
keresztyén ember a maga helyén, tehát hivatásában, munkahelyén, 
a társadalom szervezeteiben, stb. hitéből élve Isten előtti felelősségé
ben (coram Deo) vesz részt a közügyekben, az emberi együttélésben. 
Ezzel funkcionális nevelést végezhet: példájával és magtartásával 
serkenthet a jóra. Hozzájárulása, részvétele közvetlen is lehet: konk
rété segíthet egyes területein az emberi életnek, együttélésnek meg
oldani a felbukkanó kérdéseket, feladatokat. így pl. segíthet esetleg 
a gyors fejlődés következtében előálló ún. művelődési robbanásban 
feldolgozni, elrendezni az emberre rázúduló ismerethalmazt. Egyik 
jelentős terület lehet a családi etika területe: sexuáletika az ún. új 
morál kialakítása, a nemzedékek együttélésének egyre feszítőbb kér
dései. Másik jelentős terület lehet a munka-erkölcs kialakítása, az 
idővel való felelős gazdálkodás, a szabadidő helyes felhasználása, a 
köztulajdon megbecsülése és védelme. Végül ott van a nemzetközi 
kapcsolatok területe: népek és fajok együttélése, a béke megőrzése, a 
kizsákmányolás megszüntetése világszerte, küzdelem a rasszizmus 
ellen, a haladó társadalmi mozgalmak támogatása. A felsorolás se
hol sem teljes, csupán példákat emeltünk ki. Hiszen a valóság szinte 
naponta új alkalmait teremti a szolgálatnak, a részvételnek, a segí
tésnek. A keresztyén proprium ezekben a szolgálatokban a motiváció 
és az elkötelezés sajátossága. Isten szeretete indít a szolgálatra és az 
Ő színe előtti felelősség kötelez reá. Isten szeretete Jézus Krisztus
ban a testté lett igében szolidaritást vállalt az emberrel, a világgal. 
A Chrisztosz diakonosz tanítványai csak a diakónia életformájában 
találhatják meg helyüket és létük értelmét a világban, (v. ö. Egyházi 
öncélúságból a világért való szolgálatba, Theol. Szemle, 1969. 3—4. 
sz. 75-kk old.) A tanítványi magatartásban élő, tehát új felismerések 
számára nyitott, mindig továbbtanuló és új tájékozódásra kész egy
ház a diakónus szerénységével ajánlja fel hozzájárulását a tanuló 
társadalomnak az emberi művelődés és a köznevelés kérdéseiben is.

El kell ezért utasítani azt a retrográd, visszahúzó irányzatot, 
amely az utóbbi években a katechetikai irodalomban, egyes az ún.
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„modern teológia” által befolyásolt körökben mutatkozik. Ennek az 
irányzatnak a képviselői úgy tűnik, mintha visszalépnének a húszas
harmincas évek teológiai felismerései mögé. Egyházi tanítás helyett 
újból „vallástanítás”-t emlegetnek s többek között azt hangoztatják, 
hogy a keresztyén „vallás” a kultúr javak egyike s mint ilyennek át
adására mindenkor az iskola illetékes (v. ö. Gert Ottó: Schule-Reli- 
gionsunterricht-Kirche, 1961., Martin Stallmann: Christentum und 
Schule, 1958.). K. E. Nipkov ugyan tagadja, hogy ez az irányzat a 
19. sz. liberális-teológiai, kultúrprotestáns felfogásának a repriszti- 
nálása volna (Nipkow: Religionspadagogik und Religionsunterricht 
in dér Gegenwart, — Theologia Practica, 1969/3), a valóságban azon
ban éppen erről van szó. Mert egyébként hogyan lehetne érteni a kö
vetelést, hogy az így értelmezett vallásoktatást, amire az összgyüle- 
kezet tanulását nyilvánvalóan ez az irányzat ismét le akarja szűkí
teni, „totálisan integrálni kell a közoktatásba” , vagyis annak szerves 
részévé kell lenni, hiszen — szerintük — a keresztyénség műveltsé
günk egyik integráns eleme. Ezzel ez az ún. modern teológia a gya
korlati teológiában s így a katechetikában is visszatér az ötven év 
előtti teológiai kérdésfelvetésekhez, — a gyakorlatban a nem kevésbé 
idejétmúlt megoldásokhoz. Anélkül, hogy az ún. modern teológia 
rendkívül komplex jelenségének analízisébe bocsátkoznánk — ehhez 
sokkal több hely kellene, mint ami itt rendelkezésünkre áll — ebben 
az összefüggésben megkockáztatjuk azt a véleményt, hogy ez a teoló
giai irányzat szinte görcsös igyekezettel fáradozik azon, hogy a teo
lógiát, mint tudományt versenyképessé és „szalonképessé” tegye a 
tudományok összességében. Ez nyilvánul meg többek között abban 
is, hogy a keresztyén hit lényegét az emberi lét önértelmezésében 
látják. Ennek a gondolkodásnak a jellegzetesen nyugati egziszten- 
ciálfilozófiával való összefüggése nyilvánvaló. Ez utóbbi pedig a 
nyugaton általánossá vált létbizonytalanság kifejezője. Lehet-e azon 
csodálkozni, ha az a teológia, amelynek nemcsak fogalmi készletét, 
de tartalmát is nagymértékben meghatározza ez a filozófia, maga is 
egyre bizonytalanabbá válik mondanivalójában, az egyház küldeté
séről és szolgálatáról való kijelentéseiben.

Ezzel már részben érintettük azt a társadalmi-politikai hátteret 
is, amelyben ezek a teológiai nézetek — itt most szorosan a fent vá
zolt katechetikai felfogásra gondolunk — gyökereznek. S ez a „ke
resztyén társadalom” a corpus christianum újra felélesztett fikciója. 
Ez az elgondolás, amely főként a nyugat-németországi viszonyokra 
jellemző, jól beleillik a II. világháború után lábra kapott restauratív 
törekvésekbe (v. ö. az egész kérdéshez: E. Hübner: Evangelische 
Theologie in unserer Zeit, 1966., 240-kk o.). — Érthető ezután, hogy 
ez a szemlélet, amely mindenáron fenn akarja tartani az egyház 
„közéleti szerepét” , úgy is mint kultúrtényezőét, éles kritikát kap 
többfelől is. Egyrészt a NDK-beli egyház teológusaitól, akik felis
merték ennek a képletnek történelmi tarthatatlanságát s a reformá
ció eredeti hagyományaihoz kapcsolódva az összgyülekezeti katechu- 
menátus irányában keresik az egyház tanítói feladatának teljesítését
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(v. ö. Herwig Hafa: Religionsunterricht oder evangelische Unter- 
weisung? Die Christenlehre, 1963/4). Másfelől olyan nyugati egyhá
zakban élő teológusok részéről is, akik szintén felismerték e szemlé
let retrográd jellegét s rámutatnak arra, hogy az nemcsak idejét
múlt, hanem alapjában is téves teológiai feltételekből táplálkozik 
(E. Hübler: Von dér Evangelischen Unterweisung zum Religions
unterricht? Wort und Gemeinde. Thurneysen-Festschrift, 1968.).

Az összgyülekezet, tehát a felnőtt gyülekezet tanításának és 
együtt-tanulásának szemlélete egyre inkább hódít a világkeresztyén- 
ség legkülönbözőbb egyházaiban és irányzataiban. Német nyelvte
rületen még 1964-ben jelent meg egy ilyen célt szolgáló könyv: 
C. Bourbeck, G. Grimme, E. Klessmann: Christ in dér Welt. Evan- 
g'elischer Katechismus für Erwachsene. — Egyéb kísérletektől elte
kintve azonban egy mű vált közismertté és rendkívüli jelentőségűvé 
ezen a területen s ez a Holland Katolikus Káté. A  könyvről, kelet
kezéséről, sorsáról és hatásáról jó tájékoztatást nyújt Bízik László 
cikke (Lelkipásztor, 1969. 7. sz.), továbbá itt találunk utalásokat a 
HK-val kapcsolatos magyar nyelvű irodalomra is. Mert a HK-nak 
ma már irodalma van s nem is kevés! Néhány tanulmányra felhív
juk a figyelmet: Fr. Winter: Eine Einführung in dér Hollándischen 
Katechismus. — Die Christenlehre, 1969/5. — H. Vorgrimler: Dér hol- 
lándische Katechismus und das Schicksal seiner deutschen Ausgabe. 
Ev. Kommentáré, 1968/7. — H. Ch. Piper: Glaubensverkündigung für 
Erwachsene, Dér neue kath. Katechismus in den Niederlanden. Ev. 
Theologie, 1968/11. — G. Bassarak: Heilige Érbe — modern formu- 
liert. Zeichen dér Zeit, 1969/6. — H. Ch. Piper: Ermutigung zum 
Abendmahl die Texte über die Eucharistie im kath. Neuen Katechis
mus in den Niederlanden. Theol. Practica, 1969/3.

Bízik L. ismertetése mellett hadd hívjuk még fel itt a HK né
hány példamutató és jelentős vonására a figyelmet. — A HK felépí
tése következetesen történeti, üdvtörténeti. Ezt azonban nagyon mo
dernül oldja meg. A kérdező emberből és az emberi lét problemati
kájából indul ki s csak a legutolsó fejezet címe ez: Isten (A tökéle
tesség felé c. V. részen belül) s ennek is utolsó szakasza ez: Isten sze
retet. Ezen belül végigvezet a népek útján, megismerteti a világ val
lásait és a modern humanitárius irányzatokat. Ezután szól Izrael út
járól s ezzel kapcsolatban a Biblia keletkezéséről, majd Jézus életé
ről, tanításáról és művéről. A IV. rész „Krisztus útja” cím alatt tár
gyalja az egyház történetét és mai életét, itt kap helyet az egyéni 
kegyesség (imádság, bibliaolvasás) és az istentisztelet, Isten népének 
papsága (!) és a pásztori szolgálat, továbbá az individuál- és szo- 
ciáletikai kérdések serege, igen emberi és néha merész felfogásban s 
a befejezésben az eszkatologia kérdései, a már említett kicsengéssel.

Megemlítem a HK néhány nagy pozitívumát:
1. A biblicitás. Állandó a hivatkozás a Bibliára és a könyv tele 

van bibliai idézetekkel, de nem locus-módszerrel, hanem a szöveg 
szerves összefüggésében. E mellett értékesíti a modern biblia-kritika 
eredményeit s hangsúlyozza a kijelentés történetiségét, emberi olda
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lát is. Az egyházi gyakorlatot, pl. ünnepek, a Bibliából eredezteti, 
ül. közvetlenül bibliai elbeszélésekkel hozza összefüggésbe.

2. Az ökumenicitás. A reformáció pozitív értékelése mellett az 
egész HK-nak határozottan evangéliumi jellege van. Ez nemcsak az 
egyháztörténet kritikai elemzésében jelentkezik, hanem pl. az ige
hirdetés központi helyet kap az istentiszteletben. Az előszó katoli
kusokhoz és nemkatolikusokhoz fordul. A Káté helyét a teljes Bib
lia mellett jelöli ki a könyvespolcon, mert célja ehhez, az örök for
ráshoz való vezetés.

3. Modernség. A HK nemcsak a Biblia használatában igyekszik a 
legmodernebb egzetikai eredményeket tekintetbe venni, nemcsak az 
egyházi dogmákat (pl. szűztől születés) próbálja közel hozni a mai 
emberhez, hanem az emberiség mai nagy kérdései és ezek megol
dása tekintetében is van mondanivalója. Mindenesetre igaza van 
Bassaraknak (id. cikkében), hogy ez a HK leghiányosabb része.

Végül nem kétséges, hogy a HK római katolikus könyv s ez ter
mészetes is. A római egyház sajátos tanítása érvényesül a kijelentés 
(teol. naturális), amely mintegy folytatódik az egyházban (pl. a bib
liai események és Lourdes analógiája!), a mariológia (Mária az egy
ház képe), az úrvacsoratan (az áldozati mozzanat jelentős), a klérus 
kiemelt jelentősége stb. tekintetében. Méltatlan volna azonban, ha 
ezeken akadnak fenn. A HK valóban úttörő kezdeményezés az 
egész keresztyénség számára az egyházi tanítás szolgálatában. Sür
gető feladat mielőbb hasonló — megközelítő! — értékűt alkotni pro
testáns területen, ahol nem tudom osztani Bizik L. optimizmusát, aki 
„protestáns előnyünkről” beszél a felnőttek tanítása tekintetében. 
Hol? Van ugyan nagyszerű lutheri tanításunk az egyetemes papság
ról, de hol szereztünk ennek érvényt? Vannak presbitériumaink, me
lyek a gyülekezeti tanítás kiváló alapsejtjei és szerszámai lehetné
nek, de bizony többnyire csak anyagi ügyekkel és adminisztrációs 
kérdésekkel foglalkoznak.

Summa: a lecke feladatott számunkra. Tanítanunk kell az egész 
gyülekezetét, tanuló és továbbtanuló, szüntelen tanuló, gondolkodó 
nagykorú gyülekezetekért kell fáradoznunk. Csak ezek vállalhatnak 
felelős szolgálatot tanuló, nagykorú társadalmunkban, mindazokban 
a nagy és égető kérdésekben, amelyek mindannyiunkat közösen ér
dekelnek, mert az ember kérdései. Csak mint hitünket, küldetésün
ket, feladatainkat jól értő s mindig újra átgondoló keresztyének já
rulhatunk hozzá valami szerény segítséggel a társadalom nevelői tö
rekvéseihez is.

Dr. Groó Gyula

Megjegyzés: A LVSZ V. Porto Alegre-i nagygyűlésének előké
szítésével — III. csoport, 4. altéma: felelős részvétel a mai társa
dalomban, részvétel a nevelésben — kapcsolatban készült tanul
mány.
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A Z  EVANGÉLIUM  ER EJE A MAI EM BER SZÁM ÁRA
Sermo Dei, quotiens venit, mutaturus et innovaturus orbem 

(Luther). Kérdések támadnak, választ sürgetnek. Mit jelent „sermo
Dei” ? hogyan jön, érkezik hozzánk? milyen világban él a modern 
ember? mennyiben hoz változást és megújulást?

Korszakunk radikális fordulatot jelent az emberiség történel
mében. Atomkorszak, a világűrkutatás és űrhajózás, az ipari 
tömegtársadalom, a politikai-gazdasági-technikai forradalmak kor
szaka. A tudomány uralkodásának korszaka. Wolfgang KRAUS 
egyenesen a tudósok rendjéről ír a parasztság, főnemesség-klérus, 
polgárság és proletariátus rendje után. (Dér fünfte Stand, Bern, 
1967.) A technika minden téren diadalhadjáratot tart. S ezzel pár
huzamosan uralomra jut a szekularizmus. Harvey Cox amerikai pro
fesszor értekezésében hangsúlyozza (Evangélium ohne Religion für 
eine Welt ohne Gott), hogy keleten és nyugaton egyaránt az egy
házaknak nem a kommunizmus, hanem a szekularizmus a problé
mája, amely partnerével, a racionalizmussal az erősen hagyomá
nyokhoz kötött világunkban uralomra tör. Heinz Zahrnt egyik ta
nulmányában (Protestantismus) így ír: „a szekularizmus fejezi ki 
legvilágosabban a modern lét- és valóságértelmezés szignatúráját. 
A  metafizikai díszletek mindenütt leomlottak. Gazdaság, politika, 
művészet, jog és morál saját törvénye szerint alakul. A mai ember 
Isten nélkül oldja meg maga és világa kérdéseit.”  Érdemes felfi
gyelni a zürichi Gerhard Ebeling gondolatmenetére (Wort und 
Glaube kötet): ami a tudomány nevében ártatlanul indult, a hitet
lenség forradalma lett. Korunk minden életterület elvilágiasodásá- 
nak lavináját indította el. A keresztyén hit, az egyház esetenkénti 
presztízsnyerései ellenére, reménytelen defenzívában van. Azoknak 
a száma, akiknek Isten neve érthetetlenné vált, nemcsak keleten, 
hanem nyugaton is, sokkal nagyobb, mintsem vélnénk. Képtelenek 
egyeztetni a keresztyén hit hagyományos tartalmát a valóság isme
retanyagával.

A szekularizmus győzelme — úgy tűnik — végkifejléséhez kö
zeledik. Előző nemzedékek ragályt, éhséget, gazdasági krízist, hábo
rút isteni sorscsapásoknak tekintették, s próbatételként viselték el. 
Ma mindenütt elvárják a kormányzatoktól, hogy orvosi higiénia 
eszközeivel, politikai és gazdasági intézkedésekkel energikusan old- 

.ják meg ezeket a kríziseket. Az említett jelenségeket régen mithiku- 
san magyarázták. Ma racionálisan oldják meg, s ezeknek a megol
dásoknak lehetősége fantasztikusan nagy. Középkorban a vihar 
okozta károk ellen János evangéliumának elejét olvasgatták. Ma 
Villámhárítót szerelnek fel és számítanak a biztosítási térítésre. 
A régi természet- és történelemmagyarázat zárt egészet jelentett. 
Luther is ebből az alapállásból harcolt Kopernikus ellen. Ez a világ 
ma tökéletesen érthetetlen. Ma nem az a kérdés: „hogyan találhatok
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kegyelmes Istenre?” — hanem, ha egyáltalában felvetik a kérdést, 
kb. így hangzik: „egyáltalában van Isten?” Naiv lelkek ezért meg
rettenve a szekularizmus és modern atheizmus rémeitől, megkísérlik 
a modernizálást, egyházi patriotizmussal és hitvallásos páthosszal 
harcolgatni kezdenek védekező pozícióból. Teológiailag erősen kér
déses előfeltételekkel indulnak a „szent” küzdelembe, mintha min
denféle vallásnak a szekularizmustól fenyegetett végpusztulása egy
úttal az evangélium végpusztulását is jelentené. Súlyos hiba Jézus 
Krisztus evangéliumának és keresztyén vallásnak egy nevezőre váló 
hozása. Nem lehet azonosítani a Jézus Krisztusba vetett hitünket 
a középkori mithikus világképpel. Sajnálatosan jelentkeznek ezek 
a rövidzárlatok éppen az ún. „gyülekezeti mag”-okban. Hendrik 
Kraemer holland teológus (Die Kommunikation des christlichen 
Glaubéns) keményen szembeszáll az ilyen egyszerűsítésekkel. Sze
rinte a szekularizálódás Isten ironikus útja, amelyen az egyházat 
eredeti hivatásához segíti vissza t.i., hogy hirdesse Krisztus uralmát 
minden életterület fölött, de úgy, mint Ura! tehát szolgáló formá
ban, nem pedig hatalmasságként, amely privilégiumokra támaszko
dik s azokat igényli is a maga számára. Élesen elítéli a mai egyházak 
jajveszékelő és védekező magatartását.

A szekularizáció folyamatában az jut érvényre és siet végkifej-
lésre, ami a keresztyén hitnek eredeti és lényeges tartalma, a világ 
démontalanítása (Entgötterung dér Welt!) Ez a szekularizáció a bib
liában kezdődött el! Az Ószövetség a Teremtő-Jahve hittel meg
fosztotta a természetet mithikus, politheista hatalmaitól. A történel
met ugyanígy megfosztotta istenek mithikus drámáinak ábrázolásá
tól, s a történelmet úgy tárta fel, mint Jahve és az,ember, Izrael 
népe, minden nép találkozásának történelmét. A modern ember két 
nagy érdéklődési területe a TERMÉSZET és a TÖRTÉNELEM mito- 
lógiátlanítása, vallásos díszletektől való megfosztása a bibliában 
kezdődik! Ezt a folyamatot teljességre vitte az újszövetség a Názá- 
retiről való híradásával, amikor az isteni kinyilatkoztatás döntő ese
ményének egy egészen „világi aktus”-t, egy halálra ítélt embernek 
Poncius Pilátus idején való kivégeztetését tekinti. Igen, egy isten- 
káromlás (!) és államellenesség (?) vádjában elmarasztalt — ember
nek rossz hírű kivégző helyen való pusztulásáról szól, kívül minden 
szakrális körön és távol minden vallásos kegyhelytől. Jézus Krisztus 
halála valóban vallás vége! Sacrificium inellectus, ha hitünkért fel
adjuk a természettudományos gondolkodás szabadságát. A termé
szettudományos ismereteink kedvéért legfeljebb vallásunkat kell fel
adnunk, de nem a hitünket. A filozófusok istene nem az Ábrahám, 
Izsák és Jákob Istene! S amikor Nietsche kiadta a felszót: „Isten —  
halott!” , akkor ez valójában nem az egyház megsemmisítését jelen
tette, hanem a vallás liquidálását fejezte ki, ami azonban már a bib
liában megkezdődött!

Itt vetődik fel BONHOEFFER ismert kérdése a „vallásos” ige
hirdetés és a bibliai fogalmak nem vallásos interpretációja tekinte
tében. A „Widerstand und Ergebung” kötetben reánk maradt levelei
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feldolgozásában jelentős szerepe van Gerhard Ebeling könyvének 
(Die nichtreligiöse Interpretation biblischer Begriffe). Szerinte ez 
valójában krisztológikus interpretációt jelent. Bonhoeffer utolsó hó
napjaiban ezzel a kérdéssel foglalkozott: „kicsoda ma számunkra 
Jézus Krisztus és hogyan lesz a vallástalan emberek Ura?” Tudo
mányos, művészeti és morális problémáknál magától értetődővé vált, 
hogy az ember ezekkel a kérdésekkel Isten nélkül birkózzon meg. 
De száz év óta ez érvényessé vált a vallásos kérdésekre nézve is. 
Kiderült, hogy minden megy, talán még jobban is, mint korábban 
Isten nélkül. A modern ember úgy él, „sicut Deus non daretur” . 
Mint korábban tudományos életterületről, most innen is „kiszorult 
az Isten” . Mint írja, „teljesen vallástalan korszaknak megyünk elébe, 
az emberek úgy, amint vannak, egyszerűen már képtelenek vallá
sosakká lenni” . Nem tagadhatjuk az egyház, a teológia alapkrízisét. 
„Honest to God” kell végre beszélnünk a dolgokról (Robinson). Nem 
a szekuláris világ vagy talán atheista propaganda miatt. Magunk 
miatt. Le kell ásnunk lényegünk alapjáig. Semmiféle kegyes strucc
politika nem segít, sem konfesszionalista, restauratív theológia téte
leibe való lehorgonyzás. Szánalmas állapotunkat legjobban az jelzi, 
hogy a vallásos egyházi kifejezéseink, fogalmaink hamis használat 
és hamis értelmezés során odajutottak, hogy érthetetlenségüket és 
használhatatlanságukat mindenkinek látnia kell. Gondoljunk csak 
a „kyrios” és „soter” bibliai alapfogalmak mai csengésére. Hol van 
ma már ezeknek súlyos, bátor, mindenki számára érthető tartalma? 
Persze nem új fordításról vagy a bibliai fogalmak egyszerű cseréjé
ről van szó. Rendkívül alapos teológiai, exegetikai munkára van 
szükségünk. Bonhoeffer számára mindez a krisztológiai interpretá
ció kérdése. Magát a keresztet sem szabad vallásosan „jel” -ként ér
telmezni. Álljon előttünk mint közönséges bitófa, amelyen „kapun 
kívül” (!) szenvedett és meghalt az egész emberiségért való szere- 
tetében. Nem a természet és történelem, egyedül ez a kereszt ismer
teti meg velünk az igazi Istent, Aki engedi magát kiszorítani vilá
gunkból a keresztre, Aki ájultan és erőtlenül tűnik fel előttünk, de 
Aki pontosan így és ezért van nálunk, velünk! Mennyi metafizika 
jelentkezik még nálunk az első hitágazat vonalán, mennyi teológia 
naturális él még virulensen sorainkban, mennyi theizmust hirdetünk 
(és még védeni is merészeliük az atheizmussal szemben), mennyi 
apologetikát használunk az ő  léte bizonyítására. Egyszer már végre 
mindennek ellene kell mondanunk, nem azért, mert tarthatatlanná 
váltak a szekularizmus támadása nyomán, hanem mert teológiai 
eszmélődésünkben végre világossá vált előttünk a szentírás közepe, 
t.i., hogy mi egyedül Jézus Krisztus életében, halálában és feltáma
dásában találkozhatunk a biblia Istenével!

Jézus Krisztus emberré léteiének, megfeszítésének és feltámadá
sának proklamációját újszövetségi értelemben „kerygma,’-nak ne
vezzük. Tehát nem időtlen igazságok tanszerű kifejtéséről van szó, 
sem históriai faktumok krónikás hírüladásáról. A kerygma az antik 
korszakban hírnöki funkciót jelentett, amikor valaki hadijátékok-
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ban a győzelmet kihirdette vagy tudtul adta az új uralkodó kor
mányzói jogkörbe való lépését. Ez volt az „evangélium”. A „keryx” 
tehát sem docens, sem riporter. Szolgálatát teljhatalommal végezte 
olyan esemény hírüladásában, amely mindenki számára maximáli
san revelans, azaz mindenki számára teljes szituációváltozást jelen
tett.

Anders NYGREN világosan kidolgozta (Das lebendige Wort 
Gottes) az evangéliumnak ezt a proklamatív vonását szemben a 
teoretikus közléssel, intellektuális referátummal és krónikás riport
tal. Szemléletes példát használ. A megszálló németek kapituláció
jának proklamálása a norvég ellenállók számára igazi értelemben 
„jó  hír” volt, helyzetüket gyökeresen megváltoztatta. A szabadság 
szép fényében új életet kezdhettek. A kép alkalmazásával az evan
gélium hirdetését úgy tekinthetjük, mint Jézus Krisztus győzelmé
nek és uralomra jutásának proklamációját. A világ fejedelmének 
bukását jelenti be az evangélium, a világ elemei alóli felszabadulás 
felséges valóságát. Persze mint minden hasonlattal, ezzel is csínján 
kell bánni. Igaz az egyszeri, alapvető szituációváltozás hírüladásá- 
nak a jelentősége. De a keresztyén igehirdetésben, tanításban, lelki
gondozásban állandó ismétlődésről van szó! Nálunk és közöttünk 
még nem a missziói helyzetről van szó. A körülöttünk élők gyer
mekkoruktól fogva ezt már számtalanszor hallották. Most minden 
azon fordul meg, hogy az egyház igehirdetése csak ennek a szituá
cióváltozást jelentő ténynek puszta ismétlése, emlékezietése és taní
tása — vagy pedig az ismétlés látszata ellenére mindig újra konkrét 
proklamatikus aktus? Tehát csak referátum az igéről vagy pedig az 
igének aktuális manifesztációja? Jézus Krisztus reális prezenciájárói 
van szó! Wilhelm STÁHLIN hangsúlyozta (Vom Wagnis dér Pre- 
digt), hogy Krisztus valóságos jelenléte az istentiszteletünk alap- 
feltétele. De hiba lenne csak az úrvacsorára vonatkoztatni. Szigo
rúan és lényegileg érvényes ez a jelenlét az igehirdetésre is! Amikor 
haldoklónak hirdetjük Krisztus feltámadását, ez csak látszólagosan 
ismétlés, emlékeztetés és tanítás. Valóságos proklamációról van szó, 
amely exorcista erővel jelentkezik a „végső óra” kíséretében levő 
ember számára. Amint a keresztség és úrvacsora Krisztus reál- 
prezenciája nélkül pusztán hagyományos szokás és emlékünnepély, 
úgy az igehirdetés a Szentlélek által megvalósuló Krisztus-jelenlét 
nélkül csupán referátum. Nemcsak a haldokló jut el a „végső óra” 
szorongásába. Bár vitathatatlan Krisztus győzelme a „hatalmassá
gok” fölött, a harc tart. Mint a sztálingrádi csata vagy az Avranches 
melletti áttörés eldöntötte a második világháború kimenetelét, még 
sokáig tartott a küzdelem. Így a lényegileg legyőzött „hatalmassá
gok” terror- és propagandamunkája miatt a keresztyén ember még 
mindig áldozatul eshet. Így az egyház minden cselekménye „harci 
cselekmény”  (v. ö. Wingren és Vajta alapvető munkáit!), amely a 
vétkes és halálba hulló embert kiragadja a démoni hatalmak karmá
ból s őt is in actu Krisztus feltámadásának térségébe vonja. Az a 
jó evangéliumhirdetés, amely szíven találja a szorongatott embert.
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Luther mindig üdvtörténetileg gondolkodott. Sohasem tekintette 
„önmagában” az üdvtörténet eseményeit. A teremtés és megváltás 
tényeit Isten végbevitt és vitathatatlan, történeti eseményeinek te
kintette. De újra és újra a Szentlélek munkájára vetette a hang
súlyt. Aki ezeket a végbement üdvtényeket megjeleníti és in actu 
valóssá teszi. Nem az embernek kell visszavándorolnia időben 
Krisztushoz. Ő ma is jön az emberhez. Adventje folyamatos evangé
liumában és szentségeiben. Ezért emelte ki Luther oly erőteljesen 
az igehirdetés fontosságát. Különbséget tett „factum” és „usus facti” 
— „meritum” és „distributio meríti” között. Az evangélium ereje ma 
az usus facti és distributio meríti munkájában áll. Ez az értelme 
a szállóigévé lett, lutheri fogalmazásnak „Christus pro nobis” . Az 
evangélium hirdetésében van jelen az emberiségben Jézus Krisztus 
és viszi diadalra egyszeri győzelme erejével nemzedékről nemzedék
re ügyét a pusztító hatalmasságok fölött. Az evangélium hirdetése 
terjeszti ki az egész emberiség egész történelmére Krisztus művét. 
„Usus facti” tehát Isten folyamatban levő munkája az emberiségre 
alkalmazva térben és időben, igehirdetés, ami tulajdonképpen az 
igébe foglalt üdvtörténet! Ezért ahol Isten igéje „ym schwang geht” , 
ott működik az üdvösséget szerző Isten manapság is. így lesz az 
evangéliumhirdetés mindig harci cselekmény. Az ördög mindenre 
kész, hogy ezt megakadályozza. Magára az emberi, természetes észre 
apellál, hogy ám, lássa a gyermeket a bölcsőben, lásson egy meg
feszített férfit a Golgothán, lásson egy üres sírt — de ne hallja 
meg (!) az evangéliumot, ami arról tanúskodik, hogy az a gyermek 
Isten Fia, a szenvedés és halál a mi kiengeszteltetésünk, és hogy 
az üres sír a Feltámadt Urat hirdeti. Az üdvtörténetnek csak külső 
eseményeit szemléli az „ész” , ebben áll az emberi tanítás, amely 
az utolsó napig viaskodik Isten igéje ellen. Az „emberi tanítás” már 
nem hidal át semmit. Isten igéje nem működik emberi szavaink nél
kül, de legremekebb szavaink is nélkülözhetik Isten igéjét s akkor 
nincs jelen Krisztus, nem működik a Szentlélek, minden erőtelen 
és bizonytalan. Isten egyetlen Igéje maga Jézus Krisztus. Az egyház 
végső feltétele, hogy Isten nem néma (mutus), hanem beszél (ver- 
bosus, loquens). Isten tulajdonképpeni szava, a visszavonhatatlan és 
végérvényes — Jézus Krisztus, az Evangélium! A Lausanne-i világ- 
konferencián 1927-ben GOGARTEN mutatott rá helyesen, hogy az 
evangélium summája: Krisztus meghalt bűneinkért és feltámadt a 
megigazulásunkra! (Rm 4,25) A törvény is Isten szava. De kiegyen- 
líthetetlen, reális dialektikus ellentétben áll az evangéliummal. Ha a 
törvény szól, hallgat az evangélium s ha felcsendül az evangélium, 
el kell némulnia a törvénynek. Ez a divergencia, sajnos kiegyenlí
tődött. Egymásutániság vagy egymásmellettiség lett belőle. A dia
lektikus iskola sem értette meg ezt korunkban. A kinyilatkoztatás
ban lényegesnek nem azt tartották, mit mond Isten, hanem hogy 
egyáltalában megszólal, nem azt, hogy mit hall az ember, hanem 
hogy az ember megszólítható, hallóképes. Barth ugyan beszél a tör
vény és evangélium dialektikájáról, de nála nincs szó tárgyi dia
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lektikáról. Nála a törvény is ígéret és az evangéliumban is követelés 
hangzik. Ez mindkettőnek depotenciálását jelenti! Lutheri drága 
örökségünk a divergencia ismerete, fenntartása, megkülönböztetése 
és így helyes használata. Lex semper accusat — az evangélium pedig 
a bűnbocsánat ajándéka ingyen kegyelemből. Persze, hogy nem 
hiányzik az egyház igeszolgálatából a törvény hirdetése, de az nem 
az új embert építi, hanem az óembert semmisíti meg. Az új embert 
egyedül az evangélium teremti, erősíti, építi és érleli a teljességre. 
Nem az evangélium szolgál a törvénynek,' hanem fordítva, amikor 
mindenkit vétkesnek minősít és „minden szájat betöm” !, hogy meg
tanuljunk az evangélium hitéből élni. Az ember útja vagy a törvény 
vagy az evangélium, de a kettő semmiképpen sem. S ezért az egyház 
tulajdonképpeni, egyetlen mondanivalója az evangélium!

Amikor az egyház szolgálatáról beszélünk, nemcsak a lelkészi 
szolgálatra tekintünk. Hiszen manapság az egyház reprezentánsai 
és Isten igazságának tanúi a mindennapi élet valóságában, hivatásuk 
munkahelyén — a laikusok. Általuk lesz az indifferensek, kívül
állók, sőt tudatos ellenfelek előtt nyilvánvalóvá az evangélium prok- 
lamációja. A világkeresztyénség egészében égbekiáltó nyomorúság 
ennek fordítottja, a laikus apostolatus majdnem teljes hiánya. Az el- 
paposodott egyházban minden fonákjára fordul. A szűk, „szakrális” 
keretek közt élő és a hagyományos utat járó, a teológiai forradalmat 
nem vállaló és abban részt nem vevő lelkészek prédikálása így élet- 
idegenné válik, Trillhaas kiált fel ebben a gondolatmenetben: „mi
lyen komikussá válnak ezek a prédikációk, ha egyszer hétfőn, gyár
ban, ebédszünetben mondanák e l . . . ! ” (Evangelische Predigtlehre) 
HARNACK már régen megbizonyította, hogy az első századokban 
az istentiszteleti igehirdetés mellett a környező világ számára sokkal 
izgalmasabbá, állásfoglalást kikényszerítővé vált a koinonia, dia- 
konia és mindennapi martyria. A puszta keresztyén exisztencia. 
A nagykonstantinuszi örökségből még mindig ki nem szakadt egy
házi életben alig van nyoma ennek a laikus testvéri közösségnek, 
derűs, örvendező életvalóságnak, egymásért és mindenkiért szeretet
tel szolgáló magatartásnak. Ami van, sokkal inkább a „gettó-egzisz
tencia” . Még mindig nem számolódott fel az ún. „hochkirchliche” 
tendencia. Nem szabad az egész gyülekezet küldetését és szolgálati 
feladatát a lelkészekre korlátozni. Érdemes felfigyelni arra. hogy az 
ökumenikus mozgalom milyen mértékben szélesítette az egyes egy
házak látókörét. Századunk első felében a lehető megegyezések és 
a nyilvánvaló eltérések regisztrálása folyt. Edinburgh-ban 1937-ben 
a differenciákat az ordináció, episkopatus, succesio és szentségtan 
vonalán érzékelték. Egy emberöltővel később nagyot változott a 
helyzet. Montrealban 1963-ban a differenciák alapjai feltárásánál 
központba került a keresztség kérdése, amely mindenkit szolgálatba 
állít s amelyen nyugszik maga a lelkészi tisztség is. Hivatal — ordi
náció — gyülekezet helyébe került most a „Krisztus szolgálata és 
az egyház szolgálata!” Már nemcsak a „corpus christianum” felbom
lásának ügye foglalkoztatja az egyházakat, hanem a „corpus
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Christi” valósága és gyakorlati jelentősége. Mivel egy mondatba 
soha nem fér el az isteni kinyilatkoztatás valósága, feltör az ős
eredeti, bibliai dialektikus gondolkodás minden vonalon. Egyfelől 
kétségtelen tény, hogy „Predigen ist kein Menschenwerk” és „Unser 
Herr Gott will alléin Prediger sein” (Luther), másfelől világossá vált 
az evangélium logikájából fakadóan, hogy Isten a saját igehirdeté
sét az emberi igehirdetés maszkja mögé rejti! Tehát nem tehetünk 
egyenlőségi jelet a ,,mi” prédikálásunk és Isten igéje közé, ez ret
tenetes illúzió lenne (Trillhaas), viszont nem lehet hallgatnunk, hi
szen küldetésünk, lényegünk és sorsunk az evangélium szolgálata. 
Az igehirdetői tisztségre érvényes Luther megállapítása „so mán uns 
nicht mit dér vocatio zwánge, so tatén wir es nicht!” Viszont ismét 
a karizmatikus gyülekezeti gazdagság folytán ez az egész keresztyén 
népnek mandátuma. Az igehirdetés nem institucionális értelmű. Hi
szen az igehirdetésnek több alakja és módja van. Luther egyenrangú 
értelemben beszél az igehirdetésről és a „Mutuum colloquium et con- 
solatio fratrum”-ról (Schmalk. c. III, 4.).

Az evangélium hirdetésének „scopus generálisba maga Jézus 
Krisztus. „Mán kann sonst nichts predigen denn von Jesus Christus 
und vom Glauben” és jellegzetes, lutheri fogalmazásban: „Ihn al
lein weiss der Heilige Geist zu predigen, dér arme Heilige Geist 
welss sonst nichts .. . ein Zitherspieler, dér nur auf einer einzigen 
Saite spielen kann, wird ausgelaoht. So geht’s auch dem Heiligen 
Geist: Jesus Christus, weiter weiss er nichts!”

Krisztus az egész szentírás közepe, tengelye, mértéke. A törvény 
csak előjáték, előszó, mert Isten tulajdonképpeni szava az evangé
lium, a kiengesztelés és megigazulás evangéliuma. A Szentlélek ere
jének, működésének centrális a jelentősége: „Christus hat uns nicht 
alléin gratiam, sondern auch donum verdienet, dass wir nicht nur 
Vergebung dér Sünden, sondern auch Aufhören von den Sünden 
hatten” . Luther nem épít az igehirdető karizmatikus képességeire, 
hanem sókkal inkább bízik a Szentlélek működésében, erejében: 
„wohl, wir habén Gottes Wort. Aber dass der es wirksam ist, das kön- 
nen wir nicht machen. Mán muss beten, dass der es wirksam mache, 
der es gegeben hat” . Az evangélium hirdetése határtalan bizodalom- 
ban mehet csak végbe. Határtalan bizodalom abban, hogy Isten 
maga veszi át a szót, jelen van maga Jézus Krisztus és a Szentlélek 
fáradhatatlanul végzi az óember megsemmisítését és az új ember, 
új élet, új világ teremtését.

WINGREN kristálytisztán elénk állította a kikerülhetetlen való
ságot: az igehirdetés mindig két pólusú. Az egyik pólus az ember 
(és világa) szituációja, a másik pólus Isten friss, életadó, erős szava, 
az evangélium. JESCHKE és a prágai iskola az utóbbit szívesen 
bontja szét négy aspectusra: teremtés, bűn, megbocsátás, örök élet. 
A lényeges egyfelől, hogy az ember (és világa) „in situ” álljon előt
tünk, másfelől hogy a „metafizikus” igehirdetések radikális liquidá- 
lása végbemenjen. Az üdvösségtörténeti igehirdetés mindenféle val
lásos igehirdetésnek végét jelenti. Viszont az üdvtörténeti evangé
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lium hirdetés a probléma elé állít: „mi az igehirdetés és a konkrét 
történelem viszonya?” az ún. „politikai” igehirdetés kérdése ez. 
BULTMANN ennél a pontnál állt meg. Nála az egyház és történelem 
irreveláns. így akarja megőrizni az igehirdetés „tiszta” voltát, pedig 
talán csak a bátorság hiányáról van szó, hiszen kiszámíthatatlan a 
kockázat. Bőséges tapasztalat bizonyítja azonban, hogy az igehirde
tés csak ott talál visszhangra, ahol vállalta világunkért a felelőssé
get. (Niemöller, Gollwitzer stb.) Csak így válik hitelképessé az ige
hirdetés. Bultmann nem alaptalanul fél a szószék politizálódásának 
veszélyétől és tanulságosan ez mégis pont ott jelentkezik, ahol Isten 
„tiszta” (?) igéjét mentesíteni próbálják minden történeti vonat
kozásától.

Az üdvtörténeti, eseményszerű igehirdetéssel szemben teológiai
lag illegitim motívumok jelentkeznek: 1. a homo naturális vágya 
valami biztos, változhatatlan után s ezzel a bibliai híradást rögzíti. 
A rögzített igehirdetés restáurációs törekvéseknek lesz szellemi bá
zisa s így kiindulópontja az ún. „keresztyén front”- nak. A securitas 
pozícióiba való menekülés a bibliai igehirdetés végét jelenti. Isten 
számunkra negációk mögé rejtette az igazi pozíciót! Jaj, ha az egy
ház, az igehirdető a keresztyén tradíciónak, a keresztyén civilizá
ciónak ideológiai eszközévé torzul. 2. Az ellenállás gyakran a tech
nika forradalmában élő történelmi szituáció reakciójaként jelentke
zik. Mindenfajta mitológiátlanítás ellen hadakoznak azzal az érve
léssel, hogy az ész uralomra jutásának egyoldalúságát a szív kultu
ráltságával kell ellensúlyozni, téhát szükség van az ember bensősé- 
gének ápolására, a bibliai költői metaforákra, nemes érzelmek és 
eszményi igazságok hirdetésére.. . így azonban az igehirdetés a 
szépirodalom szintjére alacsonyodiik, illetve a személyiségkultusz 
eszközévé válik.

Üdvtörténeti igehirdetés csak mitológiátlanított igehirdetés le
het. Hans URNER hármas tétele: 1. a mitológiátlanítás szükséges, 
mert Jézusról mint Krisztusról szóló híradás a kései antik kor mi- 
thikus képzeteiben maradt reánk. 2. Nem a mithikus képzetek pusz
ta lebontásáról van szó, hanem a Krisztus evangéliumának korunk 
nyelvén egzisztenciális interpretációjáról. 3. Számolnunk kell azzal, 
hogy a mithikus beszédmód bizonyos hányada az igehirdetésben 
feloldhatatlan marad, hiszen minden „világi” beszéd Istenről, mint 
a világ fölöttiről, világon kívüliről és így a világban élőről — mi
thikus. Maga Isten nem mithosz. A Krisztus-kinyilatkoztatás — va
lóság, de a Róla szóló bizonyságtétel mindig újra „mithikus” . Ez 
tehát a theológia, az egyház szakadatlan eszmélődését, új fogalma
zását, tanulását és taníthatóságát jelenti (nie im Sein, immer im 
Werden!)

Alfréd DEDO MÜLLER a felvetett kérdésre: „hogyan állunk az 
evangélium hirdetésével a szociális problematikával és dinamikával 
döntően meghatározott és nyugtalanított világban” •— hármas vá
laszt ad. (Die soziale Botschaft des Evangeliums in dér Welt von 
heute.) Az evangéliumot nem vallásosan, hanem realisztikusan kell
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hirdetni. Nem a vallásról van szó, hanem Isten országáról, Krisztus 
uralkodásáról. Nem emberi élményről, teljesítményről, kegyességről, 
hanem feltétlen valóságról. Istent csak dinamikusan, sohasem stati- 
jusan manifesztálhatjuk! Keresztyénség és szekularizmus közti dia
lektikus viszonyt nem oldhatjuk fel, de a dologi összefüggést sem 
szabad soha felednünk vagy felejtetnünk, hiszen a keresztyénség 
strukturálisan humanista! Az egyház számára semmiféle társadalmi 
ügy sem lehet közömbös. A hívők számára tudatosítani kell a gaz
dasági kérdést új módon. Legmagasabb rendű szellemi funkciójában 
is az ember a gazdasági élet függvénye. Az aszkéta is ! Assisi Ferenc 
koldulása során — mások munkájának gyümölcsére tekintett. Ez 
nem külső kényszer rajtunk. Feltétlenül és belülről határoz meg 
bennünket. A marxizmusnak igaza van, amikor leleplezte a korábbi 
keresztyénség egyoldalúságát, hamis spiritualizmusát. Az egyház te
hát nem tehet magáévá egyoldalú szociális-konzervatív tendenciá
kat. Dinamikus előretörésről van szó, amely a revolúció történelmi 
jelenségéig mindent magában foglal! Világunk állapota iránt minden 
közömbösséget és felelőtlenséget megtilt számunkra. Az evangéliu
mot nem szabad kriticizmus nélkül hirdetnünk, proklamálnunk. 
Egyedül a kriticizmus őriz meg bennünket hamis, metafizikai akcen
tusoktól, amelyek a reális tényeket leterhelik és megrontják. Gon
doljunk a pénzre, az emberi munkára. Luther milyen élesen bírálta 
a pénz útját és szerepét a Nagy Kátéban. Helyenként fantasztikusan 
egybecseng a tőke fölötti marxi kritikával! Végül Dedo Müller hang
súlyozza az evangélium hirdetésénél a konkrétság szükségességét. 
A konkrétság távoltartja az evangélium hirdetésétől a racionális 
teóriának és a vallásos képzetéknek fenyegető kísértését. Semmi
képpen sem elég Mt. 7. szerint az „Uram, uram . . .” Strukturális 
összefüggés van emberségünk, világunk és az evangélium között 
mind a humanizmus, mind a megvalósítás praktikuma tekintetében. 
Szánalmas és szerencsétlen magatartás pld. a béke tekintetében 
megzavarodni amiatt, hogy szekuláris oldalról jött és jön a felhívás. 
Nekünk tudnunk kell Lk. 19,40 igazát, ami szerint ha mi hallga
tunk, a kövék kiáltanak!! Evangélium hirdetése szolgálatában félre
érthetetlenné kell tennünk azt a tényt, hogy nem korszerűtlen val
lásról van szó, hanem Isten országáról, jóságos akaratáról, minden 
ember boldogításáról, az egész világ megmentéséről. Nekünk nem 
szabad abba a gyanús helyzetbe kerülnünk, mintha elhomályosíta
nánk az igazságot, a tényeket, a feladatokat. Nekünk kell elöljárni 
a realizálásban, a kritikai radikalizmusban és a mobilizáló konkreti
zálásban!

Igaza volt FREUD-nak. A vallás az emberiség egyetemes kínzó 
neurózisa. De az egyházban nem a vallásról van szó. Az evangélium 
azonban minden embernek és nemzedéknek világviszonylatban a 
tisztázódás és gyógyulás ereje, ISTEN MUNKÁJA AZ EMBERÉRT, 
A VILÁGÉRT! hiszen Jézus Krisztus az egész karaván Ura. (E.V.M. 
Bangalore)
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Balikó Zoltán

Olvasott és ajánlott irodalom:

A reformáció és az egyház egysége

I.

Az egyház egysége a reformáció előtti századokban

A középkori egyház, amelynek alkonyát a reformáció — és vele 
együtt az újkor — hajnala váltotta fel, a római pápa fősége alatt for
málta ki nagyobbára egységes nyugati arculatát. Az ariártus jellegű 
germán birodalom bukása után e latin szertartása, egyházat csaknem 
ötszáz éven át alig zavarták meg egységbontó törekvések. Nem úgy 
Keleten, ahol századokon át késhegyig menő teológiai viták és különféle 
teológiai irányzatok jellemezték az egyház belső életét. Egyes „eretnekek”  
természetesen mindig jelentkeztek az egyház történetében, csoportosulá
sukat azonban többnyire meggátolta a „népítélet” , amely kolostori fog
ságot, vagy gyakran máglyahalált mondott ki felettük.

Új helyzet állt elő 12. században, amikor két nagy jelentőségű moz
galom lendült támadásba a katolicizmus életformája és tanítása ellen. 
A Balkán-félszigetről Nyugatra húzódott albigensek az egyház romlott
ságával szemben a tiszta élet követelményével léptek fel —, innen van a 
„katharénus”  elnevezésük is, amelyből viszont a német „Ketzerei”, azaz 
eretnekség kifejezés származik. Megkülönböztették a „tökéletesek” (per- 
fecü) és a „hívők” (credentes) csoportjait, s az előbbiek közösségébe csali 
a „Lélek keresztségében” részesülteket vették fel. Tanításukban, misz
tikus szertartásaikban és ételtörvényeikben sajátosan keveredett a krisz
tusi életideál és egy alttól teljesen idegen, dualista keleti filozófia.
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A másik nagy ellenzék a valdensek mozgalma volt, amely főleg az 
egyház elvilágiasodása ellen harcolt. Apostoli szegénység, igeszerű élet, 
erős biblicizmus jellemezte tagjait —, nem csoda tehát, ha a pápa 
1184-ben expommunikálta őket. A több évszázados véres üldözés elle
nére több országban a reformációig, sőt Itáliában napjainkig fennmaradt 
mozgalmuk.

Az egyház egységét — pontosabban a római államegyház látszategy
ségét veszélyeztető két áramlat vitorlájából a pápaság úgy igyekezett 
kifogni a szelet, hogy engedélyezte az ugyancsak belső mozgalmakból 
fakadó Ferences- (Ordo fratrum minorum, O. F. M.) és Dominikánus- 
(Ordo pmedicatorum, O. P.) koldulórendeknek a működését, 1210 illetve 
1220-ban. Másodrendjeikben apácák harmadrendjeikban laikusok is tö
mörülhettek. A pápaság főségét elismerő különböző laikusmozgalmak 
különben sok európai ország egyházának életét elevenítették meg a 
reformációt megelőző évszázadokban, anélkül, hogy pápai beavatkozásra 
lett volna szükség ellenük.

Törésre csak olyankor került sor, amikor egyes mozgalmak vezetői 
nyíltan szembefordultak a hagyományos katolikus tanítással. Azonban 
akár Wiclif János (+1384), akár Húsz János (+1415) történelmi szerepére 
gondolunk, nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy a teológiai szem
pontok mellett politikai, gazdasági és társadalmi tényezők is erősen 
közrejátszottak a helyzet kiéleződésében. Ugyanakkor felszínre hozták 
ezek a mozgalmak a római egyház lappangó,, egyre feszülőbb belső el
lentéteit is, így pl. a konciliarizmus és a kurializmus vitáját. Ám Róma 
gigantikus hierarchiáján még a huszitizmus legradikálisabb „táborita” 
irányzata sem tudott a 16. századig döntő rést ütni.

II.

A reformáció értékelése a keresztyén egység szempontjából

1.

A lutheri reformáció megindulása merőben új helyzetet teremtett. 
Luthert nem lehetett azzal vádolni, hogy ő bontotta meg a keresztyén- 
ség egységét — hiszen a 11. századiban kezdődött és a 13. században vég
legessé váló nyugat-keleti egyházszakadás, a „nagy szkizma” legalább 
olyan végzetes volt Róma számára, mint a reformáció. Azzal még ke
vésbé vádolható Luther, hogy új egyházat akart volna' alapítani. Ennek 
ellenére igaz, hogy a nyugati egyház szétesése az ő reformátori működé
sének következménye volt. Ebben viszont közrejátszottak olyan külső 
tényezők is, mint a központosított császári hatalom krízise, a reneszánsz 
és a humanizmus eszméje, valamint az egyes nemzeti egyházaknak füg
getlenülési törekvései. Ezek persze még nem magyarázzák meg a refor
máció gyors terjedését. Nem is arról van szó, mintha Luther „kedvezőbb 
korszakban” kezdhette volna meg reformátori munkáját, mint Wiclif 
vagy Husz. Talán inkább arról, hogy reformátori „felfedezése” sokkal 
mélyebbre hatott azokénál, és szükségszerűen vezetett a jobbára külső 
erőkkel összetartott latin egyház szétszakadásához.

Tudjuk, hogy Luther fellépésének elsődleges indítéka nem az egy
háznak a visszaéléseiktől való megtisztítása volt, hanem egy egészen 
személyes, szorongató kérdés, amely kolostori életét végigkísérte: „Ho
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gyan találhatok rá az irgalmas Istenre?” Ebből a belső tusakodásból 
született az evangélium újonnan váló felfedezése és igazi megértése. 
Róma 1,17 alapján ismerte fel a klasszikusan megfogalmazott igazságot: 
„Iustitia Dei, id est misarícoifdia Dei!”

A szentírás krisztocentrikus megértése, a „was Christum treibet” 
szempontjának következetes érvényesítése vált azzá a döntő momentum
má, amely egész Európára kiterjedő hatásaival alapjaiban ingatta meg 
a középkori katolicizmus bevehetetlennek vélt épületét.

Luther számára a hit által való megigazulásruak, a sola gratia és a 
sola soriptura elvnek a felismerése olyan sziklaszilárd, önmagában is 
megálló valósággá lett, amely feleslegessé tette az egyházig tradíciónak 
és a dogmáknak a skolasztikus szellemű érvényesítését. Mihelyst pedig 
az élő ige, a „viva vox evangelii” ismét kiszabadulhatott az intézményes 
egyház tantételeinek sok évszázadon át ráfonódott hínáraitoól, nem állta 
útját többé semmi az újonnan felismert igazság gyors terjedésének.

A középkori katolicizmus nagy krízisét tehát nem az okozta, hogy 
egy forrófejű ágostonrendi szerzetes egységbontó törekvése sikerrel járt, 
és ennek következtében az „egy test” darabokra szakadt. Ellenkezőleg, az 
történt, hogy többé nem az Ige állt az egyház uralma alatt,- hanem az 
Egyháznak el kellett ismernie az Ige autoritását. Ez a nagy változás külső 
formájában Róma számára a már rég elveszett katolicitás újabb meg
nyirbálását, magasegyházi hivatalok és javadalmak elvesztését, tehát bi
zonyára tragikus megcsonkítást jelenthetett. Belsőleg azonban éppen az 
addig megcsonkított, tantételekké zsugorított evangélium hatalmas ener
giájának a felszabadulását jelentette egész Európa számára.

Az egyház lényegének és igazi egységének a középkorival szemben 
újszerű értelmezését az Ágostai Hitvallás VII. cikkében megfogalmazott 
ekkléziológiai szempont tárta először 1530-ban és tárja ma is a világ elé: 
„Az egyház a hívők közössége, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják 
és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki.” Nem a külső rend, nem az 
egyházi szokások vagy liturgikus öltözékek biztosítják tehát az egyház 
egységét, hanem az az egy, nélkülözhetetlen hivatal (Amt), amely az 
evangélium tiszta hirdetését lehetővé teszi. Ahol ez megtörténik, ott van 
az egy keresztyén anyaszentegyház. Más hangsúllyal: ott van egy ke
resztyén anyaszentegyház.

A lutheri keresztyénség ily módon nagyszerű szabadság birtokába 
jutott: felszabadult arra, hogy lényegtelennek lásson minden miás különb
séget, ha az evangélium hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása ige- 
szerűen történik. Ám legyenek az egyháznak püspökeik, ha a jó rend 
úgy kívánja — vallotta Luther — de nem szükséges a régi püspökségek 
átvétele, vagy a - tisztségviselők bizonyos fajta egységes felszentelése a 
gyülekezetben, amely az igét hallgatja és a szentségekkel él. övé az 
evangélium — folytatja Luther — és ezzel együtt az a jog, hogy elhívja 
az evangélium hirdetőit, pásztorait vagy tanítóit, de éppen az egyetemes 
papság elve alapján, hiszen mindazok, akik meg vannak keresztelve, tu
lajdonképpen papok.

A reformáció tehát alapjaiban ingatta meg a pápaságnak azt az 
addig jogosnak vélt igényét, hogy az egyház legfőbb tekintélye legyen. 
Hiszen ha Isten egyedül hit által (sola fide) igazítja meg a bűnöst, akkor 
a pápa hivatala nem szükségszerűen kell az üdvösséghez. Ezzel együtt 
azonban feleslegessé vált — 'az üdvösség szempontjából — a papoknak, 
püspököíknek és érsekeknek a gigantikus piramisa, amelynek élén a pápa 
áll. Az „unum necessarium” tehát Isten igéje (sola scriptura), úgy aho
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gyan az szentírásban található. Ezzel együtt feleslegessé, sőt károssá 
vált a középkori egyháznak minden érdemszerző kegyességgyakorlása, a 
szenteknek, szerzeteseknek és papoknak az egyszerű hívőknél maga
sabbra értékelése, hiszen Isten Jézus Krisztus egyetlen áldozatáért, ke
gyelemből (sola gratia) menti meg a bűnös embert.

A reformációnak egy másik sajátos következménye volt az is, hogy 
az addig szilárd tömböt alkotó nyugati keresztyén ség, főleg német nyelv- 
területen — éppen a fenti okok miatt — sok úgynevezett Landeskirche-re 
tagozódott. Ezt az akkori viszonyokból kell megértenünk és értékelnünk: 
csak egyes fejedelmek, vagy szabad városok rendjei (Reichstande) tudták 
u. i. eredményesen védelmezni a reformáció ügyét; a német evangélikus- 
ság pedig mind az ausburgi birodalmi gyűlésen (1530), mind az ausfourgi 
vallásbéke során (1555) csak mint az ezek által elismert rend tudta el
fogadtatni hitvallását és jogállását. Ez a fejlődés a későbbiek során sajá
tosan határozta meg a német és a skandináv evangélikusság helyzetét is. 
Részben kiszolgáltatta ugyan a reformáció ügyét az államhatalomnak, de 
a 16. század adott történeti helyzetében ez volt az, egyetlen mód a pá
paság kötelékeitől való eredményes elszakadásra.

2. '

A továbbiakban a reformáció svájci ágát is értékelnünk kell annak 
sajátossága és a keresztyénység egysége szempontjából. Az első korszak 
vezető egyénisége, Zwingli Ulrich (fl531) a nagy humanistának, Rotter
dami Erasmusnak a hatása alatt kezdte meg Zürichben reformátori te
vékenységét. Lutherral ellentétben, aki a búcsúval való visszaélésekből 
kiindulva az egyház vertikális kérdéseit tette központi problémává, ő 
horizontális síkon, a zsoldos hadsereg kérdéseinek ürügyén, politikai és 
gazdasági vonalon ütközött először össze a kantonokkal, és az egyházi 
viszonyok reformját csak később, de a lutherinél radikálisabban kezde
ményezte. A kappeli ütközetben bekövetkezett halála viszonylag fiatalon, 
47 éves korában vetett véget életének, de addigi működése alapjaiban 
határozta meg a svájci reformáció lutheritől eltérő sajátosságait.

Munkájának folytatója, Kálvin János (1564) már a reformáció máso
dik nemzedékéhez tartozott. 27 éves korában írt alapvető munkájának 
a megjelenése csaknem egybeesik Genf városának Faréi által véghez 
vitt gyökeres reformációjával (Institutio religionis christianae, 1536). Az 
új hitvallást a reformátusok először esküvel kényszerítették rá Genf 

lakosságára (1537), majd az ellenállás miatt emigrációba kényszerülve 
csak néhány év után (1541) sikerült az egyházi rendek (Ordonnances ecclé- 
siastiques) véglegesíteniük.

A keresztyénség egysége szempontjából vizsgálva a svájci reformáció 
rendjét, szembetűnő, hogy benne nemcsak a tiszta tanítás — mint Luther
nél — hanem a szigorú, olykor a kegyetlenségig rigorózus egyházi fegye
lem is külön hangsúlyt kap. A „Soli Deo Glória” , a mindent Isten dicső
ségének alárendelő elv következetes érvényesítése így bizonyos ószövet
ségi jelleget adott a kálvini reformációnak. A lelkipásztorok és tanítók 
„tisztelendő társasága” ügyelt fel a tanítás tisztaságára és választotta meg 
a lelkészeket, a lelkészekből és presbiterekből álló „konzisztorium” pedig 
zsinati elv alapján kormányozta az egyházat. Itt nagyobb érvényre jutott 
tehát a német „Landesherr” vezető embereitől támogatott lutheri refor
mációval szemben egy demokratikusabb, főleg a polgárságra támaszkodó 
irányzat, amely később a magyar protestantizmusban is fontos szerepet 
játszott.
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Mindezek a vonások hozzájárultak ahhoz, hogy a svájci irány aktí
vabban kapcsolódjék be a politikai életbe. A gazdaságpolitikai szempont
ból konzervatívabb Lutherrel szemben Kálvin tanítványai az egyháztör
ténelem folyamán így nem egyszer vezető szerepet játszottak a szociál- 
etikai elvek gyakorlati megvalósításában, valamint a gazdasági kérdések; 
intézésében. Ez — áttételesen — a kettős predestináció tanításából is 
következik: az üdvössége felől bizonytalan ember élete anyagi előmenete
lében is Isten áldására törekedett, hogy ily módon is jelét kapja annak, 
hogy a kiválasztottakhoz tartozik.

Végül a svájci reformáció úrvacsorai tanításában rejlő, mind a kato
likustól, mind a lutheri magyarázattól eltérő mozzanatait kell olyan ténye
zőkként értékelnünk, amelyek a nyugati keresztyénség egységének to
vábbi, több százados akadályaivá váltak. Annak ellenére ez az ellentét 
jelezte a fejlődés útját, hogy maga Kálvin közelebb állt úrvacsorai taná
ban Lutherhez, mint Zwinglihez. A genfi és zürichi reformáció viszony
lag gyors összefonódása (1549) azonban még kevésbé tette lehetővé az 
európai protestantizmus egységének megvalósulását.

3.

A 16. század nagy belső átalakulásai során harmadik tényezőként a 
népi reformációt is rövid vizsgálat tárgyává kell tennünk. Mai divatos 
kifejezéssel — főleg Nyugaton — a reformáció „bal szárnya” névvel 
illetik mindazokat a korabeli mozgalmakat, amelyek az egyház reformá
cióján túl az egész akkori társadalom forradalmi megváltoztatására tö
rekedtek.

Közös nevezőre nehéz ugyan hozni ezeket a mozgalmakat, az azonban 
a legtöbb irányzatban közös vonás volt, hogy vezetői radikálisabbak voltak 
a reformátoroknál, és hogy sokan közülük életükkel fizettek .'forradalmi 
eszméikért.

A Luther által közösen „rajongóknak’’ nevezett mozgalmak messze 
túlmentek a reformáció tanításán, de négy évszázad távlatából ma 
különös figyelmet érdemelnek. Egyik águk, a „misztikusok” a belső 
megvilágosodást és a Léleknek a „betű” felettiségét hangsúlyozták. Széles 
skálájuk magábafoglal olyan egyéniségeket, mint Sebastian Frank, a 
lutheri prédikátorból lett nyomdász, Jákob Böhme. a görlitzi cipész, 
Paracelsus természettudós, vagy Schwenkfeld Gáspár, a sziléziai nemes.

A balszárny másik ágának a lendületet nem a misztikus élmény, 
hanem a hűvös értelem adta. Az antitrinitáriusokat Nyugaton Servet 
Mihály, nálunk a „szociniánusok” névadójának, Sozzini-nak a neve fém
jelezte, akiknek utódai, mint unitáriusok ma is fontos szerepet visznek 
a világkeresztyénség életében.

A népi reformáció harmadik, legjelentősebb ága az újrakeresztelők 
mozgalma volt. A „tiszta egyháznak” az egész középkoron végigvonuló 
gondolata a reformáció izzásában testet próbált ölteni. Maga Luther is 
számolt reformátori működésének kezdetén egy „gyülekezeti mag” fon
tosságának és aktivitásának a gondolatával, azokkal, akik igazán ke
resztyének akarnak lenni (Deutsche Messe, 1526). Ugyanebben az évben 
létesült egy „Hombergi egyházi rend” is, amely számolt a hivők gyüle
kezetének a kiválásával, Luther tanácsára azonban ezt a tervezetet elve
tették.

Létrejöttek viszont az újrakeresztelők gyülekezeti közösségei. Hol tör- 
vényeskedő, hol szertelen erkölcsiség, „megvilágosodott” próféták és vé
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reskezű, sokszor mártír népvezérek, tudatosan államellenes alapmaga
tartás, kommunisztikus ideál, apokaliptikus várakozás, — és minden oldal
ról üldözés voltak a jellemzői. Münzer Tamás tragikus egyéniségétől 
kezdve Hubmaier Boldizsár máglyahaláláig, Zwickautól Münsterig, Svájc
tól Hollandiáig és Franciaországtól hazánkig széles skálája volt e drá
mai fordulatokban bővelkedő mozgalomnak, amely letisztult medrét 
végül a mennoniták (Menno Simons, t 1559) máig is fennálló közösségé
ben találta meg.

Mint látjuk, a reformáció századában nemcsak megtört, hanem sok 
kisebb-nagyobb közösségre töredezett szét a nyugati keresztyénség külső 
egysége. A „történelmi egyházak” gyülekezeteit a „tiszta tanítás”, a „sza
bad” közösségek mozgalmát a „tiszta egyház” eszméje sarkallta újonnan 
megfogalmazott hitvallásokra, vagy önfeledt mártíromságra. Az előzőek 
Róma és a rajongók ellen, az utóbbiak mindenki ellen küzdöttek, aki 
nem csatlakozott hozzájuk. Teológiai és nem-teológiai, lelki és evilági 
tényezők egyaránt közrejátszottak a középkori egyház látszategységének 
feltartóztathatatlan szétesésében.

A reformáció széles horizontú és ugyanakkor nagy mélységekből fel
törő szellemi áramlata azonban az igazi egységnek nem vált akadályává. 
Ellenkezőleg, feltárta az evangélium igazi kincsét, és hosszú századokra 
— máig is — kiható ösztönzésével hozzájárult az egyház önrevíziójának 
fokozatos megvalósulásához.

III.

A keresztyén egység értékelése a reformációban

Viszgáljuk meg végül azt a kérdést, hogy a reformáció hogyan látta 
a keresztyén egység ügyét. A 16. században a világkeresztyénség öt kü
lönböző részre volt szakadozva. Róma és a reformáció területein kívül 
létezett az izlám miatt meggyengült konstantinápolyi-keleti rész, tőle 
függetlenül a szláv orthodoxia a moszkvai patriárchátussal, mint köz
ponttal, amely magát „harmadik Rómának” tekintette, valamint a régeb
ben elszakadt keleti egyházak, mint pl. az örmények, szírek vagy a 
koptok.

A reformáció a maga egészében elfogadta és vallotta az óegyházi 
egyetemes hitvallásokat és a bennük foglalt keresztyén tanítást. Másrészt 
azt tanította, hogy a keresztyénség igazi feje és egyesítője nem a pápa, 
hanem Jézus Krisztus. Ahol a tiszta evangéliumot hirdetik és Krisztus 
rendelése szerint szolgáltatják ki a szentségeket, ott él az egy, keresztyén 
anyaszentegyház, — szemben VIII. Bonifác páya 1302-ben mondott sza
vaival: „Kinyilvánítjuk, kimondjuk, megállapítjuk és kihirdetjük, hogy 
az üdvösséghez minden emberi lény számára feltétlenül szükséges, hogy 
alávesse magát a római főpapnak.”

Luther a keresztyénség egységét csak Isten igéjének volt hajlandó 
alárendelni. Elhárított minden olyan békességet és egységet, amelyben 
„elvész az ige”. Külső békesség és külső egység kedvéért nem áldozhatjuk 
fel az igét — mondotta gyakran —, mert ezzel együtt örök életünket is 
feláldoznánk. Inkább magának az igének és a helyes tanításnak kell a 
keresztyén egységet munkálnia. Ezért Luther szerint — ahogy egyik pré
dikációjában mondta — „nincs sem római, sem nürnbergi, sem witten
bergi egyház, hanem csak egy keresztyén egyház, amelybe mindazok tar
toznak, akik Krisztusban 'hisznek. . . ”
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Amikor a pápasággal való egység minden jószándék ellenére remény
telenné vált, Luther a huszitákkal kísérelte meg az egységet helyreállí
tani. A lipcsei vitában Eck Jánossal szemben védelmébe vette Huszt. Bár 
később ebben a tárgyban Luther iratot is írt „Az egyházi szolgákról*’ 
(1523), a cseh testvérek ellenállása miatt meghiúsultak az egységtárgya
lások.

Később a svájciakkal indultak újabb egységkereső disputációk, de 
ezek főleg Krisztus testének és vérének reális vagy szellemi jelenlétének 
kérdésében szenvedtek hajótörést. A reformátorok azután a keleti egy
házzal való szorosabb kapcsolat felvételében is reménykedtek, de az ak
kori viszonyok között a nagy távolság miatt sem sikerült erre szert tenni. 
Feltehető azonban, hogy ezt a célt szolgálta az Ágostai Hitvallásnak 
görög nyelvre történt lefordítása is.

Kálvin kezdettől fogva ökuménikus beállítottságú volt és sokat fára
dozott a keresztyének közötti egység dolgában. Különösen strassburgi 
munkatársával, Bucer Mártonnal, a lelkes unióbaráttal törekedett egy 
általános protestáns unió gondolatának megvalósítására. Buliinger Hen
rikhez írt egyik levelében (1540) ezeket olvashatjuk: „Nemcsak a mi egy
házunkra tartozik, hanem az egész keresztyénségre, hogy mindazok, akik
nek az Úr valamilyen megbízást adott az ő egyházában, valódi egyetértés
ben egymásra találjanak. Ezért céltudatosan és nagy gonddal kell ápol
nunk a közösséget és barátságot Krisztus minden szolgájával. . .  Ameny- 
nyire rajtam áll, mindig ezért a célért fogok dolgozni. . . ” A zwingliánu- 
sokkal, mint láttuk, sikerül is az unió, de a lutheri reformációval foly
tatott tárgyalásoknál csak Melanchton letompított tételeit lett volna haj
landó elfogadni, ilyen értelemben egy ízben maga is elfogadta és aláírta 
az Ágostai Hitvallást. A zürichihez hasonló egyességre (Consensus Tigu- 
rinum, 1549) azonban végül sem került sor a lutheránusok, vagy akár a 
husziták irányában.

Kálvinnak nagy szervező és diplomáciai készségével nagy átütőerő
vel sikerült a genfi reformációt elterjesztenie francia, holland, angol, 
lengyel és magyar területen.

Melanchton Fülöp szerepét az egységtárgyalások során külön is ki 
kell emelnünk, nemcsak mert „praeceptor Germaniae” volt s maradt 
hosszú századokon át, hanem mert különösen is „irénikus”, békítő irányú 
teológus volt. Ha Luther szerint sokszor „halkan lépett”, ezt azért tette, 
mert sokáig reménykedett a pápasággal való egység megvalósulásában. 
Az Ágostai Hitvallás variánsára sem „kriptokálvinizmusa”. hanem a 
svájci irányzattal remélt egység munkálása vezette.

Végül még egy kevésbé ismert, de igen jelentős egységtörekvési epi
zódja volt a reformációnak. Zsigmond Ágost lengyel király idején., amikor 
Lengyelországban mind a lutheri, mind a kálvini irány gyökeret vert, 
Laskó János volt az uniós törekvések fő képviselője. Munkásságának 
hatására a lengyel protestánsok példamutató testvéri viszonyban éltek 
egymással. 1578-ban közösen indítványozták, hogy Európa protestáns 
országai egy közös európai protestáns zsinatot tartsanak. Ha a javaslat
nak nem is lett visszhangja, fontos mozzanatként kell számon tartanunk 
a reformáció korának egységtörekvései sorában.

Dr. Fabiny Tibor
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H a lo ttaink

DR. SCHLITT GYULA 

(1893-1969)

Schlitt Jakab asztalosmester házában látta meg a napvilágot 
Mekényes községben 1893. március. 16-án. Édesapja vándorlegény 
korában bejárta fél Európát, élményei, látásai távlatot nyitottak 
a fogékony gyermek lelke előtt. Messze nézett és tanulni vágyott. 
1911 júniusában érettségizett a bonyhádi evangélikus főgimná
ziumban. A teológiát Sopronban tanulta és itt nyert lelkészi okle
velet 1915 szeptemberében.

1918 júliusáig segédlelkész. Segédlelkészi működésének állo
másai: Sopron, itt hadikórházban teljesített szolgálatot és az itt 
szerzett élmények egy életre a béke katonájává tették, majd La- 
joskomárom, Felsőlövő, Városszalónak és Pápa következett.

A lajoskomáromi gyülekezet 1918 augusztusában, lelkészének 
halála után visszahívta volt segédlelkészét, itt kezdte meg rendes 
lelkészi működését. Beiktatása napjának délutánján vezette ol
tárhoz Czéh Teréziát, akivel zavartalan boldog családi életet élt 
haláláig. Felesége életük minden gondját magára vette, hogy sza
baddá tegye férjét szolgálata számára. Schlitt Gyula tovább ta
nult. 1925 márciusában a pécsi Erzsébet Tudományegyetem jogi 
karán államtudományi doktorátust szerez. Sokoldalú egyéniség. 
Páratlan kultúrmunkát végez falujában. A nép szociális helyzeté
nek emelésére a gazdasági életnek olyan kiépítését valósítja meg, 
mely a községet minden lakosával együtt magas színvonalra emel
te. Országos viszonylatban is mintaközséggé avatta. Berendezett
ségének tanulmányozására messzi vidékről jöttek Lajoskomárom- 
ba. Volt termelési, értékesítési és biztosítási szövetkezete.

Az 1925. és 1931. évi országgyűlési választások alkalmával vá
lasztókerületének népe — az enyingi kerület — saját költségén 
pártonkívüli kisgazda, ellenzéki programmal képviselőjelöltjének 
léphette fel. A kormánypárti grófi ellenféllel szemben természe
tesen megbukott. Talán ez is oka annak, hogy lemondott lajos
komáromi állásáról és 1932 novemberétől a máj ősi gyülekezet lel
készi állását töltötte be 1947 végéig. Új szolgálati helyén hamar 
megnyerte lelkésztársai és a gyülekezet bizalmát. A Tolna—Bara
nya—Somogyi egyházmegye alesperesének, illetve tanügyi espere
sének választotta meg. A „Harangszó” szerkesztőbizottságának 
tagja, cikkeket, verseket ír és színművei közül a „Könyvelő” c.
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darabját többfelé előadják. Majosról hívta el a bonyhádi gyüleke
zet. Itt működött 1962-ben történt nyugdíjaztatásáig, de aktív 
maradt élete végéig. Július 20-án még gyászolóknak hirdette a 
vigasztalás igéjét és augusztus 1-én nagy részvét mellett temették 
el a bonyhádi temetőben. Sohasem panaszkodott. Fáradtságot 
nem ismert. Egész életét a derű és optimizmus jellemezte. Felesé
gének hónapokig tartó súlyos betegsége megviselte, de reményke
dett. Nagyon szeretett prédikálni. Hisszük, hogy szolgálata nem 
múlt el áldás nélkül. Gyula bácsi lendülete és derűje emlékeze
tes marad közöttünk.

Kráhling Dániel

NÉMETH KÁROLY 

1881-1969

1881. január 15-én született Kispéeen, ahol édesapja kántor
tanító volt. Középiskolai tanulmányait a soproni evang. líceumban, 
teológiai tanulmányait pedig Sopronban és Greifswaldban végezte. 
Gyurátz püspök avatta lelkésszé 1904-ben Győrött.

1904 őszétől előbb segédlelkész Alsólövőn, majd az ottani gyüle
kezet rendes lelkésze. 1908— 1909-ig a bécsi, majd a kolozsvári egye
tem hallgatója. 1909—1910-ig helyettes tanár a pápai ref. gimná
ziumban. 1910— 1912-ig gyülekezeti lelkész az Egyesült Államok
ban. 1912—1954-ig a lébényi gyülekezet lelkésze. 1924—1954-ig a 
győri, majd a győr-soproni egyházmegye esperese. Közben számos 
rangos egyházi tisztség viselője és az Evangélikusok lapjának fő- 
szericesztője. Nyugalmi éveiben a győri Szeretetház lakója és egyben 
lelki gondozója.

Öt talentomos szolga ravatalánál (Mt 25, 20-21).
(Ez az igehirdetés Németh Károly esperes koporsójánál hangzott 

el augusztus 19-én a győri temetőben.)
Németh Károly volt esperesünk, kinek végtisztességére egyház

megyénk minden tájáról összejöttünk, a mi emberi értékmérőnk 
szerint 5 talentomos szolgája volt az Úrnak. Nem kellett nagy tu
domány ennek megállapításához, mivel a talentomnak: az Istentől 
kapott természeti, szellemi és lelki ajándéknak és erőnek, szintén 
megvan a nemes fémjelzése és csengése.

Ennek ismeretében és tudatában az egyház mindig jelentős és 
felelős helyekre állította, nemcsak az egyházmegyében, hanem az 
egyházkerület és az országos egyház sokféle kitüntető tisztségében. 
Valahányszor szólt, pedig sokszor szólt — mindig érdemes volt oda
figyelni; ha valamit leírt, pedig sokszor és sokat írt, úgy is mint
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esperes, úgy is mint lapszerkesztő és egyházi lapok kitűnő munka
társa — mindig érdemes volt elolvasni; ha olvasott, pedig élete vé
géig olvasott, a legújabb angol bibliafordítástól a külföldi egyházi 
és napilapokig mindent, ami íróasztalára került — mindig érdemes 
volt megkérdezni, hogy mit olvasott?! Mert nemcsak szemmel és 
szemüveggel, hanem értelemmel és kritikával olvasott. Így lett köz
tünk eleven példaképe annak a papnak, aki valóban holtig tanul.

Alapos szakképzettsége, gazdag és széles skálájú nyelvismerete, 
páratlanul éles, olykor szinte csípős és sziporkázó szellemessége mö
gött ott csillogott és csengett az Istentől kapott 5 talentom villanó 
fénye és patinás hangja.

Németh Károly volt esperesünk, kinek végtisztességére most 
egybesereglettünk, Istentől való 5 talentomát meg is becsülte. Így 
és ezért lett Jézus Krisztus jó és hű szolgája a lébényi gyülekezet
ben, ahol 42 évig szolgálhatott; így és ezért lett Jézus Krisztus jó 
és hű szolgája abban az egyházmegyében, amelynek egykori ifjú
sági- és presbiteri konferenciái, Péter-Pál-napi közgyűlései tömege
ket vonzottak, és máig is ható mélyszántást végeztek; így és ezért 
lett rangos helyeken éppen úgy, mint élete alkonyán a győri Szere- 
tetház csendes falai között Jézus Krisztus jó és hű szolgája. A jó 
és hű szolga életével és munkásságával néma tanítást adott arról, 
hogy Isten országában a kapott talentomokat nem szabad, de nem 
is lehet konzerválni, mivel a talentom nem öncél, nem egyéni gaz
dagságunk fitogtatására, hanem Isten oltárára és mások gazdagítá
sára való. Isten országában akkor növekszik a talentom, ha jóság 
és hűség lesz belőle a szolgálatban. Krisztus evangéliumának hirde
tése, az apostoli szolgálat hűséges betöltése, és a nyáj példás pász
torolása útján lesz tíz az ötből. Nem volt a nagy szavak embere, de 
Krisztus evangéliomát a Lélek erejével prédikálta. Számomra felejt
hetetlen lébényi búcsúprédikációja, mikor valóban erővel és hata
lommal prédikálta azt az igét: „Nem szégyenlem a Krisztus evangé
liomát, mivel Istennek hatalma az, minden hívőnek üdvösségére.”  
Már akkor úgy éreztem, hogy ez volt teológiai végrendelete, utolsó 
nagy hitvallása volt gyülekezete előtt, és egyben méltó zárópecsét is 
aktív egyházi szolgálatán. „Mert nem szégyenlem a Krisztus evan
géliomát . . . ” Ez volt Krisztus jó és hű szolgájának utolsó bizony
ságtétele abban a templomban, ahol Isten kegyelméből 42 évig szít
hatta az oltári tüzet!

Németh Károly volt esperesünk, kinek temetésén szinte minden 
gyülekezetünk néhány képviselője jelen van, tág idői keretet is ka
pott az 5 talentom mepforgatásához. Kegyelem volt az elsősorban 
családjának, melyben élete legszebb éveit és óráit tölthette, a hit, 
szeretet és hűség meleg fészkében. Egyetlen gyermeküket szinte úgy 
kapták, de úgy is fogadták és szerették, mint egykor Zakariás és 
Erzsébet Keresztelő Jánost. Meleg tekintetével mindig úgy cirógatta 
az egyetlent, mint öreg kertész a későn ültetett rózsafát. Valahány
szor náluk jártunk, mindig azzal az érzéssel jöttünk el, hogy az 
5 talentomos szolga igazi, meleg papi otthon lakója! Kegyelem volt
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a 88 esztendő a rokonságnak is, elsősorban a nála is korosabb, immár 
92 éves testvérbátyjának, aki nem a templomban, hanem annak 
szellemi és lelki ikertestvérében: az iskolában volt Jézus Krisztus 
jó és hű szolgája, nemzedékeket nevelvén istenfélelemre, tudomány
ra és igaz hazafiságra. És kegyelem volt a 88 év mindazoknak, akik 
bármilyen ágon beleszövődtek a családi és rokoni kötelékbe. De ke
gyelem volt hosszú élete barátainak, egykori munka- és szolgatársai
nak is, mert mindig jó volt hozzá betérni, vele elbeszélgetni, élvezni 
az 5 talentom patinás fényét és nemes csengését. Megtapasztalni 
valamit a pátriárkák bölcsességéből, józanságából, nyugalmából és 
Krisztustól való békességükből. Ilyen látogatások és meghitt eszme
cserék során jöttünk rá arra, hogy a nagy tudás és széles körű isme
ret mögött meleg és alázatos szív dobog. Aki 5 talentommal is egy
szerű és alázatos marad — az Jézus Krisztus jó és hű szolgája!

A 88 évesek temetésén nincsen sem okunk, sem jogunk a sírás
hoz. Mi is nem sírni akarunk, mivel már nincs köztünk, inkább 
hálát adni azért, hogy ily soká köztünk lehetett.

Mégis nem ez a legfőbb vigasztalásunk! Azzal a hittel és re
ménységgel temetjük, hogy neki is szól, amit az Űr a példázatban 
5 talentomos szolgájának mondott: „Sokra bízlak ezután, menj be a 
te Uradnak örömébe!” Ámen.

Weltler Rezső
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K ön yvszem le

H o g y a n  v é g e zzü k  a le lk ig o n d o zá s t ?
Thurneysen: Seelsorge im Vollzug. II.

Mint már beszámolónk első felében utaltunk rá, a szerző a lelki
gondozás praxisát fejti ki e könyvében, melynek azonban még így 
is csaknem felét az alapvetés tölti ki. Elöljáróban két számunkra 
is érdekes gyakorlati szempontot emel ki. Egyrészt hangsúlyozza a 
„laikusok”  jelentőségét, akiknek a klerikusoktól való alapvető meg
különböztetése lehetetlen s mellesleg nem is célirányos abban a 
missziói szituációban, mely mind jobban hasonlít az ősgyülekezeté
hez. (Svájcban!) Másrészt az igehirdetés címzettjének minden em
bert tekint, mivel ,,e világ fiainak nem kevésbé szól Isten igéje, mint 
a gyülekezetnek” . Isten objektíve azoknak is teremtője és megváltó
ja, akik szubjektíve teljesen távol állnak tőle — fejtegeti. Ezért a 
gyülekezet tagjainak „nincs jobb és sürgősebb tennivalójuk, mint 
egy sorba-rendbe állni azokkal, akik kint a világban élnek” . (13. o.) 
„Mindig ezzel a szekulárissá lett kor társsal van dolgunk, amikor a 
mai emberrel találkozunk.” Persze ne ez a felismerés határozza meg 
magát az Üzenetet, melyet hűen kell továbbadnunk. (Bírálja a „mo
dern” teológiát. Tillich-től D. Sölle-ig.) A tanulság inkább az, hogy 
az igehirdetésnek a mai embert „világi valóságának egész frontján 
Isten hallatlanul új valóságával kell szembesítenie” , s akkor „Isten 
igéje majd fölkelti a figyelmet maga iránt ott is, ahol az ember füle 
teljesen be van dugva . . .  és figyelmes lesz arra az igazi transzcen
denciára, amelyről addig sejtelme sem volt.” (16—17) „Az istentelen 
világ közelebb van Istenhez, mint azt az úgynevezett kegyes világ
ban hajlandók feltételezni.” A modernista kísérletek mellett eluta
sítja a fundamentalista próbálkozásokat is, konkrétan a Kein ande- 
res Evangélium! és Billy Graham vonalát említve. (Utóbbit a pokol- 
tüzek túlzott lobogtatásáért később is erősen bírálja.) „Nem lehet 
már visszamenni a történet-kritikai bibliatudomány mögé.” Annál 
melegebben ajánlja Kari Barth teológiáját; ez tud arról a mély sza
kadékról, amely Isten és a vallásaiban s világiasságában tőle elidege
nedett ember között támadt. Legfontosabb mondanivalónk, hogy ezt 
a szakadékot Isten Krisztusban áthidalta — ezt kell megszólaltat
nunk a mai embernek, „de minden apologetika nélkül, mert ennek 
az üzenetnek semmiféle apologetikára, vagy világnézeti támogatásra 
nincs szüksége — még csak vallásos csomagolásra, vagy dekorációra 
sem. . .  A világ istentelenségét a hit üzenete nem fedi el, sőt éppen
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feltárja, ám azonnal Isten nagy irgalmának fényébe állítja.” (21) 
A megszívlelendő sorok olvasása közben viszont csak felvetődhet az 
a kérdés, hogy hitünknek s bizonyságtételünknek nincs egyáltalán 
semmi általános vallási és világnézeti vetülete, illetve azt csak nega
tívumként tarthatnánk számon? És ha e jellegzetesen barthiánus 
felfogás jegyében eleve tagadunk minden „kapcsolópontot” Isten 
és az emberi világ között (v. ö. LP. 1969. ápr. 215. o.) s ilyen szel
lemben szólunk, akkor hallgatóink szemében ezzel már egyszerűen 
kiléptünk-e a „vallás” kategóriájából? Nem az lesz-e inkább az ered
mény, hogy így csak a több-kevesebb „vallási” hajlandóságúakkal 
szemben rúgjuk ki magunk alól a közös talajt? Ám hogy MENNYI
RE MEGHATÁROZZA KINYILATKOZTATÁS-SZEMLÉLETÜNK 
EMBER-SZEMLÉLETÜNKET ÉS SZOLGÁLAT-LÁTÁSUNKAT, az 
más ponton is kitűnhet, például abban, ahogyan T. fenti felfogásá
nak következményeként a házasság lényegét kutatva elhatárolja ma
gát attól a „hamis tanítástól” , amely a teremtési rendeket termé
szeti jellegű adottságoknak tekinti, mint Emil Brunner Das Gebot 
und die Ordnungen, Friedrich Gogarten Politische Ethik és „főként”  
Paul Althaus Ethik c. munkájában. Jó-e, ha nullára redukáljuk a 
közös humánumnak azokat a nagyon alapvető komponenseit, ame
lyekre igei szellemben nyugodtan rátámaszkodhatunk? Nem téveszt
jük szem elől, hogy szolgálatunk csakis és kizárólag Isten kegyelmes 
belenyúlása által válhat hatékonnyá és hogy az evangélium „lando
lását”  semmiféle „adott repülőtér” felkutatása nem biztosíthatja. De 
az Ige által megragadott emberekként bízvást megragadhatjuk azo
kat a pontokat, amelyeket a teremtésből nem távolított el a bűn, 
rontó behatása ellenére sem. Így nem gyengébbé, hanem dinamiku- 
sabbá és szélesebb skálájúvá lesz szolgálatunk, melynek révén — 
mint T. Bonhoeffert idézi — „nem csupán lehetőségeink határán, 
hanem az élet közepén kell Istent megismernünk” .

„A  lelkigondozás mint igehirdetés”  című paragrafusban nagy
jából három csoportra osztja a számba jöhetőket: 1. Lényegében 
még megérintetlen vágyakozók a gyülekezet peremén. 2. Igehallgató 
gyülekezeti tagok, akiket azonban egészen személyesen kellene „el
találni” . 3. Tudatos elutasítók. Érdekes módon nem nyit külön as
pektust az önelégültek „céhére” , sem pedig a tudatosan hitben élők
re, saját 3. „csoportját” pedig könyve további fejtegetéseiben mintha 
kevésbé venné tekintetbe, pedig számunkra épp ez lenne a legérde
kesebb. Annál szükségesebb felfigyelnünk arra, hogy mennyire sür
geti: természetes, „világi”  nyelvet használjunk — csak semmi pa
pos mesterkéltség!

Külön fejezet hangsúlyozza, hogy a lelkigondozói igehirdetés 
tartalma Isten Országa, s nem magánüdv-intézmény az egyház, ha
nem Isten keze ha megragad, ugyancsak mozgásba hoz a világ javá
ra. Ügy látja: krízisben van lelkigondozói gyakorlatunk, hiszen több
nyire személyes kegy esség gondozásra szűkül le, melynek keretében 
lényegileg a túlvilágra preparálják a lelkeket, ahelyett, hogy a föld 
sójává igyekeznének lenni. „Nem arra készülünk, hogy itt a földön
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elkövetkezik Isten Országa, hanem a halálra.” (48) így aztán ellapo
sodik, meggyengül lelkigondozásunk, a megtérés jobbára magán
erkölcsi visszásságok szomorkás beszüntetéséből áll, a keskeny út 
pedig világszökevények vészkijáratává lesz, holott Jézussal, az Öröm 
Mesterével Isten elővéd-csapatává lehetnénk, mely megláthatja az 
Atya világának s a mennyből földre jövő „városnak” dicsőségét. 
Ám lelkigondozásunkon nem érezni a húsvét és az eschaton közötti 
idő feszültségét, inkább csak kis vigasz-injekciókat osztogatunk az 
„egyházi patikában” , holott végváradalmi (endzeitlich) lelkigondo
zást kellene gyakorolnunk! (Igen érdekes ez az eschatológia, épp 
ezért jó  lenne bővebben hallanunk róla T-től, főként exegetikai és 
dogmatikai szempontból.)

A „KONKRÉT LELKIGONDOZÁS”  mindössze három fejezet
ből áll: házassági tanácsadás (csaknem az összes idevágó problémák 
felölelésével); betegek lelkigondozása; haldoklók és gyászolók vi
gasztalása. Itt már határozottan hiányérzete támad az embernek, 
mert ha minden részletre kiterjedő eligazítást, vagy éppen kazuisz- 
tikát nem is várhat, de a skálának talán mégis szélesebbnek kellene 
lennie. A gyermekek mintha teljesen kívül esnének e könyv látó
körén (nem katechetikai szempontból); az ifjúság problémái közül 
behatóan csak a szexualitás kérdését tárgyalja — igaz, azt viszont 
igen eszméltetően és hasznosan. Lelkigondozói feladataink komoly 
hányadát teszik azonban ki azok a mindennapos esetek, amikor ne
velési tanácsot kell adnunk, vagy olyan fiatalok mellé kell megpró
bálnunk odaállni, akiknek korántsem egyetlen problémájuk korunk 
sex-káosza, melynek örvénylési gócát T. szerint is a nyugati álla
mok képezik. A tárgyregiszterben a Kind és Jugend szavak nem 
is találhatók — akárcsak a Beruf és Arbeit, pedig a hivatás és 
munka sem akármilyen területei a lelkigondozásnak, s nem elég 
szociáletikákra utalni — ha ugyan ez megtörténik. Az életben el
képzelhető konfliktusok végigtárgyalását sem lehetne elvárni, de a 
házasság, betegség és halál területén kívül adódik még épp elég kri
tikus élethelyzet, amelyben a lelkigondozónak nem is olyan ritkán 
akad nagyon nehéz feladata. A kitűnő lélektani tájékozottsággal 
rendelkező T-től igen érdekes lenne például legalább egy kis alap
vető eligazítást kapnunk arra, hogy különböző pszichológiai típu
sokhoz tartozó egyének milyen jellegzetes kríziseknek vannak kité
ve életük legkülönfélébb viszonylataiban: mennyire hiánycikk egy 
jó  lelkigondozói lélektan, esetleg szociológiai szempontokkal és per
sze praktikus tanácsokkal kiegészítve! A hiányolt szempontokra esik 
ugyan több-kevesebb fény részint az elvi fejtegetésekből, részint 
pedig az ismertetett konkrét esetekből, de ez bizony kevés. Hiány
érzetünket egy III. kötet oszlathatná el meggyőzően.

Mindez azonban nem jelenti azt, mintha nem becsülnénk igen 
sokra T. rendkívül tanulságos és mély fejtegetéseit s főleg azt a 
dinamikus felelősségérzettől áthatott hitet, amely által komolyan 
épülhetünk s indításokat nyerhetünk. Akad ugyan még, amiben 
nem tudunk vele egyetérteni: például abban, hogy felfogásában a
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barthi koncepciónak megfelelően az evangélium egybeesik a tör
vénnyel (LP. 1969. 215. o.) s utóbbi szinte feloldódik előbbiben. Ami 
a „kapcsolópont” már említett radikális tagadását illeti, annak egyik 
következménye a „törés a lelkigondozói beszélgetésben” (I. 94. o.) — 
amiről azonban a II. kötet nem tesz említést, sőt azt mintha gyakor
latilag enyhítené. Egy részletkérdésben viszont határozottan az I. 
kötet korrekciójának tekinthető a II. állásfoglalása. Előbbiben 
ugyanis bizonyos fenntartásokkal vallja a lélek halhatatlanságát, 
melyet „nem lehet tagadnunk, csupán azért, mert a platonizmus is 
állítja” (37), utóbbiban azonban egyértelműen tagadja (216). A II. 
kötet általában jobban olvasható, kevésbé dogmatikus, rugalmasabb, 
használhatóbb mű benyomását kelti, bár ezzel nem akarjuk az I. ér
tékeit kétségbe vonni.

Nem térhetünk itt ki a házassági problémákkal, valamint be
tegék, haldoklók és gyászolók lelkigondozásával foglalkozó „konk
rét” részre, hiszen ezekből csak forgácsokat nyújthatnánk, ami nem 
felelne meg e fejtegetések mélységének és nagyszerűségének. Ehe
lyett inkább egy átfogó szempontra koncentrálunk:

LÉLEKTANI ISMERETEK a thurneyseni lelkigondozásban

„Ha nem volna lélektan .. a' bűnbocsánat irányából kellene' 
megkövetelnünk és kifejlesztenünk. Így a lelkigondozás elsőrangú 
segédeszközként szorul rá a lélektanra .. . Ilyen tudás nélkül. . . bor
zalmasan melléfogunk lelkigondozásunkban, kinyitás helyett bezá
runk, gyógyítás helyett sebezünk.” Tegyük hozzá: a legmélysége
sebb veszély, ha a lelkigondozó a saját nyomorúságát nem ismeri, 
önmagát nem „méri be” , saját komplexusainak nem néz a szemébe, 
kényelmességből, bevallatlan félelemből, s így bebiztosítja magát ön
ismeret ellen. (LP. 1960. 727. o. Theol. Szemle 1968. 313. o.!) Való
ságos átok ez, láthatatlan és iszonyú, naponta tucatnyi megnyilvá
nulással, mind inkognitóban; ezek tanítanak meg rá, hogyan fojto
gassuk önmagunkat saját kezűleg. S az önismeret hiányának követ
kezménye: elfojtott lelkitartalmaink automatikus kivetítése minden
re és mindenkire. Ha ezzel nem vesszük fel a harcot, a ránk bízottak 
nyomorúságának enyhítése helyett csak fokozzuk azt, a magunkéval 
együtt. Óriási áldás az evangéliumi bűnbánat és bibliai önismeret, 
lélektani szempontból is, de ne gondoljuk, hogy a modern pszicho
lógia segítségét „hitbeli okokból” visszautasíthatjuk! T. poimeniká- 
jának I. kötete például magyarul hozzáférhető; ennek két fejezete 
is foglalkozik — aránylag rendszeresen — ezekkel a kérdésekkel. 
Megjegyzi (I. 165): „Ahhoz, hogy Isten igéjének hirdetése valóban 
megtalálja, elérje és rabul ejtse ezt az embert, szükségünk van hely
zetének alapos ismeretére, s ez csak a pszichológiai iskolázottságú 
lelkigondozónak áll rendelkezésére.” (Csak ne bagatellizáljuk el ezt 
a csak-ot!) Érdekes, hogy T-t pszichológia-értelmezésében is meg
határozza barthi orientációja: az általa is becsült C. G. Jung-nak 
éppen „mitikus világnézetével és vallásosságával” kapcsolatban
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jegyzi meg: „Bármit tanuljon is a lelkigondozás Jungtól, ezzel nem 
engedheti megfertőzni magát... " Előzetesen pedig (I. 160) eléggé 
félreérti, sőt félremagyarázza Jung-ot. De nézzünk inkább egy nagy
szerű alkalmazást a II. kötetből (125), majd egy remek eszmefutta
tást, mely igen használható.

Szerelmi házasság. És: esküvő utáni nap sírva jön az ifjú asz- 
szony, nem stimmel a házasságuk. Kétségkívül szereti a férje, ám 
depresszióba zuhant, lelki beteg. Egy különös álmából deríti ki a 
pszichiáter, hogy egészségtelen, túlzott anyához kötöttsége tört ki 
rajta s ez tette házasságképtelenné. Az orvosi kezelés feloldja a 
„lelki görcsöt” , a lelkigondozói tanácsolás pedig hitet ébreszt Isten 
szeretete és vezetése iránt, s a házasság sebe szépen beheged.

A jungi pszichológia szerint férfi is, nő is magában hordja az 
ellenkező nemű „ideál” képét (anima, animus). S a házasságban 
kapott partner ennek nem felel meg! A szív mélyéből ismételten 
felszáll az eszmény-kép (Gretchen — „Das ewig Weibliche zieht 
uns hinan” ; Pamina — kép-ária) — s egyszerre csak úgy tűnik, 
hogy az másvalakire ráillik! Ehhez nem is kell „alantas” gondolko
zásúnak lenni, sőt: mélyen érző ember különösen ki lehet téve ilyes
minek. „Szakadék az ember szíve” — mondta egy francia. S mit 
lehet az ilyen szerencsétlennek tanácsolni? „Lemondás — előre!” 
Azaz világossá kell tenni előtte, hogy fantomot üldöz, saját érzé
seinek zavarába bonyolódott bele. Persze, hogy van hiányossága há
zasságának, de nyissa ki inkább házastársa felé a becsukódóban levő 
ajtót, fedezzék fel újra egymást. A szeretet mindig feltételezi egy
más keresését és megtalálását, meglepését és felfedezését.

Mintaszerű, ahogyan T. a beteg ember ismeretéhez orvosokat, 
főként pszichiátereket idéz, pl. Vidor von Weizsacker-t, aki szerint 
minden betegség egy bizonyos „rejtjelet” hord magában, vagyis van 
benne valami rejtett értelem, melyet ki kell bogozni. Az egyik be
tegség — mondjuk — voltaképpen öntudatlan menekülés egy konf
liktus elől. Meg kell találni a tulajdonképpeni beteg pontot. „így 
bizonyos körülmények között egy olyan diagnózis, mely testit- 
lelkit egyaránt figyelembe vesz, direkt lelkigondozói feladathoz 
vezet el.” (II. 178) Tehát rendkívül fontos beteg-lelkigondozói fel
adat ráirányítani a páciens figyelmét arra, hogy keresse betegségé
nek Istentől adott értelmét-célját.

Amihez hozzányúl T., azt általában alaposan kifejti, érthető és 
magával ragadó módon. Hatalmas ismeretanyaga és tapasztalat-gaz
dagsága mellett az emberért, a világért Krisztus ellenállhatatlan sze- 
retetével elkötelezett ember szenvedélyes bizonyságtételét értékel
jük művében elsősorban. Erre a megrendültségre s a hozzá társuló 
bölcs józanságra van szükségünk mindenkor.

Bodrog Miklós
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K o p o rsó  m ellett

Cs 9,36—42
(Házivarrónő; szerény, egyszerű asszony, öccse családjának a lelke.)
Tabita halotti ágya mellett az asszonyok sírva mutogatták azokat a 

ruhákat, amiket Tabita varrt.
K. M. koporsója mellett szabad nekünk, sőt kell, hogy azokról a ru

hákról beszéljünk, amelyeket M. néni varrt, mert azok a ruhák prédikál
nak. Luther Márton mondta, hogy az istentiszteletet nem szabad a temp
lomba zárnunk. Istent nemcsak a templomban kell tisztelnünk. Egész 
életünknek istentiszteletnek kell lenni. Minden munkánkon meg kell lát
szani, hogy mi nem embereknek, hanem Istennek dolgozunk. A hála, 
Isten végtelen szeretete, kegyelme iránti hála kötelez, lelkesít arra, hogy 
minden munkánkat lélekkel végezzük. Minden szónál szebben prédikál 
a becsületes, lelkiismeretes munka. Tabita is így apostolkodott, ruháknak 
varrásával. A munkád, a ruhák, a lelkedből születtek M. néni. Varrtál 
keresztelőre, esküvőre, temetésre, boldogságra, szomorúságra, de mindig 
hivő, iimádlkozó léteikkel. Néfced a varrás Istenitől kapott hivatás volt. 
Nem tudtál valamit csak úgy csinálni. így mondogattad: Isten látja!

A hivő szív mindig látja Istent. S mert mindig Istent látja, nem tud 
selejtet gyártani, félmunkát végezni. Jézus sem csak „úgy” szeretett min
ket, nem csak „valamit” tett értünk. Így mondta: nincs senkiben na
gyobb szeretet, mintha valaki életét áldozza barátaiért. S megtette! Ér
tünk odaszentelte magát. A kereszten megváltott bűnnek, halálnak, 
ördögnek hatalmából. Áldozata által lettünk, vagyunk Isten gyermekei. 
Tudjuk és valljuk is, hogy közülünk senki sem él önmagának, és senki 
sem hal önmagának, mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az 
Úrnak halunk meg, azért akár élünk, akár halunk, az Űréi vagyunk!

Halálod előtt egy nappal együtt imádkoztunk, úrvacsorát vettél. Jé
zus így szólt hozzád: Én vagyok a jó pásztor! S egyre halkuló hanggal 
mondtad: sohse hagyta el báránykáját. Sohse! Most sem! Nem törté
nik most sem más, csak az, hogy a Jó Pásztor hűséges báránykáját innen 
oda viszi. Ami Tabitával megtörtént, megtörténik veled is M. néni. A ha
lál lefogta, Jézus újból kinyitja szemedet. Megmondta: Az én juhaim 
hallják szavamat és követnek engem, és én örök életet adok nékik, és so
ha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezem
ből.”

Téged sem M. néni. Jézus veled!
Molnár Gyula

Mt 20,1—16

(Dr. Domanovszky Sándor, történész, egyetemi tanár, 1955.)

Akitől most búcsút veszünk, annak teste napok óta élettelenül hideg. 
Itt a szellemi alakja elevenedik meg előttünk. Közülünk mindenki úgy 
látja őt, ahogyan szerette és tisztelte: a tudós a munkatársat, a tanít
vány a mestert, a lelkipásztor a bűnbánatban élő és szolgáló testvért, a 
gyermekek az édesapát, a barátok a barátot. A veszteség felnyitja sze
münket és most és itt látjuk igazán, hogy szellemi alakja milyen hatal
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mas. Megpróbálják felsorolni tevékenységét, kutatásainak eredményeit, 
írásait, szervezéseit, szeretetét, tisztségének hűséges betöltését, puritán 
mivoltát, az elesettekkel kapcsolatos felebaráti magatartását, az igazsá
gért való küzdelmeit, de érezzük, hogy nem mondtunk el mindent, mert 
nem tudunk mindent elmondani, mert nem is tudunk róla mindent. Ar
ról a szellemi nagyságról, aki hosszú életében régen elporladt halottak
ról és régen elmúlt korokról annyit írt annyit tanított, arról most ne
künk csak szűkszavúan lehet bármit is mondanuk, most, amikor ő is,. 
mint ember a múlté lett és tevékenysége történelemmé.

Úgy beszélünk róla szűkszavúan, hogy magunkról beszélünk. Ma
gunkról pedig azt mondhatjuk, hogy — adósai maradtunk. Nem adtuk 
meg neki mindazt, amit megérdemelt volna, mert nem is adhattuk vol
na meg. Ő sokat adott, mert minden ügynek önmagát adta, egész egyéni
ségét, egész szívét, egész lelkesedését és ezért lett szellemi nagyság, mi 
pedig kicsinységünknél fogva csak a keveset mondhatjuk el, azt sem éle
tében, hanem koporsója mellett és ez a kevés a mi, most már lefizethe- 
tetlen adósságunk. A sokat, amit adott, akkor köszönjük meg, amikor ez 
a köszönetmondás nem ad már arcára mosolyt és örömet. Mindnyájan 
adósai vagyunk.

Egy Valaki van, akinek a mi testvérünk tartozik. Ez a Valaki: a gaz
dag és adakozó Isten. Isten adta neki a szülői házat, amelyben hit és tu
domány szerették egymást. Isten vezette őt ifjúkorától kezdve pályáján, 
utat mutatott és erőt adott ahhoz, hogy élete nem tékozló, hanem gyűj
tögető élet legyen, termékeny, alkotó élét. Isten vezette őt emberek kö
zött, tanítványok és munkatársak között úgy, hogy azok gazdagodjanak 
általa. Isten vezetett hozzá erőtlen embereket, nemcsak magyarokat, ha
nem a második világháború alatt lengyeleket is, hogy rajtuk is gyako
rolja felebaráti szeretetét. Isten adta néki a családi élet melegét és belső 
örömet, amelyre mindig szüksége van az alkotó embernek. Isten adta 
szívének egyszerűségét, amelyet kitárhatott mindenki felé. Isten adta az 
egyházat, benne az Igét, az evangéliumot. S ha erre ő a maga korának 
felfogása szerint is reagált, élő, szolgáló tagja volt ennek az egyháznak, 
különösen mint az Evangélikus Tanáregyesület elnöke. Isten adta néki 
is Jézus Krisztust, a bűnösök barátját, akiről azt mondta szenvedése utol
só napjaiban, hogy hisz benne. Hisz a Názáretiben, aki Ura élőknek és 
halottaknak, perceknek és történelemnek egyaránt. Isten mindennél töb
bet adott dr. Domanovszky Sándornak és ezért tudott ő is sokat adni 
mindnyájunknak.

Amikor búcsút veszünk tőle, ezt köszönjük Istennek és így, ezzel 
a hálálkodással adjuk át Urának a feltámadásig. Ámen.

Várady Lajos
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A z  i g e h i r d e t ő  m í í h e l y e

VlZKERESZT UTÁN 1. VASÁRNAP

4 Móz 14,10b—23 

A szöveg megértéséhez

Textusunk a pusztai vándorlás egyik kritikus szakaszának leírásából 
kiragadott rész. Előzőleg küldték ki a 12 férfit, akik kikémlelték Kánaán 
földjét. Közülük tízen — engedve a nép hitetlen közhangulatának — azt 
tanácsolják, hogy „nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb 
az nálunknál.” (13: 31) Óriásokkal ijesztgetik az amúgy is zúgolódó népet 
és az egész nép elkezd jajveszékelni és sírni, bár haltunk volna meg 
Egyiptomban, vagy itt a pusztában, miért is mennénk arra a földre, ott 
fognak bennünket kardélre hányni. Odáig jutnak, hogy ezt mondják: 
„Válasszunk vezetőt és térjünk vissza Egyiptomba.” (4. v.) Ketten a ké
mek közül, Józsué és Káleb óvják a népet az elkeseredéstől, zúgolódástól 
és az Isten ellen való lázadástól. Hisznek Isten erejében és abban is, hogy 
velük marad és buzdítják a népet a hitben való megállásra. Erre a vá
lasz: meg akarják őket kövezni. Ekkor „megjelent az Űr dicsősége” a 
gyülekezet sátorában. Isten Mózessel beszél. Itt kezdődik textusunk. Isten 
büntetést ígér: elpusztítja a népet, de Mózest teszi nagy és erős nép aty
jává. Az ígéret hízelgő Mózesnek, de nem kápráztatja el őt. Nem nézi a 
saját nagyságát, nem tekint saját maga és utódai esetleges dicsőségére, 
Isten dicsőségét látja csak fontosnak és nagynak, ezért „lebeszéli” Istent 
terve megvalósításáról és érvel a nép mellett. Nem először láthatunk 
ilyent Mózes életében. így volt ez a Sínai hegynél is, amikor az arany
borjú előtt táncolt a nép. Most nem a nép miatt, hanem Isten hatalma és 
dicsősége miatt szól. A „népek” azt fogják mondani, nem volt Istennek 
ereje, hogy leküzdje az akadályokat, ellenséges népeket és bevigye a 
a megígért földre népét. Gyenge tehetetlen Istene van csak Izraelnek — 
mondják a kívül állók. Ez nem lehetséges! A 17. vers szerint: (új fordítás) 
„hadd bizonyuljon nagynak az én Uram hatalma.” Mózes nem néz még 
önmagára sem. Elszalaszt egy nagyszerű alkalmat, amikor megdicsőül- 
hetne ő és házanépe. Csak Isten dicsőségét látja nagynak és fontosnak. 
És ebben a helyzetben Isten dicsősége miben mutatkozhat meg? „Bocsásd 
meg kérlek ennek a népinek a bűnét a te nagy hűséged szerint. . ( 1 9 .  v.) 
Isten dicsősége a bűnbocsánatban mutatkozik meg. Abban, hogy ő olyan 
hatalmas Űr, aki az ellene lázadóknak megbocsáthat, Akit nem zavar 
meg a nép lázadozása, hitetlensége, aki elég erős arra, hogy akaratát, ter
vét véghezvigye.

Lehetne úgy is néznünk erre a szakaszra, mint Mózes megkísérteté- 
sére. Nagy lehetőség áll előtte, vajon elfogadja-e? Nem él vele! Isten di
csősége mindennél fontosabb. Hogy betöltse az egész földet! S ami egé
szen evangéliumi, Mózes rájön, hogy Isten dicsősége nem pusztításban,
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irgalmatlan, kegyetlen öldöklésben, népirtásban nyilvánul, hanem ke
gyelmében, bűnbocsánatában. Ez az Isten nagy „hűsége”, ezt cselekszi 
már Egyiptomtól fogva mindeddig. Bűnbocsánat mindazoknak, akik „lát
ták dicsőségemet és csoda jeleimet” és hittek. De tovább szól az ítélet 
azoknak, akik ennek ellenére sem hisznek és tovább „kísértik” az Istent 
és nem hallgatnak szavára.

(A Károli fordítás sok helyen nehézkes, aki teheti az új próbafordí
tást vegye alapul, sokkal világosabb.)

Meditáció

Megjelent Isten dicsősége: Jézus Krisztusban jött el hozzánk. Erről 
prédikálunk Vízkereszt ünnepén és vasárnapjain. De milyen Isten dicső
sége? Hogyan mutatkozik meg?

Sokan szeretnék Isten dicsőségét valamiféle felmagasztaltatásban 
látni. Isten valami nagyot tesz övéivel. Az egyházzal. Fölibe emeli má
soknak, kitünteti. Nem így tesz. Ennek az ellenkezőjét teszi. Dicsősége 
kemény ítéletet jelent éppen népének. Dicsekedve vallották: miénk az 
Isten. De sorsdöntő pillanatokban szembefordultak vele, zúgolódtak el
lene.

Hogyan mutatkozik meg Isten dicsősége? Először is abban, hogy 
megszólal. Szól, beszél az Isten. Népe között mindig így jelent meg dicső
sége, így biztosította jelenlétét. Akkor Mózes előtt, később a prófétáknak 
és általuk szólt, majd az „idők teljességében” Fia, Jézus által. Megszólalt 
és szól az Isten Jézus által. Az igehirdetésben ott ragyog Isten dicsősége. 
A szegényes emberi szavak Isten dicsőségét rejtik és átcsillog a prédiká
ciókon az Ő dicsősége. „Az Ige testté lett és lakozott miközöttünk”, és 
Jézus szavában, igehirdetésünkben így lakozik ma is közöttünk és „látjuk 
az ő dicsőségét.” Az ige megszólalása közöttünk ma is Isten dicsőségének 
megnyilvánulása. Így látjuk-e ezt mi és így látja-e a gyülekezet? Nem 
„szürke esemény” az igehirdetés, hanem Isten dicsőségének mai megnyil
vánulása.

Ahol Isten dicsősége megjelenik, ott félelmetes bírálat, ítélet hang
zik. „Meddig gyaláz engem ez a nép? És meddig hitetlenkednek bennem 
mindazoknak a csoda jeleknek ellenére, melyeket cselekedtem közöt
tük?!” Aki azt hiszi, hogy Isten dicsősége valami felemeltetést, dicsőséget 
hoz az övéinek, az beleborzadhat abba, amit a megszólaló Isten, népének 
mond. Ahol Isten dicsősége megjelenik, ott megítéltetés alá kerül a bűn. 
És mi ez a bűn? A hitetlenség! Ezzel gyalázza Istent az ő népe. A „hívők” 
hitetlensége minden bűnnél szörnyűbb. Akiknek „jó bizonyságuk” van 
Istenről, akik „elméletileg” nagyon jól tudják, hogy Isten hatalmas és 
nem tehetetlen, amit ígér, azt maradéktalanul meg is cselekszi, bízni le
het szavában, ígéretében, rá lehet hagyatkozni egyéni és közös dönté
seinkben, de mégsem járják a hit útját, nem vállalják a hit döntését, 
azok bármilyen hangosan veszik is ajkukra Isten nevét, valóságban gya- 
lázzák azt és hitetlenségük mindennél borzasztóbb. Ide jut a keresztyén 
ember, ha nem Isten igéjének dicsőségét látja, hanem a fenyegető külső 
események, emberi aggodalmaskodások vesznek erőt rajta. I d e a két el
lentétes magatartás kiindulópontja, amint az előző versekben tükröződik: 
„Nem mehetünk föl az ellen a nép ellen, mert erősebb az nálunknál”. 
Ezzel szemben Józsué és Káleb így biztat: „Csak ti ne támadjatok az Úr 
ellen és ne féljetek annak a földnek népétől; mert megesszük őket, mint 
a kenyeret.” (13 : 31 és 14 : 7—9.)
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Akik az egyháznak valamilyen dicsőségét várják, keresik, azok 
szembetalálkoznak Isten megítélő szavával: Isten az ő házanépén kezdi 
az ítéletet. Nem felmagasztalás, hanem bűnbánat kell, hogy kövesse Isten 
dicsősége megjelenését. Jézusban megjelent Isten dicsősége és elvetették. 
„Hányszor akartalak összegyűjteni. . .  de ti nem akartátok.” Hiányzott a 
bűnbánat, a hitetlenség belátása, önmaguk elítélése. Az egyház népének 
ma is mindig nyitott füllel kell meghallgatni Isten bíráló, hitetlenségün
ket és azon alapuló döntéseinket megítélő szavát.

Isten dicsősége mégsem pusztít irgalmatlanul. Nem gyönyörködik a 
pusztulásban, kegyetlen népirtásban. Téved, aki Isten dicsőségét abban 
látja, hogy Isten lehengerli ellenségeit, elpusztítja az ellene lázadókat. 
Mert akkor el kellene pusztítani hitetlen övéit is. Minket is! Isten dicső 
sége, mely Jézusban felragyogott, ugyanabban nyilvánul meg, mint amit 
Mózesnek mondott ott a szövetség sátorában: „Megbocsátok a te beszé
ded szerint.” (14: 21) A bűnbocsánatban ragyog felénk Isten dicsősége. 
A bűnbocsánat nem jelenti ugyan a megérdemelt ítélet elmaradását, de 
nem foganatosítja Isten azonnal. Nem lesz döghalál, csupán megnyúlik a 
vándorlás ideje és majd a második generáció megy be az ígéret földjére. 
De meglesz, amit Isten ígért. Isten bűnbocsánata Jézusban a miénk. Kész 
megbocsátani nekünk és minden embertársunknak. Bocsánata azonban 
nem jelenti azt, hogy teljesen mentesek maradunk minden fenyítéstől, 
elkerüljük a bajokat, betegségeket, általában minden kellemetlenséget. 
Bűneink büntetését, vétkeink következményeit bűnhődve hordozzuk, de a 
kárhozat ellenében megvéd bűnbocsánata. Nincs „Isten haragja”, „gono
szok pusztulása”, Isten nem ítél az „atommal”, az nem az ő kezemunkája. 
Az ő dicsősége az, hogy megbocsát a megtérő bűnösnek Jézusért és ha 
bűneink büntetéseként a testi halálban lesz is részünk, ígérete szerint ab
ból is megment, kiszabadít, feltámaszt új életre. Bevisz az ő dicsőségébe, 
Így ragyog közöttünk Isten dicsősége Jézus közvetítésében.

Ha vázlatot kell ajánlanom a fentiek alapján ez adódik:
Megjelent Isten dicsősége Jézusban!
Ezt a dicsőséget találjuk meg, amikor 
megszólal igéjében (igehirdetés) 
felfedi és megítéli bűneinket (gyónás)
és reánk árasztja bűnbocsánatát (igehirdetés és úrvacsora.)

Tóth-Szöllős Mihály

Laikus kérdések és szempontok 4 Móz 14,10b—23-hoz

Megjelent az Úr dicsősége. . .  Ezzel indul az igeszakasz. Úgy látszik, 
számon is kérhet ez a dicsőség. A textus egyértelműen és messzemenően 
marasztalja el a népet zúgolódása miatt. De meg kellene kérdeznünk, 
miért lázadtak fel? Nyomorogtak, nehézségekkel küzdöttek, nem volt 
könnyű Istent követni a pusztában, nem lehet többet kívánni földi em
bertől, mint amire képes. A  vallásos köztudatban nagyon egyszerűen él a 
dolog: hiszen Mózesen keresztül Isten vezette, a népnek meg csak követ
nie kellett őt. Hiszen tűzoszlop, felhő, forrás, manna stb. kísérték útjukat. 
De hát az Isten jelenlétének ezek a jelei nem szorultak-e háttérbe a 
lépten-nyomon adódó, nagyon is materiális problémák mellett? (34) — 
Isten a választott népet meg akarja próbálni. Folyamat mindig az Isten 
népévé formálódás. Mózes először a nép érdekében Isten hiúságára akar
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hatni. Miért nem mutatod meg népeden kézzelfoghatóbban, hogy vele 
vagy? Sokszor érvelünk mi is így. (34) — Én a szenvedés ellenére is tu
dok hinni — gyakran visszatérő képzet ez, az „azt bünteti, kit szeret” 
gondolatmenet jelentkezése, amelyhez a keresztyén ember hitbizonyta
lansága idején olyan szívesen menekül. Érdemes megfigyelni, hogy az 
emberek mennyire szeretik a kiélezett csattanójú történeteket, a mesébe 
illő isteni igazságszolgáltatás gyors jelentkezését. De Mózes nem érvel 
már, hanem Isten kegyelmére hivatkozik és Isten irgalmas válasza nem 
késik. A közbenjáró imádság ereje. Nem a nép kér kegyelmet, hanem 
Mózes könyörög a népért. Mi is imádkozhatunk olyanokért is pl. család
ban, akik maguk nem veszik komolyan Istent. Isten akarja, hogy legye
nek, akik másokért is tudnak imádkozni. Nem mintha ő maga nem látná, 
hol van szükség segítségére, de azt akarja, hogy ezt mi is számontartsuk 
és kérjük, és tudjunk közbenjárók lenni. (34) — A textus nyugtalanítóan 
zárul Isten konkrét, embereken gyakorolt kegyelmével kapcsolatban. 
Vagy választottságunk súlyosabb feladat, mint gondolnánk? (34) — Min
den nap Isten dicsőségének napjává lehet az egyes ember, a gyülekezet, a 
világ életében. A „sátorban”, a templomban az egyház feladata Isten di
csőségének megjelenítése. Sokan Isten megtapasztalt segítsége ellenére is 
hitetlenkednek. A hitetlenség Istennek semmibevétele, Istennek gyalázá- 
sa. Az ember mindig kész a maga dicsőségének keresésére, kész arra, 
hogy a maga dicsőségét Isten dicsőségének a helyére helyezze, hogy a 
szabadulást, a sikert önmagának tulajdonítsa. (16a) — Isten tud hara
gudni, tud büntetni. Büntet úgy, hogy az ember a saját bűnében bűnhő
dik. Mi nem szeretünk a haragvó Istenről beszélni. Istennek van hatalma 
arra, hogy az engedetlen, zúgolódó, gyalázkodó embert igazságával meg
ítélje, és hogy meg is térítse. (16a)

VlZKERESZT UTÁN UTOLSÓ VASÁRNAP

5 Mózes 18, 15—20 

„Az Istennek beszéde élő és ható”
(Igehirdetés)

A teremtő, megváltó és megszentelő Isten a történelem folyamán 
többféle módon szólalt meg, nyilatkoztatta ki akaratát. A teremtéstör
ténet arról tudósít, hogy Isten közvetlenül szólalt meg, indította el a vi
lágot és az embert a maga útjára. Ilyen közvetlenül adott útbaigazítást 
Ádámnak és Évának, s engedetlenségük után maga Isten tiltotta ki az el
ső emberpárt az Édenkertből.

Mózes történetében is arról tudósít a Szentírás, hogy Mózest ma
ga Isten szólította meg az égő csipkebokornál és indította el küldetésére. 
Bár jól tudjuk, hogy ezeken a tudósításokon nagyon is rajtuk van saját 
koruknak a bélyege, amikor ezeket írásba foglalták, mégis azt kell mon
danunk, hogy valóban volt idő, amikor Isten közvetlenül szólalt meg és 
nyúlt bele választottainak, népének az életébe.

A kijelölt igeszakasz viszont arról tudósít, hogy Isten nem közvet
lenül szólal meg, hanem szolgáin, követein keresztül adja tudtul népé
nek akaratát. Akár a közvetlen, akár a közvetett megszólalására fi
gyelünk Istennek, egyet soha nem szabad elfelejtenünk: mindig ugyan
az az Isten szól.
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Istennek ilyen nagyon is kézzel fogható és füllel hallható megszóla
lása következett be akkor, amikor Egyszülött Fiát küldte el a világba a 
keményszívűek feddésére és megítélésére, és a bűnösök és botladozók hí- 
vogatására és erősítésére.

A Jézus Krisztus által végzett munkába később a tanítványok, az 
apostolok álltak be. Azt az igét hirdették és adták tovább, amelyet Is
tentől kaptak.

Isten ma is megszólaltatja igéjét, tudomásunkra hozza akaratát, ami
kor kezünkbe adja a Szentírást, igehirdetési és igehallgatási alkalmakat 
teremt. Az eszköz, amivel Isten megszólítja övéit, változhat ugyan, de az 
ige végigkíséri életünket a bölcsőtől a koporsóig. Mert Isten igéjével szó
lított meg minket a keresztségben, s igéje szólal meg vigasztalásként, bá
torításként akkor, amikor az utolsó útra kísérnek minket.

Nehéz ez a régi ószövetségi ige, de Isten ezen keresztül szólítja meg 
és tanítja a ma emberét, amikor három dologra hívja fel a figyelmünket.

Isten gondoskodik igéjének hirdetéséről
Amint Isten gondoskodott a felolvasott ige szerint arról, hogy népe 

tudomást szerezzen akaratáról, ugyanígy gondoskodott igéjének tovább
adására más korszakokban is. Sokszor nem volt könnyű magának Isten
nek se megfelelő embert találnia, aki maradék nélkül teljesítette volna 
akaratát. Ézsaiás próféta maga vállalkozott a szent szolgálatra, amikor 
ezt mondta: „Imhol vagyok, küldj el engemet!”. Jeremiás próféta viszont 
több kifogást is emelt küldetése ellen: azt, hogy nem tud beszélni, meg 
azt, hogy túl fiatal a szolgálatra. Jónást Isten Ninivébe akarta küldeni, 
mire ő Tarsis felé igyekezett elmenekülni a nehéz szolgálat elől. Isten 
azonban kiválasztott követeit engedelmességre tanította, s végül mégis 
teljesítették akaratát.

Az igehirdetés szolgálata soha nem volt könnyű a próféták, Isten em
berei számára. A népnek gyakran nem tetszett Isten szava, mert a saját 
gondolataik, véleményük, akaratuk szerint akartak élni, s nem úgy, ahogy 
azt Isten követelte.

A próféta, az apostol, Isten követe megmond mindent — olvashat
juk a kijelölt szakaszban. S éppen ez a kellemetlen minden kor embere 
számára. Addig, amíg szép, kellemes dolgokat hallunk, amíg simogatás- 
ban van részünk, addig tetszik Isten szava. Amikor a keményebb szavak 
következnek, becsukjuk fülünket, szívünket, felháborodunk és hátat for
dítunk Istennek.

Isten minden korban gondoskodik igéjének hirdetéséről. Gondosko
dik ma is. Nem jelent ez mást, mint azt, hogy kishitűség részünkről az, 
ha aggodalmaskodunk, ha azon töprengünk, hogy vajon ki fogja meg
szólaltatni és hallgatni Isten igéjét. Isten megtalálja az alkalmas eszközt 
és módot a jövőben is.

Gondoskodásáról tesz bizonyságot az a tény, hogy fiatalemberek év- 
ről-évre elindulnak a szolgálat útjára, amikor felvételüket kérik a Teo
lógiai Akadémiára. Csak hitetlen lelkészek teszik fel a kérdést: mi lesz, 
ha mi meghalunk, vajon ki áll be munkánk folytatására? Csak hitetlen 
egyháztagok kérdezik: vajon ki foglalja el helyünket a templomban? 
Csak hitetlen gyülekezet kérdezi: vajon ki hirdeti nekünk az igét, ha a 
lelkészünk megöregszik ?

Isten gondoskodik igéjének hirdetéséről. Tette ezt a háborús évek
ben, s teszi most is, amikor boldog és békés napokat élünk. Tette ezt 
akkor, amikor botladozott a hitünk, s tette akkor is, amikor egyenesen 
haladtunk útján. Életünk a bizonysága annak, hogy Isten mindig meg-
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találta a módját, hogy megszólaltassa igéjét, hogy eligazítson, hogy to
vábbvezessen a jó úton, a hitben és a szeretetben. Persze lehetséges az is, 
hogy Isten olyan módot talál, amilyenre mi nem is gondolunk. Ezért 
hagyjuk nyugodtan Istenre a gondoskodást!

Az igehirdetés mindig döntés elé állít
Isten igéjét soha nem lehetett és ma sem lehet érdektelenül, közö

nyösen hallgatni. Sokszor vagyunk úgy, hogy egy-egy embertársunk sza
vai is untatnak minket, mindenre közönyösen válaszolunk. Ettől a maga
tartásunktól is meg kell szabadulnunk!

Isten igéjét nem lehet közönyösen hallgatni, mert az ige mindig ki
vált belőlünk valamint. Vagy azt, hogy figyelünk rá és komolyan vesz- 
szük, vagy azt, hogy süketek maradunk és a hitetlenség bűnébe esünk. 
Isten igéjére valamilyen formában mindig válaszolnunk kell!

A keresztségben, amikor Isten magáévá fogadott minket, keresztszü- 
leink válaszoltak helyettünk Isten megszólítására ígérettel, fogadalommal. 
Vajon megtartottuk, vagy megtagadtuk az életünkkel mindazt, amit ke- 
resztszüleink nevünkben és helyettünk fogadtak. És vajon álltuk-e a 
konfirmációkor adott szavunkat?

Vajon mit vált ki belőlünk az ige ma, amikor Isten megszólít min
ket? Ellenkezést, vagy magunkba nézést? Azt szoktuk mondani, hogy a 
mostani életünk őszintébb élet, mint volt a múltban. Ez áll abban a vo
natkozásban is, hogy egyre kevesebb azoknak a száma, akik csak meg- 
szokottságból, formaságból járnak templomba. De vajon készek va
gyunk-e, hogy komolyan vegyük Isten szavát? Az igére való hallgatás, 
vagy nem hallgatás máris kifejezi döntésünket. Ez érvényes formai és 
tartalmi tekintetben is.

Láttam olyan gyermeket, aki a simogató atyai kezet durván taszította 
el magától. Milyen sokszor tesszük ezt Istennel! Pedig ebben is döntés 
van. Isten elleni döntés. De döntés az is, ha azt mondom: Isten szava nem 
nekem szól, nem rám vonatkozik. Pedig Isten egyenesen hozzám intézi 
szavát minden alkalommal, csak én nem akarom azt magamra vonatkoz
tatni. Döntés az is, ha a hitre szólító igére hittel, vagy hitetlenséggel, a 
szeretet evangéliumára szeretettel, vagy szeretetlenséggel válaszolok.

Az igehirdetés mindig hatással van ránk és mindig döntés elé állít. 
És ezt a hatást, döntést, hivő, vagy hitetlen magatartást Isten számon is 
kéri tőlünk. Hogy mikor? Hogy milyen formában? Ezt nem a mi dolgunk 
tudni. Egy biztos: Isten számon kéri a döntésünket ma és holnap. A 
hitet, vagy a hitetlenséget, a szeretetet, vagy a másik ember iránti sze- 
retetlenséget, felelőtlenséget, nemtörődést. És számon kéri egykor. Akkor, 
amikor neki tetszik. Nem fenyegetés ez, hanem figyelmeztetés és a reá
lis tényekkel való számolás.

Az igehirdetés most is döntés elé állít. Bárcsak elindulnánk és to
vábblépnénk a hit és szeretet útján!

Az igehirdetésben csak a tiszta ige szólalhat meg
Isten arra tanítja népét, hogy mindig kizárólag csak a tiszta ige szó

lalhat meg az igehirdetésben. Az a tiszta ige, amelynek meghallása egy
házunkat a jó úton indította el, s vezeti ma is ahelyett, hogy girbe- 
görbe utakon tévelyegnénk. Csak az a tiszta ige szólalhat meg, amely 
a fehéret fehérnek, a feketét feketének mondja. Az a tiszta ige, amely 
valóban eligazít a mában, s nem hagy kételyeket, hátsó gondolatokat 
a szívünkben.

Annak a tiszta igének kell megszólalnia ma is, amelyik megtanítja a
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híveket a hitre és a munkára is a szocializmust építő Magyarországon. 
Amelyik megtanít a személyválogatás nélkül való felebaráti szeretetre, 
amelyik nem tesz különbséget ember és ember között. Annak a tiszta 
igének kell hangzania vasárnapról vasárnapra, amelyik kiszélesíti a lá
tásunkat, amelyik megtanít körülnézni a világban, túl a családunkon, a 
városunkon, a megyénken, túl hazánk határain. Az a tiszta ige hangzik, 
amely keresztyén életre nevel, amelyben benne van a hit, de benne van a 
szeretet és a felelősségvállalás is népünk és az egész világ ügyéért. Az ige
hirdetésben megszólaló tiszta ige a hallgatókat is tiszta látásra tanítja.

Hálát kell adnunk Istennek, hagy igéjét tisztán szólaltatja meg kö
zöttünk. Különösen is hálát kell adnunk akkor, amikor arra gondolunk, 
hogy volt idő, amikor csak azt szólaltatták meg az igehirdetők, ami tet
szett, s elhallgatták Isten keményen feddő szavát. Volt idő, amikor az 
igehirdetésekben a hit helyett az aggodalmaskodás kapott helyet. Volt 
idő, amikor az igehirdetések azt a nagyon is emberi gondolatot szólal
tatták meg, hogy a mi korunkban nem szólalhat meg a tiszta ige. Is
ten megítélte az igehirdetéseknek ezt a hamis formáját és tartalmát. Meg
tisztította igehirdetőinknek, szolgáinak ajkát és szívét, hogy tisztán 
látva hittel prédikálják azt, amit Isten a ma emberének, a ma gyüleke
zetének üzen.

Az a tiszta ige hangzik, amelyik lehiggasztja a forrófejűeket és fel
villanyozza a resteket és tétleneket. Az a tiszta ige hangzik, amelyik meg
tanít a szolgálatra népünk között és a világban. Egyházunk csak akkor 
kedves egyháza Istennek, akkor teljesíti a rábízott szolgálatot, ha hittel 
meghallja a tiszta igét és tisztán tovább is adja azt.

Igénk Istenről és az emberről, az igéről és az emberről tanít minket. 
Teljen meg a szívünk hittel, hogy Isten minden időben gondoskodik igé
jének megszólaltatásáról. Amikor pedig az ige döntés elé állít, a szám
adásra gondolva keressük a Neki tetsző utat. Keressük a tiszta igét és 
hirdessük azt mindenkor. így találjuk meg a hit és a szeretet útját, így 
lesz egyéni életünk és egyházunk élete és szolgálata Istennek kedves szol
gálat.

Harkányi László

Laikus kérdések és szempontok 5 Móz 18, 15—20-hoz
Milyen értelemben szerepel itt a prófétai szó? Egyáltalán ki a pró

féta? Van annak meghatározható jellege, vagy többféle értelme? Mit je
lent itt Mózes próféciája szerint? (7) — Meghökkentő és különös ez a ki
fejezés: „Ne halljam többé az Úrnak az én Istenemnek szavát” . Ebben 
a formában ugyanis az ige hallása ellen is tiltakozik a nép. Az, hogy 
csak közvetítő útján szóljon Isten, nem jut kifejezésre. Bár a prófétai 
ígéret valószínűleg éppen erre vonatkozzik. Emberekhez alkalmazottan, 
célszerűen, irgalmasan fog szólni Isten. (7) — Isten olyanvalakit fog adni, 
aki „mindent” elmond, amit Isten el akar mondani népének. Ez a „min
den” Istenhez és az emberekhez való alkalmazkodást, igazodást is je
lenti. Talán még azt is, hogy jókor, idejében és az „igazat” mondja 
el. Tehát, ami időszerű és használ. (7) — Mit jelent az, hogy „megkeresem 
azon” ? Csak számonkérést és ítéletet? Mikorra céloz? A mindenkori je
lenre vagy az utolsó időkre? Az is nagy felelősség, hogy legyen igehirde
tés, de az is nagy felelősség, hogy van igehirdetés. (7) — A 20. vers
ben kétféle eltévelyedésről van szó: Isten nevében is lehet nem igazat 
mondani és lehet nem Isten, hanem más nevében is szólni. Egyik sem ige
hirdetés. (7) — A 15. Versnél Krisztusról szól az ige? (ezért is választották 
vízkereszti ünnepkörre textusnak?) Azután mégis megszakad ez a gondo
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lat. A próféták felelősségét hangsúlyozza. Kire vonatkozik ez a jövendö
lés? (1c) — Hogyan adja Isten az ő igéit a próféta szájába? Nyilván
valóan nem telefonbeszélgetés zajlott le közöttük, de minek alapján lép
hetett fel egy próféta azzal az igénnyel, hogy amit mond, az Isten igéje?

Ma a lelkészek magyarázzák Isten igéjét, amely a Bibliában van, 
vagy pedig az igehirdetés is Isten igéje? (1c) — Hogyan lehet megállapí
tani, hogy amit egy próféta hirdetett, az Isten igéje-e? Annak alapján, 
hogy a történelem folyamán később igaznak bizonyult? Ha valaki Isten 
nevében szól, akkor annak feltétlenül engedelmeskedni kell? Isten ne
vében lehet hazugságokat, igazságtalanságokat is hirdetni. Sok ember bi
zonytalanságban van Isten felől, nem Isten, hanem a „prófétái” miatt. 
A próféták bűne miatt a nép is bűnhődik? (1c)

HETVENED VASÁRNAPJA
Mt 13, 44—46 
Elrejtett kincs

A két példázat közös üzenetet hordoz. Mindkettőben olyan kincsről 
van szó, amiért a megtalálója kész mindenét odaadni.

1. Nincs szükség ravaszkodásra.
Igen félreértenénk az igét, ha a hivő embert mindenkinél ravaszaibb- 

nak gondolnánk. Jézus nyilván nem azt akarta példaként elénk állítani, 
hogy legyünk olyan szemfülesek, hogy eltitkolva kincsünk értékét, csak 
a magunk számára igyekezzünk megszerezni azt. Nem lesz életideálunk 
az az ember, aki eltitkolja a tulajdonos elől a drága kincset, amit földje 
rejteget, úgy szerzi meg a kincset becstelenül, hogy utána mások átka ül
dözi.

Hogy miért építette bele Jézus üzenetét ebbe a példázatba akkor ért
hető a számunkra, ha meg tudjuk érezni a példázatból, hogy itt olyan 
kincshez jut az ember, amit a saját erejéből, saját értékeivel soha meg 
nem szerezhetett volna.

2. Nem lehet megvásárolni.
Mind a két példázatban úgy vásárolja meg a szerencsés ember a drá

ga kincset, és mégis mind a két példázat azt mutatja meg, hogy egyik em
ber sem vásárolhatná meg h a . . .  nincs a csodálatos „szerencse”, a kegye
lem. Ez a példázat csodálatos szemléletességgel mutatja meg azt, hogy a 
mérhetetlen kincshez fogható értékünk egyikőnknek sincs. Isten orszá
gáért, bűnünk bocsánatáért, lelkünkért vajon mit is adhatnánk váltságul? 
Ezek a példázatok az ingyen kegyelemről beszélnek, és Krisztus vált- 
ságára utalnak.

3. Hogy került a földbe a kincs?
A  gyöngyöt a kagyló kínja szülte. Sebzett testén drágagyöngyöt iz

zadt. A szántóföld kincséért amit elrejtettek mások verejtékeztek. A sze
rencsés ember, aki rátalált, ennyi kincset egy életre szóló munkával sem 
tudott volna soha megszerezni. Talán ha száz élete volna, akkor sem 
gyűjthetett volna annyi kincset, mint amit talált. A mi kincsünkért Jézus 
szenvedett. Érünk vérezett, értünk verejtékezett, és így elkészített a szá
munkra mindent.
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4. Úgy lehet rátalálni.
Ady írja „Az Úr érkezésében:

„Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul 
Átölelt az Isten.”

Csodálatos élménye a keresztyén életnek ez a „váratlanul”. Valóban 
a meglepetés boldogságával nyeri el az ember Isten országa ajándékát, 
hiszen mindig akkor kapja, amikor magát a legnyomorulabbnak, és leg
érdemtelenebbnek tartja. Mégis ennek a váratlan szerencsének, a cso
dálatos kincsre találásnak van előzménye. Bármilyen váratlan volt is 
Pál számára a damaszkuszi út élménye, mégis Isten kezét észrevehetjük 
az ösztöke ellen rugdalódzó Saul életében. Isten előbb szeretett bennün
ket. Életünket, utunkat, kincsre találásunkat Szentlelkével vezeti és mun
kálja.

5. Mindennél drágább.

Jézus választás elé állította az embereket, és bizony sokan döntöttek 
az Isten országa ellen, mert mást nagyobb értéknek tartottak ennél. A 
gazdag ifjú inkább választota az önző szívét. Példázatbeli emberek a ki
rály menyegzője helyett inkább a szántóföldjükre mentek, hat iga ökrü
ket próbálták ki, vagy azzal az ürüggyel bújtak ki a menyegzőre menés 
kötelessége alól, hogy arra hivatkoztak, feleséget vettem. Azoknak, akik 
húzták az időt, és nem tudták rászánni magukat arra, hogy Jézust köves
sék azt mondta, hogy valaki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, 
nem alkalmas az Isten országára. Hol van az a nagy igyekezet ezeknél 
az embereknél, amivel a mi két példázatunkban találkozunk. A mi em
bereink nem vacilláltak. Mindennél drágábbnak találták az Isten orszá
gát, és készek voltak érte mindent odaadni. Feltehetjük a kérdést, vajon 
kinek mezőben elrejtett kincs, és kinek igazgyöngy az Isten országa? A 
kérdésre a feleletet csak akkor kapjuk meg, ha tudjuk azt, hogy mit je
lent a „rátalálás”. Bizony a mi példázatainkban a rátalálás igen nagy dol
got jelent, miagát a megtérést, az újjászületést, a megigazulást. A meg- 
igazulásban rendeződnek az ember számára igazán az értékek. Az új 
szív új kincse az Isten országa.

6. Mindent odaad érte.

Sok szív retten meg, amikor ezeket a példázatokat hallja. Mindent 
oda kell adnom? Sokan tartják túl drágának az Isten országát.

A rémület csak addig tart, míg nem tisztázódnak a dolgok. Tisztáz
ni kell, hogy mit jelent a minden. Bizony a két példázat nagyszerűen 
meggyőzhet bennünket arról, hogy a két kereskedőnek mi volt, he
lyesebben mi lett a mindene. Nékik mindent odaadni a drága megtalált 
kincsekért nem volt nehéz. Az új kincshez képest régi lim-lomjuk csak 
kár és szemétnek számít.

Mi a minden? Nem a pénzem, nem a szabadságom, nem az egész
séges emberhez méltó életformám, mint ahogy ezt a középkori szerze
tesi életideál hirdette, hanem a minden az emberem, az egész régi életem. 
Ha ezeket a Szentlélek munkája nyomán a megigazulásban megutáltam, 
nem nehéz halálra adni.
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7. Mi a megtalált kincs, az igazgyöngy?
Egyszerűnek tűnik a felelet, az Isten országa. Az Isten országa és a 

mennyek országa fogalma sok titkot rejt magában. Kár lenne, ha azt gon
dolnánk, hogy a mennyországért kell odaadni talán a földi örömöket. 
Nagy hiba lenne az is, hogy az Isten országa alatt valami olyasmit érte
nénk, ami kiragad bennünket ennek a világnak az életéből, és idegenné 
és ellenségessé tesz bennünket ezzel a világgal szemben. Ha legprecízeb
ben meg szeretném fogalmazni az Isten országát, a drága kincset, akkor 
azt mondhatom, hogy Jézus Krisztus az. Jézus Krisztus által vagyunk 
mi az Isten országának a tagjai. Jézus Krisztus a mi nagy gazdagságunk. 
Sebeiben, halálában, feltámadásában van megigazulásunk, életünk.

8. Kincs egy egész vasfazékkal.
Jézus Krisztusban miénk Isten irgalmasságának a teljes gazdagsága. 

Valahogy úgy van az ember a keresztyén élettel, mint a kincsre talált 
ember nagy boldogságával. Előveszi a kincseit, és nézegeti, méregeti egy
máshoz, melyik ér többet, melyik képvisel nagyobb értéket. Egyszer egy 
drága gyöngynek örül, máskor egy szép karperecnek, harmadszor ta
lán egy szépművű kardnak. A keresztyén élet is így van. Telve van Isten 
kegyelmének gazdagságával. Egyszer a bűnbocsánat, másszor a békes
ség, harmadszor a szeretet ragyog előttünk, és mind olyan csodálatos 
nagy kincs, hogy nem is tudunk és nem is lehet különbséget tenni köz
tük, melyik az értékesebb, melyik ér többet. A lelki ajándékok gazdagsá
ga is kimeríthetetlen a szolgáló élet területén. Isten igéje arra tanít ben
nünket, hogy egyiket ne becsüljük túl a másik rovására, és egyiket se be
csüljük le. Mégis valahogy úgy van, hogy azokat tartjuk a legfontosabb
nak, amire éppen szükségünk van. Ha egy lakatlan szigeten egy hajótöröt
től megkérdeznénk, mit tart nagyobb kincsnek, egy zsák aranyat, vagy egy 
karéj kenyeret, egész bizonyosan a másodikra szavazna. Így azután egész 
természetes, hogy az Istentől kapott megtalált kincs között egyszer egyik 
ragyog előttünk fényesebben, máskor a másik. Mindig az, aminek a szük
ségét különösen érezzük. Az azonban bizonyos, hogy minden gazdagsá
gára Isten kegyelmének szükségünk van.

Össze szokták hasonlítani korunkat és a reformáció korát, és néha így 
fogalmazzák meg az összehasonlítás eredményét. Luther korának a 
megtalált kincse a hit által való megigazulás volt, rátaláltak az irgalmas 
Istenre, korunk felismerése, nagy kincstalálása, hogy rátaláltunk az ir
galmas felebarátra, a mi nagy élethivatásunkra.

Ez az összehasonlítás és ez az éles fogalmazás tisztázásra szorul. Lu
ther korában a keresztyén élet nem rekedt meg a hit által való megiga
zulás tanának a felismerésében. Hogy mennyire igaz ez, azt az mutatja, 
hogy a reformáció felszámolt egy egész világidegen beteges, keresztyén- 
ségtől idegen középkori életformát. Mert a hit által való megigazulás 
lett a reformáció nagy megtalálása, azért kerülhetett a helyére a család, 
a munka, és a cselekedet. A reformáció szétzúzta a házasságtól tartózko
dás magasabb rendű erkölcsiségének az illúzióját, leleplezte a szerzetesek 
dologtalan, here életformáját, és az érdemszerző cselekedetek helyett a 
hitből fakadó új életet hangsúlyozta.

Ugyanígy el lehet mondani, hogy a korunk felismerése, hogy élethi
vatásunk az, hogy irgalmas felebarátok legyünk, ma sem független a hit 
által való megigazulástól. Azért lehetnek nagyszerű felismerésein korunk
ban életünkre és szolgálatunkra vonatkozóan, mert hitből élhetünk, és ez 
a hit nyitja meg a szemünket szolgáló életünk gazdagságára. Ha a példá
zatokat akarom itt is felhasználni ennek a megvilágítására, akkor azt kell
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mondani, hogy a hit által való megigazulás az a „rátalálás”, amivel az 
ember rátalál a mezőben elrejtett kincsek gazdagságára. Amikor azután 
rátaláltunk hit által a mi kincsünkre akkor láthatjuk meg keresztyén éle
tünk gazdagságát. Így mondhatnám, mert hit által Krisztusra találunk, 
azért találhatjuk meg mában a mi szolgáló életünket, azért érthetjük 
meg, hogy feladatunk, hogy irgalmas felebarátok lehetünk.

Jézus Krisztusban az Isten irgalmasságának végére mehetetlen gaz
dagságát kaptuk, és ezért ebből a gazdagságból az új felfedezések bol
dogságával meríthetünk. Isten irgalmassága, hogy egyházunk hit által 
szüntelen új felismerésekkel és új lelki kincsekkel járhatja útját a má
ban is.

Egyházunknak a felismert kincse, nagy felismerése — ami ugyan 
örökké el volt rejtve Isten irgalmassága gazdagságában —, hogy nékünk 
munkálni kell és lehet az emberiség békéjét. Egyházunkak, de a világ 
keresztyénségének mindig világosabban látott felismerés, hogy meg kell 
menteni az emberiséget az atomkatasztrófától. Isten látást adott nékünk 
— és ez a mi magyar egyházunkak nagy kincse —, hogyan járhatjuk 
utunkat egy új társadalmi formában a szocializmusban. Az egyház dia- 
kóniájának, a szolidáris szeretetnek, a mindig emberibb életforma igen
lésének és építésének a felismerései mind-mind az Isten mezőben elrej
tett kincséből való, amit nem magunktól eszeltünk ki egy új életformá
ban, hanem Istentől tusakodtuk ki, és Isten ajándékozta nékünk.

Isten mezőben elrejtett kincsének gazdagsága nem merült még ki, és 
belőle egyházunk, és egyéni keresztyén életünk minden nap szüntelen me
ríthet. Ez a kincsestárház tudja hit által nap mint nap megújítani éle
tünket a szeretetre, szolgálatra, hatalmassá tudja tenni életünket a kí
sértések között, bűn, sátán elleni harcban. Ebből a forrásból ha merí
tünk életünkben megszűnik minden hamisság, minden képmutatás. Ha
sonló népünk az igazgyöngyhöz. Ebből ha merítünk, hasznos lesz éle
tünk népünk és az emberiség között. Ez az a kincs, amit ha minél jobban 
szórunk az emberek között, annál több marad belőle, nekünk: a szere
tet. Ez a kincs, ami soha nem tesz zsugorivá, önzővé, soha nem mérgezi 
meg a lelkünket. Ez az a kincs, ami soha nem tesz elbizakodottá, gőgössé, 
hanem minél több van belőle, annál alázatosabbak leszünk. Ez az a kincs, 
ami olyan gazdaggá tud tenni, hogy még az utolsó falat kenyerünket is 
oda tudjuk adni, és 'a felső ruhánkat is. Ez a kincs nem valami, hanem 
valaki. Kincsünk Jézus Krisztus, akit hit által bennünk él, és akiben mi 
is élhetünk.

Benkő Béla

Laikus kérdések és szempontok Mt 13, 44—46-hoz

Isten országa el van rejtve, nem lehet könnyen megtalálni; csak az 
találja meg, aki keresi? vagy az is, aki nem kimondottan azt keresi? 
A földbe rejtett kincset legtöbbször véletlenül — igaz munka közben 
(szántás, építkezés) találják meg. (8) — Mit jelent megtalálni Isten or
szágát? Meglátni Isten munkáját, gondviselő szeretetét, felismerni, hogy 
ő mindenkinek jót örömöt és boldogságot akar? vagy felismerni, hogy a 
világ Isten kezében van, és sok minden gonoszság ellenére is előbbre viszi 
kitűzött célja felé a világot? (8) — Miért hasonlítja Jézus kincshez Isten 
országát? Kincsen mindent meg lehet venni, minden kívánság teljesül. 
Más vélemény: a régi értelemben vett kincsek ma elveszítették értékü
ket. Ma egyedüli érték a munka. Ezzel lehet a magunk és mások számára 
is jólétet, boldogságot szerezni. (8) — Nem becstelenség az, amit a példá-
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zatbeli ember csinál? Nem árulja el, hogy kincs van a földben, nyilván 
olcsóbb áron veszi meg. A drága kincsből a gazdának is jár. Annál is in
kább, mert Isten adománya olyan érték, amit önző módon senki sem sa
játíthat ki magának, hanem kell, hogy mindenki részesüljön belőle. (8) 
— Miért van az, hogy az első példázatban Jézus Isten országát a drága
kincshez, a másodikban pedig a kereskedőhöz — nem pedig az igaz
gyöngyhöz hasonlítja? (8) — Nagy emberi vállalkozás: „kincset’’ keres
ni a világon; lényeges a találás és a következmény, bár csak úgy ta
lálni könnyebb, mint keresni. Hangsúlymeglátás: mindent odaadni a 
Kincsért, összes bálványainkat. (12) — Kincsnek tartják-e a tömegek 
Jézust? Általában nem. Némelyek igen, de inkább az elvi-erkölcsi 
nagyrabecsülés értelmében. Az egyik példázatban találásról, a másikban 
keresésről van szó, a következmény azonos. Mit értsünk a „mindent el
adáson” ?: nem anyagiakra vonatkozik, hanem életátalakulásra, más né
zeteit felszámolja, lemond szenvedélyeiről, önzéseiről, imádkozik, Bib
liát olvas és ez cselekedetein is meglátszik. (12) — Hogyan történik az a 
rábukkanás? Egyházi vagy vallásmentes szituációban? Egy bizonyos bel
ső hang, lelki problémalátás — akár mezőn, akár gép mellett, vagy újság- 
olvasáskor. A szituáció sokféle lehet, de a háttérben mindig az Ige áll 
és közvetve az egyház. Kinél villanásszerűen, kinél fokozatosan, talán 
egy megrendítő esemény hatására, mely elveszettnek tűnő tartalmakat 
ráz fel. Én láttam néhány megrázó életváltozást. (12)

HATVANAD VASÁRNAPJA

Lk 10, 38—42

A textushoz bő exegezist ad dr. Prőhle Károly Lukács kommentárja 
a 183—5. lapokon.

Meditáció

Lukács evangéliumában ismételten találkozunk az úton levő Jézus
sal. Jézus prófétai tisztének lényeges vonása: úton van. A maga szemé
lyét illetően mennybemenetele óta ugyan célhoz érkezett, de igéje ré
vén még ma is úton van falvak, városok lakói és a világ népei között. 
Igéjében úton lesz, míg az utolsó napon nyilvánaló lesz a minden népből 
ágazatból és nemzetségből származó választott sereg.

Az úton levő Krisztus szállást keres, befogadtatásra vár. Menete 
nem öncélú. Szállást keres falvakban, városokban és a világ népei között. 
Nálunk is kopogtat. Közöttünk van igéjében. Befogadjuk-e? Márta 
asszony házába fogadta. Tettének következményei a ház minden lakó
jára hatással voltak. Márta házanépe számára is elérkezett a döntés órája, 
mint annak idején Zakeus házában. „Üdvössége” lehet. A szótéria meg
tartás, szabadulás, erő.

Márta befogadó szeretete nélkül Mária sem választhatta volna a 
„jobb” részt, mely nem vétetik el tőle.

Ha Jézust valahová „befogadják” előbb-utóbb ő lesz a központ. Má
ria a lábához ült és önfeledten hallgatta, Márta pedig minden erejével ki 
akarta őt szolgálni. A két testvér magatartása alapvetően különböző, de 
abban megegyezik, hogy Jézusra tekintve tevékenykednek, telik a nap,
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felborult a megszokott menetrend és ő a centrum. Mária mindent félre
tett, mindennel felhagyott, csupa hallgatás, Márta is felhagyott meg
szokott napi munkájával, hogy a figyelmes háziasszony szeretetével ki
szolgálja őt. Mindkettő magatartása kifejezésre juttatja — ha különböző 
formában is —,. hogy felismerték Jézus betérésének fontosságát, az al
kalom páratlan jelentőségét.

Mielőtt feltennénk a kérdést, hogy a két asszony magatartása között 
melyik volt a helyes, magunk felé, gyülekezetünk felé fel kell tennünk 
és tisztázni kell a kérdést: felismerjük a köztünk hangzó ige jelentőségét, 
vagy mérhetetlen közönybe fullad köztünk, indiszponáltak és süketek 
vagyunk?

Jézus úton van, nincs helyhez kötve, tehát bármikor felkereked
het és továbbmehet. (Luther hasonlata a nyári záporról közismert.) Meg
hallgatása nélkül nem lehetünk sem tanítványai, sem követői.

Hogy kerülhet Jézus életünk centrumába?

A ház asszonya töri magát a sok szolgálatban Jézus testi szükségle
teire koncentrál és itt nyújtja a legjavát. Nem tűnik ki magatartásá
ban az a felismerés: Jézus az Üdvözítő; a logosz, aki egészen más cél
lal érkezett, mint hogy vendég módjára kiszolgáltassa magát. Nem elfo
gadni, hanem adni akar. Márta nem elfogadni, nyerni, feltöltődni akar, 
hanem adni a maga erejéből. Annyira biztos magatartása helyes vol
tában, hogy Mária magatartásában felelőtlenséget lát. Amikor Jézusnak 
felteszi kérdését, nem magára gondol, hanem Jézusra, és talán még a 
testvére iránti felelőssége is kielemezhető belőle. Máriát is mozgósíttatni 
szeretné. Nemcsak Mária magatartása marad számára érthetetlen, hanem 
Jézus is.

Vele szemben Mária csupa csend és nyugalom, egyedül Jézus igé
jére koncentrál, Jézus felé az elfogadás a nyitottság megtestesítője. Jé
zusban felismerte az éltető ige hordozóját. Mária számára ebben a pilla
natban Jézust szolgálni annyit jelent, mint elfogadni az ő szolgálatát. Az 
előtte eltöltött idő termékeny csend. Benne új látások születnek, elhatáro
zások érlelődnek, de ugyanakkor az erőnyerés pillanatai is. Márta sok
irányú tevékenységével szemben az egy szükségesre koncentrál.

Jézus nem akarta tétlen szemlélődésre kárhoztatni tanítványait. Lu
kács tudósításában is az irgalmas samaritánus előzi meg ezt a történe
tet. Nagy elhatározások mindig a felelős csendben születtek meg. Márta 
élete sem nélkülözheti ezt a csendet. Nélküle elvész a törődés és aggoda
lom útvesztőjében. Belefárad. Fáradt tanítványok, fásult, felelőtlen gyü
lekezetek élete ma is akkor nyer új erőt, látást és lendületet a szolgá
latra, ha előbb csendben voltak Jézus előtt.

Kráhling Dániel

Laikus kérdések és szempontok Lk 10, 38—42-höz

Sokat beszélünk arról, hogy Jézus szívünk ajtaján kopogtat és befo
gadásra vár. Itt Márta házába fogadta Jézust. Oda, ahol együtt él Máriá
val, beteg testvérükkel Lázárral. Mit jelent Jézust otthonunkba befogad
ni? Oda, ahol együtt élünk, ahol főzni, takarítani, egymással törődni kell, 
ahol eszünk, alszunk, vendégeket fogadunk stb. ? (2) — Mártát ugyan Jézus 
szelíden rendreutasítja, nem ad neki igazat, de szerintem mi ezt nem te
hetjük meg. Elismeréssel és megértéssel tartozunk neki, nem ítélkezhe
tünk felette. Hány családban teljesíti kötelességét az anya (esetleg máso
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dik műszakban!), töri magát, tele van gonddal. Természetes, ha Jézustól 
azt kéri az ilyen túlterhelt asszony, hogy ébressze fel a család tagjaiban 
a felelősséget, állítson melléje segítséget (2) — Márta nem „gürcöl” a 
konyhában, hanem szolgál. Hallgassa az igét szolgálat helyett? Jézus nem 
a szolgálatban akarja feltartóztatni, hanem a kísértéssel akarja szembe
fordítani, amely éppen szolgálata végzése közben környékezte meg. Eltú
lozta szolgálatának és saját személyének jelentőségét. Ennek következ
ménye: érzékenység, megbántottság érzése, keserűség, neheztelés. Mindez 
megrontja a szolgálatot, kioltja örömét. (2) — Mikor Jézus befogadásra 
talál egy házban, kétféle ajándékban részesít: ünnep, munkakedv. Az 
első ajándékát Mária alakján, a másikat Mártáén figyelhetjük meg. 
Mindkét ajándékkal kapcsolatban vetődhetnek fel kísértések. Az ige 
most a másodikkal kapcsolatos kísértésről szól. (2) — Márta sürgés-for
gása miért nem tetszett Jézusnak? Jézus más esetekben szolgálatra szó
lítja fel követőit, itt miért nem szólítja fel Máriát, hogy segítsen? Az ige 
hallgatása több mint a cselekvés? Szerintem Márta viselkedése a termé
szetes és a helyes. (9c) — Mit jelentenek Jézusnak ezek a szavai: . . .  pedig 
egy a szükséges. Mi az a „jobb rész”, amit Mária választott és nem lehet 
elvenni tőle? Mit lehet Mártától elvenni — a szolgálatát? (9c) — Hiba 
lenne szerintem erről a textusról quietizmust dicsőítő prédikációt mon
dani. (9c)

ÖTVENED VASÁRNAPJA
Jn 4, 25—30 

A textusról

Alapigénk a samáriai asszony történetének rövid, de legfontosabb 
része.

„A samáriai asszony története — a Nikodémussal folytatott beszélge
tés mellett — a negyedik evangélium legszemléletesebben előadott és 
legszínesebb története, mely sokszor megragadta a művészek képzeletét 
is. Jézust ebben a történetben úgy ismerjük meg, mint aki csodálatos 
isteni ajándékkal ajándékozza meg azt, aki nyílt szívvel, hittel fogadja 
igéjét. Ebben az ajándékban Jézus isteni dicsősége sugárzik fel: Jézus az 
„örök élet vizét” hozza. Nem húzódik vissza a samaritánusoktól, nem 
sújtja ítélettel a nyilván laza erkölcsű asszonyt, hanem isteni gazdagsá
gának és dicsőségének minden kegyelmével közeledik hozzá. így e törté
netben szemléletesen áll előttünk az, amit a prológus mond: Láttuk az ő 
dicsőségét... telve kegyelemmel és igazsággal.” (Dr. Karner Károly: 
A testté lett ige. 71. lap.)

A szöveg könnyen érthető. Szövegkritikai nehézségek nincsenek ben
ne. Következésképpen a különböző fordítások nem sokban különböznek 
egymástól. Ez a megállapítás általában érvényes a kommentárokra is.

A kijelölt versek az ismert történet csúcsa. Miután a samáriai asz- 
szony a vitatott teológiai kérdés kapcsán az eljövendő és a szóban forgó 
kérdésben is végső szót kimondó Messiásra utal, Jézus felfedi személyé
nek titkát. Határozottan kijelenti, hogy ő a Messiás.

Ezzel a kijelentéssel elérkezett a samáriai asszony életének sorsdöntő 
órája, a Krisztussal találkozás nagy alkalma. (Kairosz!)

(Érdekes, hogy Hermann Strathmann a Das Neue Testament Deutsch 
sorozatban azt mondja, a samáriai asszony nem valóságos személy, ha
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nem a samaritanizmus típusa. Véleményem szerint nincs okunk az asz- 
szony s az elbeszélés történetiségét kétségbe vonni.)

Természetes, hogy Jézus meglepő bejelentése fordulópont a beszél
getésben. Jézus közlése cselekvésre készteti az asszonyt. A kinyilatkozta
tás után nyomban hírül viszi a városba, mi történt vele a Jákob kútjánál. 
Bár még bizonytalankodva, de sietve tanúskodik a Messiásról, Jézusról. 
Ezzel fontos szolgálatot végez gyülekezete, népe körében.

A tanítványok szerepe nem jelentős e történetben. Mellékszereplők 
csupán. Feladatukat elvégezve, ha nem is értik Mesterüket, feltétlen tisz
telettel viseltetnek iránta. Nem teszik szóvá, miért állt szóba az idegen 
asszonnyal.

A szószék felé

Lévén alapigénk egy érdekes, színes történetnek kis részlete, nagy a 
csábítás, hogy színesen, szemléletesen elmondjuk, „elmeséljük” a sokak 
által jól ismert, kedves történetet. A szószék alatt bizonyára vannak 
olyanok, akik szívesen hallgatnák az esztétikailag és retorikailag gondo
san elmondott szép „históriát” . Mondjuk meg őszintén, ez nem nehéz 
„feladat.” De ezzel még jóformán semmit sem csináltunk, legkevésbé hir
dettünk igét!

Másik veszély, hogy a pszichológia oldaláról közelítsük meg az igét, 
s arról beszéljünk, hogy milyen kiváló pszichológus volt Jézus. Nem vi
tás, hogy Jézus a legzseniálisabb pszichológusnál is jobban ismerte az 
embert, s ez meglátszik a samáriai asszonnyal történő beszélgetésben is. 
De amit ő művelt a Jákob kútjánál, az több volt, mint a legeredménye
sebb pszichés „kezelés”.

A Jákob kútjánál

1. Jézus megismertette magát. Felfedte személyének titkát. Leleplez
te önmagát. Kilépett a titokzatos ismeretlenségből. Kinyilatkoztatta ma
gát. Emberközelbe került. Társunkká, testvérünkké, Urunkká, Megvál
tónkká lett. Ez valóban nagy esemény!

Jézust csakis úgy ismerhetjük meg, ha ő megismerteti, kinyilatkoz
tatja magát. Ezt példázza a samáriai asszony esete is, aki Jézus közvetlen 
közelében, a vele való beszélgetés során sem ismerte fel Jézusban a Mes
siást, a Krisztust.

A bűn szinte áttörhetetlen falat képez köztünk és Krisztus között. Ezt 
a falat, a hitetlenséget egyedül Jézus tudja lerombolni. Luther nagyon jól 
mondja a III. hitágazat magyarázatában: „Hiszem, hogy saját eszemmel 
és erőmmel nem tudnék Jézus Krisztusban, az én Uramban hinni, sem 
őhozzá eljutni. . . ” Hitre jutásunk eszközlője maga Jézus Krisztus, Aki 
'Szentleikévei az evangélium által elhív, s ajándékaival megvilágosít.

Ez a tény alázatra kell, hogy indítson bennünket. Nem dicsekedhe
tünk azzal, hogy megismertük az Urat, mert ő ismertette meg magát ve
lünk! Ebből a felismerésből több megértésnek és felelősségnek kell kö
vetkeznie a Krisztust nem ismerők irányában! A „keresztyén felsőbb
rendűség”, a „hivő gőg” annak a jele, hogy még nem ismertük meg 
Jézust.

2. Jézus megkülönböztetés nélkül ismerteti meg magát.
A samáriai asszony nem tartozott a választott néphez. A zsidó fel

fogás szerint nem volt méltó arra, hogy vele Jézus szóba álljon. Még ke
vésbé arra, hogy a messiási gyülekezetnek tagja legyen. Jézus félreteszi
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az előítéletet, s megtörve az évszázados gyakorlatot, a lenézett nép meg
vetett asszonyának is kijelenti magát. Öt is méltatja arra, hogy megis
merje a Messiást.

Jézus ma is személyválogatás, nemre, népre, fajra való tekintet nél
kül végzi munkáját, nyilatkoztatja ki magát. Előtte nincs előnyben senki! 
A fehér embernek és a „keresztyénségnek” nincsenek előjogai. Néha úgy 
tűnik, mintha a pogányok között nagyobb visszhangot keltene Jézus né
mely igéje (Gandhi), s a tudatosan nem keresztyének életében sokszor 
megcsillan valami „krisztusi”, (önzetlen szeretet, irgalmasság, megbocsá
tás, békesség, türelem, hűség, stb.) A keresztyéneknek, a keresztyén egy
házaknak sokat kell tanulniuk Jézustól ezen a téren is. Különösképpen 
azoknak az egyházaknak, amelyek a faji megkülönböztetést eltűrik, s mi 
több, támogatják (Dél-Afrika).

3. Jézus megismerése következményekkel jár.
A samáriai asszony alighogy megismerte Jézust, alighogy megtudta, 

hogy ő a Messiás, nyomban vitte az örömhírt a városba. Nem tudott nyu
godni, míg másoknak is el nem mondotta, mi történt vele. Annyira fon
tos volt neki ez az ügy, hogy még a vödrét is ott hagyta a kútnál. Most 
már ő hívta Jézushoz az embereket. így lett Jézus követe.

Jézus megismerése mindig nagy, a legnagyobb esemény az ember 
életében. Aki megismerte Jézust, az nem tud erről hallgatni. Szívét be
tölti a nagy öröm, s ez az öröm arra indítja, hogy továbbadjon belőle. 
A Krisztus igaz megismerése mindig bizonyságtételre ösztönöz.

Jézus megismerése nyomán megváltozik az emberekhez való viszo
nyunk. Megszűnik elidegenedésünk és az emberektől való félelmünk. Le
vetjük közönyünket és nyitottá és szolidárisakká válunk irántuk. (2) Le
gyünk hálásak, hogy a mi Magyarországi Evangélikus Egyházunkat Jézus 
Krisztus elvezette erre a felismerésre, s felszabadította egész népünk 
igaz szeretetére, önzetlen szolgálatára.

Jézustól megtanuljuk, hogy minden ember testvérünk.
Jézus megismerésének boldogító következménye, hogy — Ágendánk 

megfogalmazása szerint — vakságból isteni bölcsességre jutunk.

A vasárnap jellege

Ötvened vasárnapja a böjt előtti időszak utolsó vasárnapja. Böjt köz
vetlen küszöbén „meg akarja nyitni szemönket, hogy a Fájdalmak Fér
fiéban meglássuk a bűn, halál sötétségébe merült világ Világosságát, 
Szabadítónkat, Megváltónkat, Királyunkat” (Dr. Jánossy Lajos). Ennek a 
célnak megfelelően textusunk Jézust állítja elibénk. Aki a bűn vakságá
ból meggyógyít, isteni bölcsességre elsegít és így életünknek űj értel
met ad.

Táborszky László

Laikus kérdések és szempontok Jn 4, 25—30-hoz

„Tudom, hogy Messiás jö n . . . ” a samáriai asszony messiásvárása ösz- 
szefért zavaros életfolytatásával. Nyilván úgy gondolta, hogy még mesz- 
sze van az a nap. Mi is tudunk a kikerülhetetlen ítéletről s legtöbbször 
mégis nyugodtan éljük napjainkat. Hiszen messze van még, bizonytalan 
i s . . .  (11) A mai ember várakozása nem fűződik személyhez. Inkább a 
társadalomtól várjuk problémáink megoldását. Vagy a történelmi válto-

761



zásoktól. (11) Mi az a „minden”, amit az érkező Messiás „megjelent” ? az, 
amit Jézus közölt az asszonnyal? tehát az ő múltja, értelmetlen jelene és 
az igazi istentisztelet dolgában való eligazítás? Nemcsak arról van szó, 
ami volt, hiszen ezt amúgy is tudja az ember, hanem arról, hogy mi le
gyen ezután! Csak azt tudja helyesen megítélni a múltat, aki ismeri a 
jövőt s van ereje annak megvalósításához. Szerintem a „minden” az igazi 
istentiszteletre utal, mert az erkölcsi kérdéseknél nyugtalanítóbb volt az 
asszony számára a vallási bizonytalanság! Ma ennek pontosan a fordí
tottja a helyzet. Senkit sem zavar a vallásos élet körüli labilitás, de a 
legtöbb embert izgatja az erkölcsi zűrzavar, amelybe jutott. Isten dolgát 
manapság csak az erkölcsi kérdések felől lehet megközelíteni. Érdekes, 
hogy az asszony megújulása a leleplezés után kezdődik. De érdemes fel
figyelni arra, hogy Jézus a leleplezést milyen gyengéden végzi. Nem pie- 
tista fogás, hanem lelkigondozói tapintat! Én is csak attól fogadom el jö- 
vőmre a tanácsot, aki ismeri múltamat és bízik bennem. (11) — Homályos 
előttem, hogy a tanítványok miért nem teszik szóvá Mesterüknek a sa- 
máriai asszonnyal való beszélgetést? respektus? tekintélytisztelet? vagy 
annyira megszokták Jézusnál a meglepő húzásokat, hogy ezt is elköny
velték a többi mellé? (11) — a 29. vers szerint az asszonynál még nagyon 
kezdetleges a hit. S mégis az egész várost megmozgatta. Az igazi hit, az 
érett meggyőződés hegyeket is megmozgat. (11) — Milyen volt a samá- 
riaiak Messiás-várása? A tanítványok már sok mindent láttak azóta, 
hogy Jézussal jártak, miért csodálkoztak tehát annyira a beszélgetés lét
rejöttén? Felelősségre vonó kérdéseik elmaradását mi magyarázza: bátor
talanság, felderengő felismerés? (4a) — Isten szeretetének nagysága és 
rendhagyó volta nincs-e ellentétben némely egyházi felfogás beszűkült- 
ségével és kisszerűségével ? (4a) — Az asszony számára az egyetlen Mes
siás-bizonyíték az volt, hogy Jézus ismerte a múltját (a városban csak 
erről lelkendezik), vagy igazi hit ébredt a szívében? Tudunk-e mi a saját 
életünkkel kapcsolatos pozitív-negatív élményeinken túl is Isten világot 
átfogó hatalmára és kegyelmére gondolni? (4a) — Mi tette az asszony 
bizonyságtételét olyan magával ragadóvá, hogy az őt máskor megvető 
polgártársai fenntartás nélkül elhitték szavát? Nem az lenne az egyház 
és az egyes keresztyén ember feladata, hogy megtalálja a bizonyságtétel 
ilyen mai formáját? Nem éppen ez az erő, közvetlenség, érthetőség, ma
gával ragadó meggyőződés hiányzik-e a szekularizálódó világban (gyüle
kezeti és egyéb közösségekben) elmondott bizonyságtételből? (4a)
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Szentháromság után 18. vasárnap (Dóka Zoltán) — — — 510
Szentháromság után 19. vasárnap (Mekis Ádám) — — — 557
Szentháromság után 20. vasárnap (Szabó Gyula) — — — 560
Szentháromság után 21. vasárnap (Veöreös Imre) — — 564
Reformáció ünnepe (Várady Lajos) — — — — — — 568
Szentháromság után 22. vasárnap (Bodrog Miklós) — — 571
Szentháromság után 23. vasárnap (D. Dr. Ottlyk Ernő) — 574
Szentháromság után 24. vasárnap (Dr. Hafenscher Károly) 618
Szentháromság után utolsó vasárnap (Bízik László) — — 622
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Advent 1. vasárnapja (Dóka Zoltán) — — — — — 626
Advent 2. vasárnapja (Görög Tibor) — — — — — — 631
Advent 3. vasárnapja (Jávor Pál) — — — — — — 634
Advent 4. vasárnapja (Dr. Kosa Pál) — — — — — 636
Karácsony este (Benczúr László) — — — — — — 679
Karácsony ünnepe (Magassy Sándor) — — — — — 682
Karácsony 2. napja (Dr. Groó Gyula) — — — — — 685
Karácsony utáni vasárnap (Reuss András) — — — — 689
Ó-év este (Mekis Ádám) — — — — — — — — 692
Újév (Várady Lajos) — — — — — — — — — 695
Újév utáni vasárnap (Káposzta Lajos) — — — — — 698
Vízkereszt ünnepe (Dr. Selmeczi János) — — — — — 702
Vízkereszt után 1. vasárnap (Tóth-Szöllős Mihály) — — 746
Vízkereszt után utolsó vasárnap (Harkányi László) — — 749
Hetvened vasárnapja (Benkő Béla) — — —  — — — 753
Hatvanad vasárnapja (Kráhling Dániel) — — —  —  — 757
Ötvened vasárnapja (Táborszky László) — — —  — — 759
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Biblia (bőrkötésben) — — — — — — — — 90,— Ft
Családi Biblia — — — — — — — — — 150,— Ft
Újszövetség — — — — — — — — — 40,— Ft
Énekeskönyv (nagyalakú) — — — — — — — 40,— Ft
Agenda — — — — — — — — — — 128,— Ft
Keresztelési emléklap — — — — — — — —,50 Ft
Esketési emléklap — — — — — — — — —,50 Ft
Anyakönyvi kivonatok — — — — — — — —,50 Ft
Zárómérleg nyomtatvány — — — — — — 1,— Ft
Költségvetési nyomtatvány — — — — — — 1,30 Ft
Istentiszteleti rend — — — — — — — — 4,— Ft
Kis Káté — — — — — — — — — — 3,— Ft
Konfirmációi Káté — — — — — — — — 10,— Ft
Igés falitábla — — — — — — — — — 8,— Ft
Szolgálati napló — — — — — — — — 11,— Ft
Anyakönyvi ívek — _ _ _  — _ _ _  1,60 Ft
Korái I. — — — — — — — — — — — 55,— Ft
Korái II. — — — — — — — — — — 65,— Ft
Konfirmációi emléklap — — — — — — — 2,— Ft
Karner: Isten, világ, felebarát — — — — — 4,— Ft
Istentiszteleti meghívó — — — — — — — —,10 Ft
Káldy: Bevezetés az Újszövetségbe — — — — 30,— Ft 
Hitvallási iratok I. — — — — — — — — 45,— Ft
Hitvallási iratok II. — — — — — — — — 45,— Ft
Groó: Az élet kenyere — — — — — — — 5,— Ft
Prőhle: Ökumenikus imádságok — — — — — 2,— Ft
Karner: Testté lett Ige — — — — —  — — 45,— Ft
Urvacsorai ostya — — — — — — — — 3,50 Ft
Ottlyk: Istentisztelet — Emberszeretet — — — 17,50 Ft 
Örömhír — — — — — — — — — — 70.— Ft
Pálfy: Jeremiás I. — — — — — — — — 60,— Ft
Ottlyk: Hűség Istenhez és népünkhöz egyházunk

történelmében — — — — — — — — 82,— Ft
Prőhle: Lukács evangéliuma — — — — — — 78,— Ft
Vető: Tapasztalati valláslélektan — — — — — 68,— Ft
Nagy: Egyház a mai világban — — — — — 85,— Ft
Jávor: Csendes percek — — — — — — — 12,— Ft
A reformáció öröksége és kötelezése — — — — 22,— Ft 
Egyházi Törvények — — — — — — — — 25,— Ft
Koren: Irgalmadat éneklcm — — — — — 35,— Ft
Pálfy: Jeremiás II. — — — — — — — — 62,— Ft


