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Csendben Isten előtt

H Ú S Z  É V  U T Á N

Az évfordulók, a jubiláris megemlékezések különféle al
kalmai —  óhatatlanul és szükségszerűen —  elsősorban a múlt 
felé irányítják a figyelmet. Eseményeket idézünk fel ilyen
kor, olyanokat, amelyek évtizedekkel vagy évszázadokkal van
nak mögöttünk, s az események indítékait kutatjuk, hogy még 
világosabbá váljék előttünk az, ami egykor történt. S tesz- 
szük mindezt azért, mert bármilyen régen is volt ez, amire 
az évfordulók kapcsán vissza-vissza térünk, az valamilyen 
formában, valamilyen megnyilvánulásban, valamilyen mér
tékben meghatározza a jelenünket és hatással lehet jövőnkre 
is.

Népünk ebben az esztendőben hazánk felszabadulásának 
huszonötödik évfordulóját ünnepelte mindmáig emlékezetes 
módon: felidézve szabadságunk hajnalát, hálával adózva azok
nak, akik negyedévszázad óta önzetlenül vállalták a magyar 
nép anyagi-szellemi felemelkedésének szép szolgálatát. Ezek 
az ünnepi napok és órák egységet formáló erővé is lettek: a 
közös nemzeti és emberi célok elérésének erőforrásává. Így 
lehetett a felemelő ünnepből, dolgos hétköznap —  mindnyá
junk részvételével és mindnyájunk javára. S ez a dolog rend
je: az elmúltakra való emlékezés csak akkor igaz, csak ak
kor helyes, ha a közösség jelenét és jövőjét szolgálja.

Hazánk, népünk felszabadulásának negyedszázados évfor
dulójának évében  —  amelynek ünnepi alkalmaiban, elkötelező 
szándékaiban egyházunk egésze is osztozott és osztozik — ,  

október havában Evangélikus Teológiai Akadémiánk is elér
kezett fennállásának egy jubileumi határkövéhez, megalaku
lásának huszadik esztendejéhez.

Ez az esemény ugyan sem jelentőségében, sem méreteiben 
nem hasonlítható az előbbihez, bennünket, akik egyházunk 
ezen intézményének tanárai, hallgatói vagyunk, néhány gon
dolatra, néhány eszméltető pillanatra mégis megállásra kész
tet, s odaállít bennünket csendben, Isten elé.
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Csendben Isten előtt —  megemlékezünk azokról, akik 
gondolataikkal, cselekedeteikkel létrehozták Akadémiánkat, s 
Isten iránti hálával gondolunk azokra, akik akár mint egyhá
zunk vezetői, lelkészei, hívei, akár mint államunk képviselői 

i szellemileg, anyagilag támogatták munkánkat.
Csendben Isten előtt —  emlékezünk azokra, akik 1557 —  

az első magyar evangélikus lelkészképző iskola megalakulása 
—  óta a szolgálatban eleink voltak. Azokra, akiknek szívügyük 
volt az, hogy evangélikus hitünket tisztán és igazán tanítsák, 
őrizzék meg —  egyházunk és magyar népünk javát szolgálva.

Csendben Isten előtt —  hálával emlékezünk meg arról, 
hogy Akadémiánkról az elmúlt húsz évben egy újabb lelkészt 
nemzedék kerülhetett gyülekezeteink szószékeire, az egyházi 
munka különféle ágazataiba, folytatva azt az igehirdetői szol
gálatot, amelyet prédikátor őseink kezdtek el s amelyet a ge
nerációk hosszú sora vitt tovább.

Csendben Isten előtt —  hálával tartozunk minden olyan 
ajándékért, amellyel teológiailag, egyházpolitikailag szolgál
hattuk egyházunkat, népünket s hálát mondunk mindezért, 
amit a magunk szerény hozzájárulásával mi is megtehettünk 
az emberi nem megbékéléséért, az egész világ békéjéért.

S —  csendben Isten előtt — ■ vállaljuk azt, amit további 
feladatokként a jelenben reánk ró s reánk bíz majd a jövőben 
is. Mindehhez pedig kérjük Szentlelkének segítségét, a szol
gálatban társaink imádságát és eddig is megtapasztalt támoga
tását, hogy megállhassunk az Ö színe előtt.

Dr. Vámos József
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T a n u lm ányok

Keresztyén hitünk és az Ótestámentom
Az eretnek Marcio n  vetette föl először azt a kérdést, hogy nem kell-e 

az Ótestámentomot az Újszövetségtől és a tiszta evangéliumtól elválasz
tanunk. Az óegyház elutasította ezt a nézetet, sőt Ireneus és Tertullianus 
arra is rámutattak, hogy az Ótestámentom elutasítása mögött nem valami 
sajátosan fogékony lelkiismeret húzódik meg, hanem inkább a keresz- 
tyénséggel össze nem egyeztethető álláspont. Az Ótestámentom tehát 
kanonikus érvényű maradt a keresztyén egyházban. A reformátoroknak 
is lett volna okuk Marcion gondolatának az újrafölvetésére, hiszen a kö
zépkori katolikus egyház visszaélései az Ótestámentommal közismertek. 
De ők mégis jobban szerették és többre becsülték az ÓT-t, mint a meg
előző korok keresztyénsége.

A Szentírásnak ezzel a részével a felvilágosodás kora fordult újból 
szembe. Az ótestámentomi kronológia és történetírás, de elsősorban a 
teremtéstörténet, bűneset és csodás történetek adtak tápot a racionális és 
tudományos elméknek a kritikára. Ezen a téren a német idealizmus sem 
hozott lényeges változást. Mert Herder ugyan visszaállította az Ötestá- 
mentom tekintélyét a műveltebb keresztyének körében, amikor rámuta
tott a héber költészet szépségeire, de mint isteni kinyilatkoztatást nem 
tudta elfogadtatni. Hamann volt az egyetlen, aki hitt az Ötestámentom- 
ban és harcolt is ezért a hitért, de a fejlődés menete más volt, mert 
Schleiermacher már egy szinten látta az Ótestámentomot a pogányság
gal. A keresztyénség történeti összefüggésben van ugyan a zsidósággal, 
de ez csak a tudósokat érdeklő kérdés, a keresztyénség szempontjából 
nem nagyobb az ÖT jelentősége, mint bármely más vallástörténeti doku
mentumnak, vallotta. Ezt a felfogást képviselte A. Harnack is, akinek 
dogmatikájában nem jutott hely az Isten szentségének.

Marcionnak az ÖT Istene elleni támadása újra fellángolt a felvilá
gosodás révén és ez az ÖT-ellenesség — legalábbis „burkoltan” — sok
kal jobban elterjedt a keresztyén gyülekezetekben, mint azt általában 
feltételezzük. Ma is vannak hivő keresztyének, akik lényegében „elmúlt
nak”, „meghaladottnak” tartják az Ötestámentomot és boldogok volná
nak, ha nem úgy kellene benne hinniük, mint az „Isten igéjében”. Mivel 
ez a helyzet nem esetleges, hanem a kinyilatkoztatásnak és hitnek egy 
bizonyos értelmezése jelentkezik benne, amely az egyházban, mégpedig 
a bibliás gyülekezetekben is megvan, szükség van arra, hogy az isteni ki
nyilatkoztatás értelmét az Írásban és az Írásnak magának a jelentősé
gét keresztyén hitünk számára -éppen az Ötestámentomon keresztül vi
lágítsuk meg.

Az ótestámentomi hit tartalma mindig döntő jelentőségű az Üjtes- 
támentom megértése szemontjából. Nem csupán azért, mert Jézus Krisz
tus Izráel népéből származott és neki is, meg az apostoloknak is az 
Ótestámentom volt a „Bibliájuk”, vagy hogy az Újtestámentom keletke
zése érthetetlen az Ótestámentom nélkül, hanem elsősorban azért, mert 
az Üjtestámentom mint Isten igéje csak az Ótestámentommal összefüg
gésben lesz érthető számunkra. Ennek okai a következők.
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Az Üjtestámentom nemcsak abban különbözik az Ötestámentomtól, 
hogy mint Isten igéjének a testté levéséről szóló bizonyságtétele betöl
tötte a próféták jövendölését. Az Üjtestámentomot görögül írták. Görög 
fogalmakra van szüksége, hogy a Krisztusban megjelent üdvösség üzene
tét elmondhassa. Igen nagy horderejű dolog volt ez, mert a görög nyelv 
hordozója a görög filozófiának, kultúrának, tudománynak, a görög élet- 
és világértelmezésnek is. És ez a görög szellemiség ma is át- meg átjárja 
az európai ember gondolkodását. Többek között ezzel függ össze, hogy az 
európai ember gondolkodása ellentétben van az evangéliommal. Mert ha 
Istenről beszélünk, akkor ezt az Istent mindig absztraktul, személytele
nül gondoljuk — éppen a görög gondolkodás és észjárás hatása alatt. 
A szelleminek és elvontnak ez az azonosítása, szellemtörténetünk legkö
vetkezetesebb jellemzője. A keresztyénség a görögségtől örökölte ezt. 
Nem hibáztatjuk ezért a történelem irányítóját, hogy hibát követett el és 
az egész Bibliát héberül vagy valami más „veszélytelen” nyelven kellett 
volna íratnia. De az tény, hogy a Üjtestámentom fogalomvilága sokszor 
akadályt jelent számunkra, mert arra csábít, hogy az Újtestámentomot 
tartalmilag is „elgörögösítsük” .

Aki ismeri a teológiai gondolkodás történetét, az tudja, hogy nem va
lami fantomról van itt szó. Gondolok elsősorban Fichtere, aki János 
evangéliumát teljesen á maga görögös gondolkodása szerint magyarázta 
és misztikus idealizmusa alapján próbálta bemagyarázni János evangé
liumába a logos-fogalmat és az Isten Fiát örökkévaló eszmévé tenni. Já
nos evangéliuma szolgáltatja ma is a legtöbb görögös félreértést. De Pál 
apostolnak a lélekről, a „Krisztusban való” életről szóló kifejezései is vi
tatottak a racionalista idealizmus vagy misztikus idealizmus számára.

Emlékeztetni szeretnénk arra is, hogy a keresztyénség az első 4 év
században hatolt be a görög kultúrába. Amikor konfrontálódott az evan
gélium tartalma a görög szellemmel, akkor a görög nyelv nem csupán 
eszköz volt a keresztyén üzenet továbbadása szempontjából, hanem a gö
rög világnézetből is sokat átvett a keresztyénség. Amit a katolicizmus az 
Ótestámentumból merítve egészen a mai napig magával hozott, az el
enyésző azzal szemben, amit a görög gondolkodásból örökölt vagy átvett. 
Gondoljunk a a szerzetességre vagy az újplatonista misztikára! Mind
ettől mennyire különbözik az Ótestámentom gondolkodása, ahol Isten a 
földön jár, haragszik, büntet és lángol a szenvedélytől. A mi „görögös” 
és „elvont” fülünknek és értelmünknek ez sajnos idegenül hat, de ép
pen az Ótestámentom idegenségén tűnik ki, hogy idegen számunkra az 
Üjtestámentom is, ha helyesen — tehát nem a görög, hanem a bibliai 
gondolkodás felől értelmezzük.

Még világosabb lesz ez a tény előttünk, ha azt a kérdést tesszük fel, 
hogy milyen konkrét dolgok kényszerítenek bennünket arra, hogy az Üj
testámentomot az Ótestámentom felől igyekezzünk megérteni. Csak né
hány konkrét példát sorolok fel ezúttal a sóik lehetséges közül:

Az újtestámentomi iratokban azért van kevés szó arról, hogy Isten 
a teremtő, mert ezt a tényt az apostolok a Teremtőről és teremtésről szóló 
igehirdetésükben egyszerűen feltételezik, hiszen az ősgyülekezetben szor
galmasan olvasták az Ótestámentomot. Hogy Isten a teremtő, és a világ 
meg mi az ő teremtményei vagyunk, ez az Üjtestámentomban csak rit
kán és alkalmilag fordul elő és az ótestámentomi bizonyságtétellel ellen
tétben elszellemiesítve. Az Ótestámentom Istenét nem lehet a természet
ből, tehát teremtményeiből megismerni. Isten a történelemben és esemé
nyekben bizonyítja meg magát, mint népének és a szövetség népe tagjai-
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nak az Ura. Mielőtt ismerte volna Izráel népe a világ teremtőjét, már 
ismerte Istent mint a saját Urát, aki elsősorban a nagy exodusban bizo
nyította meg Isten-voltát. Isten nem azért a mi Urunk, mert megismer
hető a természetiből, hanem mert mint Ür nyilatkoztatja ki magát szá
munkra. A Teremtőnek a fel- és megismerése tehát az Űtestámentom 
szerint nem a theológia naturálisba, hanem a theológia revelata-ba tar
tozik. Isten és a világ, Isten és a teremtmény radikálisan különböznek 
egymástól. Istennek nincs szüksége a világra, de a világ nem létezik nél
küle. Csak innen elindulva tudjuk megérteni, hogy mit jelent az, hogy 
ez az Isten emberré lett és így hidalta át a közte és a teremtmény közötti 
mély szakadékot, távolságot. Vagyis Ezsaiásból kell kiindulnunk, hogy Já
nos evangéliumát megérthessük.

A Bibliának ez a mondanivalója egyébként abban az ótestámentomi 
szóban található meg, hogy az Isten szent és szuverén Ür, akinek az aka
rata hoz létre és tart meg mindent. Isten szól és megtörténik, parancsol 
és úgy lesz. Kiválasztja, akit akar és könyörül, akin akar.

De nemcsak arról van szó az Ótestámentomban, hogy Istent csak ki
nyilatkoztatásából lehet megismernünk és nem a világból. Azt is el kell 
mondanunk, hogy ez az Isten a kiválasztás és kegyelem Istene. Ez a töb
bi népek bálványaitól annyira különböző Isten azért Izráel Istene, mert 
éppen Izraelt választotta ki. Minden más nép számára az Istenhez való 
viszony szinte magától értetődő. Izráel azonban tudja, hogy csak azért 
ismerheti Istenét, mert úgy tetszett Istennek, hogy ennek a népnek mu
tassa meg magát és rajta keresztül legyen az egész világ Istenévé. Az 
Istennel való közösség tehát Isten kegyelmes akaratán nyugszik, akivel 
éppen ezért nem rendelkezhetik sem a választott nép, sem annak tagjai. 
Ellenkezőleg! Ö rendelkezik egyénnel és közösséggel egyaránt. De Ö az
után rendelkezik is, ahogyan a próféták, a közeledő és személyes döntés
re felszólító Istennek ezek a követei kivétel nélkül hangoztatták. Ezért 
aktuális mindig a prófétai szó, amely a személyes, az embert megszólító 
eleven Istennek az üzenete az emberhez és a világhoz.

Hozzátartozik mindehhez még egy fontos dolog. Hogy az ember sze
mélyes akaratként és hatalomként ismeri meg Istent, nem pedig valami 
világeszmeként, ez azt jelenti az Ótestámentom szerint, hogy Isten ko
molyan veszi az embert. Akarata az én akaratomra irányul, hatalmába 
veszi, leigázza és így kapcsolja magához egész életemet. Isten azt akarja, 
hogy életünkkel és tetteinkkel feleljünk kihívására. Szembe kell fordul
nunk azzal a téves nézettel, hogy az Ótestámentom vallása az „erkölcsi 
vallás” kategóriájába tartoznék és a próféták is csak az egyetemes erköl
csi törvényt képviselnék. Éppen ezt nem teszik! ó k  csak egy dolgot hang
súlyoznak: engedelmességet a személyes Isten iránt és ez az engedelmes
ség bizonyos esetekben egész mást jelenthet, mint az egyetemes erkölcsi 
törvényt. Ábrahám példája mutatja, hogy valaki az engedelmesség pél
daképévé válhatik, de ettől még nem lesz erkölcsös emberré. Aki arra kí
váncsi, hogy milyen a „vallás-erkölcsileg feddhetetlen ember”, az fordul
jon a stoikusokhoz, ne az Ótestámentömhöz! Mert itt is érvényes a ko
rábbi tétel, hogy nem lehet absztrakciókba belekényszeríteni az Istent. 
Nincs semmi, ami magában véve erkölcsileg jó volna. Az Ótestámentom 
szerint csak egy jó van: teljesíteni Isten akaratát.

Luther mutatott rá világosan, hogy mennyire nem a törvényeskedé
sen, hanem a hiten van a hangsúly az Ótestámentomban is. Szerinte Is
ten az Ótestámentomban is először ád és csak azt követően „követel va
lamit” . Követelése — helyesen értve — azt jelenti, hogy az ember elfo
gadja azt, amit adni akar az Isten. Az egész törvénynek ez az értelme:
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legyetek az Isten népe, A törvény csak egyik mozzanata Isten szövetség- 
kötésének gyülekezetével és ezért a törvény helyesen értelmezve mindig 
Isten kegyelmi ajándéka. Maguk a próféták, de még a fogság utáni zsi
dóság is ismételten utal arra, hogy Istennék minden kívánsága kiválasz
tása alapján hangzik el. Először ád, és azután követel, parancsol. De 
ez az „azután” nem idői egymásutánt jelent, mert az adás és parancso
lat nem választhatók el egymástól.

Ezzel egyúttal azt is kimondtuk, hogy Isten szentsége és szeretete 
nem választhatók el egymástól, ha különbséget is teszünk a kettő között. 
A szentség Isten szuverenitása, hogy az Isten nem akarhat mást, mint 
saját akaratának a megtörténtét és aki ellenáll ennek az akaratnak, az el
pusztul. A szeretet pedig azt jelenti, hogy énnek a szent Istennek a kér
lelhetetlen akarata éppen az, hogy mi az övéi legyünk. Nem lehetne ki
fogásolni, ha valaki az ótestámentomi és minden más istenfogalom között 
abban látná a nagy különbséget, hogy csak az Ótestámentomban van 
együtt az Isten szentsége és szeretete anélkül, hogy egyik a másikat el
homályosítaná. Ahogyan csak a világfölötti Isten a valóban személyes Is
ten, ugyanúgy csak a szent Isten tud igazi szerető Isten is lenni.

E két vonása Istennek azt jelzi, hogy akarata egy célra irányul. A szö
vetség ugyanis nem elegyengetése vagy betetőzése annak, ami a jelen
ben van, hanem a jövő felé mutat. Az Ótestámentoru elejétől végig 
eschatológikus üzenet. Isten el fog jönni népéhez, de egészen másként, 
mint az most van. Erről beszélnek a próféták, erről beszél az egész Ótes- 
támentom. Isten holnapjáról van szó, a jövőről a szó igazi értelmében. 
Viszont nem a történelem teleológiájáról vagy fejlődéséről van itt szó. A 
világ nem automatikusan halad, belső szükségszerűséggel egy magasabb 
cél felé, ahogyan az optimista fejlődéselmélet vallja — abban az értelem
ben is, hogy egyre kevesebb lesz a világban a rossz és egyre több a jó. 
Az Ótestámentom nem tud ilyen automatikus fejlődésről, ellenben tud 
Isten ítéletéről: a rosszat, a gonoszt, a bűnt, de még inkább a bűnöst utol
éri a büntetés, az ítélet. Nem azért, mert Isten ezt mindenképpen akarná. 
Isten a jót akarja, Isten megváltani, megbocsátani és mindent jóvá tenni 
akar. De Istennek ez a szándéka nem volna komoly, ha szeretete mögött 
nem volna ott törhetetlen szentsége, vagyis nem hagyja magát meg
gyalázni.

Az ótestámentomi ítélet-gondolat megértése nélkül érthetetlen marad 
számunkra az Üjtestámentom is. Aki nem ismeri az ítélet, az elmúlás fé 
lelmét, az nem vágyódik a megváltás után. E nélkül mindig kísértene az 
a veszély, hogy az evangéliumból, az Isten bűnbocsátó szeretetéről szóló 
üzenetből szentimentális elmélkedést csináljunk, ahogyan ez igen sokszor 
előfordul a keresztyén gyülekezetek és hívek életében.

Visszatérve arra a gondolatra, hogy éppen az ótestámentomi escha- 
tológia különbözteti meg legvilágosabban a Biblia világát a görög vagy 
modern világtól, illetve gondolkodástól, hangsúlyozni szeretném, hogy az 
ótestámentomi eschatológia igen szoros kapcsolatban van Isten lényegé
vel. Mivel Isten a szerető és könyörülő Isten, azért azt akarja, hogy az 
egész föld legyen tele tiszteletével és hogy éppen ebben az emberek által 
lakott világban legyen az emberek élete boldog és megszentelt. Az a Te
remtő, aki egy szavával megteremtette a világot, azt is akarja, hogy az ő 
szava töltse be és határozza meg ezt az egész világot. Az az Űr, aki egy 
népet választott ki magának, hogy a tulajdona legyen, azt is akarja, hogy 
ez a nép áldás és ne átok legyen a föld népei számára. De ez nincs így: az 
Isten akaratához, az Isten törvényéhez mérten a világ és benne az ember 
bűnös, mert elfordult Istentől.



Ha csak filozofálgatnánk az Istenről, akkor ennek a megállapításnak 
a helyessége kétséges, és a világ a maga igazából igazulna meg. De ha a 
világ nem egyezik meg az isteni akarattal, akkor a világ véges, nem is
teni, tökéletlen. Az egész Ótestámeníomon végigvonul az Isten elleni lá
zadás, de éppen az egész Ótestámentom Isten drámai küzdelme a bűn, 
a lázadás ellen a bűnös, a lázadó megmentéséért: a szeretet Istene az el
pártolt világot ismét legyőzi, a távoli világot magához öleli.

Isten nem nyugvó eszme az Ótestámentomban, hanem a világ terem
tője, aki szereti és keresi saját világát. Ezért van tele az Ótestámentom 
— minden eschatológiája ellenére — világigenléssel, hogy üzenete haté
kony legyen, elérje az embereket. Ezért világias, illetve reális, hogy az a 
látszat keletkezik, mintha pl. a próféták számára nem is léteznék világ
történet, hanem csak egy történeti célpont. De szükségünk van erre az 
ótestámentomi realizmusra, mert csak így tudjuk megérteni az Üjtestá- 
mentom szellemi kifejezéseinek a realitását és tudunk különbséget tenni 
Isten országa és a plátoni túlvilág, a lélek halhatatlansága és a feltáma
dáshit között.

Még egy utolsó gondolatra szeretnék kitérni, amit eddig csak érintet
tem. Amikor az isteni megváltás elfogadásáról van szó, akkor mindig 
egész Izraelre gondolunk, a gyülekezetre és nem az egyénre. Pedig félre
értenénk az Ótestámentomnak ide vonatkozó felfogását, ha kikapcsol
nánk belőle az egyéni hitet és kegyességet. A megtérésre felszólító pa
rancs és az ahhoz kapcsolódó ígéret, szól az egyes embernek is, mint a 
gyülekezet tagjának. Nyilván így értette ezt Dávid király is, amikor Ná- 
tán próféta a „Te vagy az az ember!” megállapítását kardként szegezte 
szívének.

Viszont az igazság az, hogy Isten akarata kezdettől fogva a közösség
re, a gyülekezetre irányul. Aki egyedül van, aki a közösségen kívül van, 
aki nincs benne a gyülekezetben, az az Istennel való közösségből zárta 
ki magát. Az Ótestámentom etikája éppen ezért teljes egészében szociá
lis etika. A közösségi szolidaritás, összetartozás, az istenszeretet és em
berszeretet egylélegzetű parancsolatának hallatlan páthosza vonul végig 
rajta s ezen belül a társadalmi ethosz következetes megvallása, amely
hez nincs hasonló az egész világon.

Isten a népközösségben, a gyülekezetben helyezte el igéjét. Tehát 
nincs privát-kinyilatkoztatás az Ótestámentomban. Csak természetes, 
hogy a kegyesség is mindig közösségi kegyesség. Az élő Istennek csak a 
közösséggel, a gyülekezettel való eleven összetartozásában fogható fel ki
nyilatkoztatása. Ezért nincsenek az Ótestámentomban anachóréták, reme
ték, szerzetesek, a társadalomból kivonult egyének, akik pedig sok ma
gasrendű vallásban a kegyesség csúcspontját jelentik. Maguk a prófé
ták sem vonulnak el a világból, hogy egyedül lehessenek „terhűkkel”, 
hanem újra meg újra a nép elé lépnek és saját terhüket a nép terhé
nek tartják. Szolgálatukkal nem egyeseket akarnak megnyerni a jóra, ha
nem a közösséget, az embertársak gyülekezetét.

Az elmondottakkal nem megszépíteni vagy éppen fölértékelni akar
tuk az Ótestámentumot. Végeredményben az Ótestámentom mégis csak 
kezdete az újnak és a két testamentum közti különbséget nem szabad 
elmosnunk. Az Üjtestámentom mint a Jézus Krisztusról szóló örömhír 
beteljesíti mindazt, amit az Ótestámentom üzenetéből a fentiekben el
mondtunk — és bizonyos értelemben el is szellemiesíti azokat. De éppen 
„bizonyos értelemben” és nem a görög szellemiség értelmében.

Dr. Pálfy Miklós
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K R I SZT U S  KERESZTJE
az ú jk or i  ú j s z ö v e t s é g i  ku ta tá sb an

Ha igaz az — márpedig igaz —, hogy Luther teológiájának alapja és 
szíve a kereszt teológiája, akkor a legújabbkori újszövetségi kutatásról 
minden problematikussága ellenére elmondhatjuk, hogy a reformátori 
teológiának ezt a sztaurocentrikus vonását híven követte és őrizte. Első 
pillanatra meglepőnek tűnhet ez az állítás, mert ismeretes, hogy pl. a 
mitológiátlanítás vagy a feltámadás körül folyt vita sokkal nagyobb fel
tűnést keltett. A valóság azonban az, hogy a legújabbkori újszövetségi 
kutatás állandó problémája rejtetten vagy nyíltan Krisztus keresztje, s 
ennek történeti és mai értelmezése volt. Ezért választjuk ezt a témát, 
amikor a legújabbkori újszövetségi kutatás menetét és eredményeit is
mertetjük fő vonásaiban.

Az egzisztencialista értelmezés

R. Bultmannal kell kezdenünk. Teljes és igazságos méltatása köztu
domásúan a legnehezebb feladatok közé tartozik. Megértéséhez nemcsak 
teológiai, hanem alapos filozófiai és újszövetségi történetkritikai ismere
tekre is szükség van. Ezért sokszor nagyon „laikusán” nyúlunk a Bult- 
mann-kérdéshez. A vulgáris népszerűsítés azonban nem fedi fel kétség
telen hibáit, a vulgáris polémia pedig elmegy mondanivalójának két
ségtelen igazsága mellett is. Az igazság az, hogy R. Bultmann a szó szo
ros értelmében a kereszt teológusa akart lenni: a mitológiátlanítással és 
az egziszlencialista magyarázattal Krisztus keresztjének botrányát és 
örömhírét „tisztán és igazán” akarta hirdetni a mai embernek.

R. Bultmann a mitológiátlanításról szóló, 1941-ben megjelent sokszor 
idézett programiratának középpontjában is a kereszt kérdése áll. Szerinte 
az Űjtestámentum, elsősorban Pál, a létezést egyrészt a hittől eltekintve, 
másrészt a hit szempontjából értékeli. Az ember a hittől eltekintve „testi” 
ember, aki egész lényével, aggodalmaskodásával és dicsekvésével együtt 
bele van zárva a múlandóság és halál világába. Viszont a hitben élő em
ber tud Isten bűnbocsátó kegyelméről, ami azt jelenti, hogy „szabaddá 
lesz múltjától, és ezért a hit a jövő felé való szabad kinyílást jelenti. Ez 
a hit egyúttal engedelmesség is, amellyel az ember elfordul önmagától, 
feladja minden biztonságát, lemond önmaga érvényesítéséről, az élet meg
nyeréséről és az önmagában való bizalomról, és elszánja magát arra, hogy 
Istenben bizakodjék, radikálisan átadja magát Istennek, mindent Isten
től vár, semmit sem önmagától, így teljesen feloldódik a világ kötöttsé
géből, függetlenül a világtól, szabaddá lesz.”

Minthogy az emberi lét e kétféle értelmezése között a hit döntése áll, 
logikusan következik az a kérdés, hogyan jut az ember a világhoz való 
kötöttségből a hit szabadságára, vagyis hogyan lehetséges a hit döntése. 
Itt érdemes felfigyelnünk arra, hogy R. Bultmann szerint ilyen létér
telmezés a keresztyénségen kívül is lehetséges, és hivatkozik az egzisz
tencialista filozófiára: „Mindenekelőtt úgy tűnik, mintha Martin Heideg- 
ger egzisztencialista lételemzése az emberi létről szóló újtestamentumi 
nézet profán filozófiai kifejtése volna: az ember az önmagáért való ag
gódás szorongásában él, állandóan a múlt és a jövő közötti döntés pilla-
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natában, hogy el akarja-e veszíteni önmagát a világ felé, vagy meg akar
ja-e nyerni önmagát azzal, hogy elveti minden biztosítékát és fenntar
tás nélkül a jövőbe veti magát. Nem így érti-e az embert az Üjtestamen- 
tum is?” R. Bultmann meglepő módon még azt is hangsúlyozza, hogy ez 
a szabaddá tevő hit bizonyos értelemben „természetes” emberi magatar
tás: „A hit nem rejtélyes, természetfeletti tulajdonság, hanem az igazi 
emberség magatartása, és a szeretet sem rejtélyes, természetfeletti tevé
kenység, hanem az ember természetes viszonyulása.”

Az egzisztencialista filozófia és az Újszövetség között szerinte mégis 
nagy a különbség, mégpedig az, hogy utóbbi szerint az ember a hitnek 
erre a döntésére nem képes, hanem Isten lép közbe üdvözítő cselekede
tével Jézus Krisztus által: „A  keresztyén hit Istennek olyan tettéről tud, 
amely az ember önátadását, hitét, szeretetét, tehát az igazi életét lehetővé 
teszi”, és ezt R. Bultmann „Krisztus-esemény”-nek szereti nevezni (Chris- 
tusgeschehen), amelynek központi eseménye pedig Krisztus keresztje. 
R. Bultmann szerint jellemző az Újszövetségre, hogy a „Krisztus-ese- 
mény” -ben sajátságosán összefonódnak a történeti és a mitikus elemek. 
(Ehhez tudnunk kell, hogy R. Bultmann szerint mitikus elemről van szó, 
ahol az elbeszélésben az adott világon túlmenő, felsőbb isteni vagy dé
moni erők működnek közre.) A kereszt is egyfelől valóságos történeti ese
mény. Viszont amikor az Újszövetség kozmikus dimmenziókba állítja a ke
resztet, és Isten világ felett kimondott ítéletét és megmentő szeretetét 
látja benne megnyilatkozni, akkor ez a bultmanni terminológia szerint 
már mitikus elemnek számít. Ez a mitikus elem azonban éppen a kereszt 
jelentőségét, mint Isten cselekedetét állítja elénk, ami azt jelenti, hogy 
Isten a világgal együtt rajtunk is végrehajtotta az ítéletet. Ebből vonja le 
azután a következtetést: „A keresztben hinni azt jelenti, hogy Krisztus 
keresztjét a magunkénak fogadjuk el, magunkat Krisztussal keresztre fe
szítjük.” Ezért a kereszt „nem a múlt eseménye, amelyre visszatekintünk, 
hanem eszhatológiai esemény az időben és az időn túl, minthogy az igazi 
jelentősége szerint és a hit számára állandó jelen.” Állandó jelen úgy, 
hogy a keresztyén hivő ember élete nem más, mint „Krisztus kereszt
jének állandó megélése”, önmaga kívánságainak keresztrefeszítésével, 
és a világtól való szabadsággal. Krisztus keresztjének ez a megélése 
azonban már nem mitikus, hanem valóságos evilági történeti folyamat, 
amely a kereszt beszédének a hirdetése nyomán megy végbe.

R. Bultmann Krisztus keresztjével szoros kapcsolatban hasonló mó
don értelmezi a feltámadást is. Hangsúlyozza, hogy az Újszövetség sze
rint a feltámadás nem a hitet igazoló csoda, hanem maga is a hit tárgya, 
és olyan eszhatológikus esemény, amely által Krisztus megsemmisítette 
a halált, s az életet és halhatatlanságot tette nyilvánvalóvá (2Tim 1,10). 
A feltámadásnak ez a kozmikus-eszhatológikus dimenziója azonban már 
nem történeti, hanem mitikus elem, amely úgy mint a keresztnél is, a fel
támadás jelentőségét fejezi ki, mégpedig azt, hogy „Jézus Krisztusban 
már most meghaltunk a bűnnek, és élünk Istennek (Rm 6,11),” vagyis a 
„konkrét életfolytatásban válik nyilvánvalóvá a Krisztus keresztjében 
való részesedésünkhöz hasonlóan a feltámadásban való részesedésünk 
is a bűntől való szabadságért való harccal, és a sötétség cselekedeteinek 
a levetkőzésében”, ahogyan ezt Pál apostol sokféleképpen szemlélteti. 
Ahogyan a kereszt és a feltámadás összetartozik, úgy „a feltámadáshit 
sem más, mint a keresztbe, mint üdvözítő eseménybe vetett hit.”

Ezek után élesen vetheti fel R. Bultmann a kérdést: hogyan jutunk 
erre a hitre?” Válasza: Egyedül az ige hirdetése által: „Krisztus, a Meg
feszített és a Feltámadott, egyedül az ige hirdetésében jön felénk, sehol 
máshol.” És ez az ige megfellebbezhetetlen végső valóság: „Az ige hir
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detése Isten igéjeként szólít meg minket, amellyel szemben nem vethet
jük fel az igazolás kérdését, hanem az kérdez minket, hogy akarjuk-e 
hinni vagy nem. De úgy kérdez, hogy önmagunk megértésének lehetősé
gét nyújtja. A hit és a hitetlenség tehát nem önkényes döntés, hanem ér
telmes igen vagy nem.”

R. Bultmann idézői és magyarázói sokszor megfeledkeznek arról, hogy 
befejezésül ő maga veti fel- a kérdést, hogy nem volt-e következetlen, 
nem maradt-e magyarázatában mégis valamilyen mitologikus elem. Ha
tározott igennel válaszol. Amennyiben az, hogy Isten az ige hirdetése ál
tal cselekszik, mitologikus elem, akkor ennek az ő magyarázatában is 
meg kell maradnia. Ez azonban hozzátartozik az újszövetségi ige para
doxiájához, amely szerint „Isten eszhatológikus küldötte konkrét történeti 
személy. De a kereszt igéjének ezt a botrányát csak az engedelmes hit 
győzi le. így mondjuk ki a túlvilági Isten paradox jelenlétét a törté
nelemben: az Ige testté lett.”

Itt most lehetetlen ismertetni azt a beláthatatlan irodalmat, amelyet 
a mitológiátlanítás problémája provokált. R. Bultmann első legjelentő
sebb kritikusai rendszeres szempontból K. Barth, újszövetségi írásma
gyarázati szempontból pedig J. Schniewind volt. Előbbi fejcsóválva és 
értetlenül, utóbbi megértéssel szállt vele vitába, amit R. Bultmann is kö
szönettel nyugtázott. Barth K. külön kiemeli, hogy a feltámadás a ke
reszt eseményeihez képest önálló új cselekedete Istennek, amellyel a ke
resztről szóló isteni döntését proklamálja. Jézus Krisztus feltámasztása 
„jóváhagyása Isten Fia helyettesítő szolgálatának, jóváhagyása a világot 
ítélő és megmentő engedelmességnek, igazolása magának Istennek, aki 
mindezt így tervezte és rendelte, igazolása Jézus Krisztusnak, aki 
mindezt elszenvedte, és megigazitása az egész emberiségnek, amelynek 
nem volt lehetősége az életre, de így kapott életet a feltámadott Jézus 
Krisztusban.” Nyilvánvaló a hallgatólagos vita R. Bultmann nézeteivel. 
Abban azonban megegyeznek, hogy a kérdést és ellentmondást nem tűrő 
végső fórum K. Barthnál is az ige, de míg R. Bultmann kora filozófiája 
segítségével interpretálja a mai ember számára, addig K. Barth apodik- 
tikus módon hirdeti.

A történeti szempont érvényesítése

Már J. Schniewind is bírálta, hogy R. Bultmann koncepciójában Jé
zus Krisztus keresztjének történetisége és egyszerisége elhomályosult, 
engesztelő áldozatának az egész világra kiterjedő érvényessége pedig le
szűkült Krisztus keresztjének személyes vetületére. A történeti kérdés 
azonban csak akkor került az újszövetségi viták gyújtópontjába, amikor 
1952-ben R. Bultmann egyik tanítványa, E. Kásemann vetette fel a tör
téneti Jézus problémáját. Félreértés elkerülése végett hangsúlyozzuk, 
hogy E. Kasemann és a Bultmann-iskola megőrizte a teológia kérügma- 
tikus jellegét, és vallotta, hogy számunkra a meghalt és feltámadott Krisz
tusban való hit a kérügma, a hirdetett ige nyomán lehetséges. Ez pl. 
W. Marxsen szélsőséges megfogalmazásában úgy jelentkezik, hogy „Jé
zus a gyülekezeti igehirdetésben támadt fel” , és húsvét azt jelenti, hogy 
„Jézus ügye tovább megy” , miután Jézus halála következtében átmeneti
leg megakadt. Míg azonban R. Bultmann megállt a gyülekezeti igehirde
tésnél, amely mögött Jézus halála és feltámadása áll, és így széles vá
lasztóvonalat húzott a történeti Jézus és az őskeresztyén kérügma közé, 
addig most tanítványai a történeti folytonosságot keresték Jézus és a gyü
lekezet igehirdetése között.
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Bár Jézus halálával kapcsolatban teológiai szempontból nem az a 
döntő kérdés, hogy hogyan történt Jézus szenvedése, elítélése és halála, 
mégis nagy irodalma van Jézus perének is. (V. ö. J. Blinzer: Dér Prozess 
Jesu, 1969.) A legszélsőségesebb kritikai álláspontot talán H. Gonzelmann 
képviseli: „Minimális az, amit biztos tényként rögzíthetünk. A biztos tény 
az, hogy Jézust keresztrefeszítették. Ebből lehet következtetni, hogy el
fogták, és hogy bírói eljárás következett, mégpedig római részről, mert a 
keresztrefeszítés római, nem pedig zsidó halálos büntetés. Minden egyéb 
vitás az események lefolyásával kapcsolatban.” A szenvedéstörténet elem
zésével kapcsolatban többen arra az eredményre jutnak, hogy „a hit tör
ténetet produkál abban az értelemben, hogy eseményként beszél arról, 
ami a térben és az időben nem történt meg.” (Fr. Viering, E. Haenchen). 
A teológiai szempontból érdekes történeti kérdés azonban az, hogy Jézus 
halálának őskeresztyén értelmezése mennyiben vezethető vissza Jézusra. 
A Bultmann-iskola ezt általában tagadja. Az idős nemzedékhez tartozó 
Bultmanntól független két kutatót említhetünk meg, aki szerint már ma
ga Jézus értelmezte várható halálát. Az egyik A. Schweitzer, aki sze
rint Jézus először nagyszabású térítő hadjárattal akarta lehetővé tenni 
Isten országa eljövetelét (v. ö. Mt 10), majd mikor ez nem sikerült, 
Ézsaiás 53-ra is gondolva önmagát áldozta oda váltságul népéért, és hogy 
halálát provokálja, felmegy Jeruzsálembe (V. ö. Mt 16). A másik kutató 
J. Jeremiás, aki több munkájában a rabbinista hagyomány és az evangé
liumok részletes elemzésével próbálta kimutatni, hogy Jézusnak az ótes- 
tamentumi törvény rabbinista értelmezésével ütköző tanítása és magatar
tása miatt feltétlenül számolnia kellett erőszakos halálával, s ha számolt 
vele, feltétlenül értelméről is kellett véleményt alkotnia és nyilatkoznia. 
Kézenfekvő, hogy az értelmezést Ézsaiás 53-tól kapta, amely az őskeresz- 
tyénség teológiájában is szerepet játszik. A kontinuitás Jézus és a gyüle
kezet igehirdetése között abban jelentkezik, hogy Jézus halálát engesz
telő és helyettesítő jellegűnek tekintik, és sokszor használják ezzel ösz- 
szefüggésben a „sokakért”, „értünk” , és „bűneinkért”, kifejezéseket. Egyik 
kutató nézete sem talált szélesebb körű elfogadtatásra. J. Jeremiáshoz 
közelálló, rajta sok tekintetben túlmenő álláspontot képvisel a nálunk 
is jól ismert E. Stauffer.

A történeti szempont alkalmazása logikusan hozta magával, hogy a 
történeti folytonosság fonala egyre inkább meghosszabbodott Jézus szen
vedésén és halálán túl, visszamenően életére, működésére, egész szemé
lyére. Szívesen idézik M. Káhlernek azt a mondatát, hogy „az evangéliu
mok visszafelé meghosszabbított szenvedéstörténetek” . Már E. Kásemann 
rámutatott arra hogy Jézus tanításában, különösen a Hegyibeszéd antité- 
ziseiben — ..Hallottátok, hogy megmondatott... , én pedig ezt mondom . . . ” 
— olyan igény jelentkezik, amely Jézust a mózesi törvénnyel nem
hogy párhuzamba állítja, hanem föléje emeli. Hasonló igény nyilatkozik 
meg azokban a példázatokban is, amelyekben Jézus a bűnösökkel és ki
vetettekkel való szolidaritását a törvényre hivatkozó farizeusokkal 
szemben magával Istennel állítja párhuzamba. Jézusnak ez az igénye fel
tétlenül konfliktusba és végül a halálba vezetett. Érdekesen fogalmazza 
meg Jézus tanítását H. Braun, aki rámutat arra, hogy Jézus radikálizálta 
a törvény követelését, amikor botránkoztató módon te tte  mindennek mér
tékévé a szeretet parancsát, és ugyanakkor radikalizálta Isten kegyelmét 
is, amikor azt kiterjesztette a bűnösökre és istentelenekre. Jézusnak az 
a radikalizmusa idézte fel azt az összeütközést, amely a kereszten vég
ződött .1 Ismét más oldalról közelíti meg a kérdést G. Ebeling. ö t  nem az 
egyes történeti tények érdeklik, hanem „a nyelvi esemény” Sprachereig-
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nis), amelyben a történeti események hatóereje nyilatkozik meg. Jézusra 
jellemző, hogy nála mindig a hit szólal meg, a hit a „nyelvi esemény” . 
Jézus „a hit tanúja”, és halála a hit tanújának végsőkig való hűségét 
jelzi. A feltámadás — ezt nagyon hangsúlyozza — ehhez képest nem hoz 
újat: igazolja a hit tanúját; és így elindítójává lesz a gyülekezet ige
hirdetésének, amely a benne való hittel tanúskodik a hit tanújáról. 
W. Pannenberg szintén a kereszten meghalt Jézus igazolásának tekinti a 
feltámadást, koncepciójának kiindulópontja a késői zsidó apokaliptika, 
amelynek keretében Jézus azzal az igénnyel lépett fel, hogy ő az utolsó 
idők isteni küldötte. Ezt az igényét igazolja a feltámadás anélkül, hogy 
halálának ez újabb értelmezését jelentené.

Egyáltalában a történeti szempont érvényesítéséből rendszerint az 
események történeti egymásutánja és összefüggése adódik, amelyben Jé
zus halála az egyik átmeneti esemény, önálló teológiai jelentőség nél
kül. Jézus élete és működése konfliktusba, majd halálba visz, húsvét iga
zolja őt és a gyülekezet továbbviszi ügyét. Nyilvánvaló azonban, hogy 
mint a történeti szempont érvényesítése visszafelé világossá teszi, hogy a 
gyülekezet igehirdetése a történeti Jézusra utal, addig viszont problémá
vá válik, hogy a történeti Jézustól hogyan vezet az út az őskeresztyén- 
ség kereszt-teológiájáig. Több kísérlet történt ennek megoldására is. A 
már említett J. Jeremiás az újszövetségi hagyomány újabb rétegeinél, a 
katolikus leveleknél kezdi, azután folytatja Pál leveleinél, elemzi azokat 
a kifejezéseket, amelyek Jézus halálát a páskával, az áldozati terminoló
giával, a büntető jog vagy a rabszolgaintézmény kifejezéseivel próbálják 
értelmezni, azután lép vissza az evangéliumokon keresztül Jézus igehir
detésére. A fordított utat járja G. Bornkamm, aki rámutat arra, hogy a 
feltámadás nemcsak Jézus igazolása volt a gyülekezet számára, hanem 
a feltámadás felől a kereszt üdvösségszerű jelentőségét is próbálják meg
ragadni, miután azt a feltámadás felől nézve nem tragédiának, hanem 
Isten cselekedetének kellett tekinteniük. E. Lohse részletes elemzéssel 
kimutatja, hogy miután a gyülekezet húsvét fényében látja Jézus halálát, 
és Isten akaratára vezeti vissza, az írásban keresi Jézus halálának ér
telmezését, ahogyan ezt már egy nagyon régi hitvallási formula mondja: 
„Meghalt bűneinkért az írás szerint” (lKor 15,3!) Kimutatja, hogy nem
csak a palesztinai, hanem a hellenisztikus gyülekezet is az Ötestamen- 
tum nyelvén beszél Jézus haláláról, mert egyedül ezt tekintik erre méltó 
kifejező eszköznek. Üj szempontból világítja meg ezt a kérdést E. Ká- 
semann, akihez J. Moltmann is csatlakozik elsősorban Pál teológiájának 
értelmezésénél. Eszerint a hellenista gyülekezetek, mint pl. a korinthu- 
siak is hajlottak arra, hogy az idői kategóriákban mozgó eszhatológikus 
feltámadáshitet átvigyék az időtlen gnosztikus kategóriákba. Tételük az, 
hogy a Jézussal közösségbe kerülő hivő ember meghalt és feltámadt, te
hát a feltámadás már megtörtént. 'Pál ezzel az időtlenített feltámadási 
teológiával állítja szembe a kereszt teológiáját, amit J. Moltmann szelle
mesen „eschatologia crucis” -nak nevez. Pál a megfeszítettről a perfectum 
praesens értelmében beszél (estauromenos, IKor, 2,2). A kereszt tehát még 
mindig realitás abban az értelemben, hogy Jézus még most is a megfe
szített, s ezért követői az ő sorsában és szolgálatában osztoznak. Ezzel be
zárul a kör és ismét Krisztus keresztje kerül a középpontba. E. Káse- 
mann a reformáció 450 éves jubileumával kapcsolatban hevesen bírálta, 
hogy erről a theologia crucisról Luther egyháza majdnem megfeledkezett, 
az ökumené pedig egyáltalában nem tud.
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A „modern” értelmezés

Krisztus halálának értelmezése új formában jelent meg az Isten ha
lálát proklamáló modern teológiában. Régóta vajúdó kérdés robbant ki 
benne. A mai kornak ugyan nincs egységes világképe vagy világnézete, 
mégis jellemző rá, hogy a világot zárt egésznek tekinti, amelyben az 
okok és okozatok összefüggései végtelen és hézagtalan szövedéket alkot
nak. Idegen felsőbb hatalom belenyúlása a világba a modern ember szá
mára "érthetetlen. Az immanens szemlélet lehetetleníti a transcendens 
teista istenhitet. Amikor R. Bultmann azt mondja, hogy a mitikus világ
kép a ma embere számára lehetetlenült, akkor nem arra gondol elsősor
ban, amit rendszerint idéznek tőle, hogy a mai ember nem tudja a vilá
got a menny, a föld és a pokol háromemeletes rendszerében elképzelni, 
hanem elsősorban arra, hogy a mai ember nem tud a világra úgy tekin
teni, hogy abban felsőbb isteni és démoni erők működnek. Ezért R. Bult
mann csak egyetlen ponton tart fenn egy mitologikus elemet: azt, hogy 
Isten az igehirdetésen keresztül hit a világban. Az Isten halálát hirdető 
teológia szerint azonban ez az utolsó nyom is megszűnt. A modern em
ber helyzetét szemléletes példázattal érzékelteti A. Flew angol filozófus. 
Eszerint két kutató egy tisztásra bukkan az őserdőben. Virágot és gazt 
találtak ott. Az egyik kutató azt mondta, hogy kell lennie egy kertésznek, 
aki ezt a földdarabot megmunkálja. A másik szerint nincs ilyen kertész. 
Sátrat vernek fel és figyelnek, de kertészt nem látnak. De talán láthatat
lan a kertész? Ezért drótsövényt húznak a tisztás körül, áram alá helye
zik, vérebekkel őrzik. De idegen személynek semmi nyoma, a vérebek 
sem adnak jelt. A hivő még mindig kitart amellett, hogy mégis van ker
tész, aki nem érzékeny az áramütésre, kutyák sem észlelik, zaja sincs, de 
titokban gondozza a kertet, A szkeptikust azonban ez sem győzi meg. 
Kérdés: Mi különbözteti meg a láthatatlan, megfoghatatlan, mindig el
tűnő kertészt az elképzelt vagy egyáltalában nem létező kertésztől?

Ha a világ ilyen önmagában zárt világ, amelyben nincsen nyoma Is
ten beleavatkozásának, akkor ebben az összefüggésben új megvilágítás
ba kerül Jézus személye és halála is. Ennek is megvan hozzá a történeti 
előzménye. Hegel már 1802-ben ír az abszolút szenvedésről, az eszmei 
nagypéntekről, amelyet követhet az ugyancsak eszmei feltámadás vidám 
szabadságra. Szerinte Jézus nagypénteki Istentől elhagyatottsága jelké
pezi minden létező elhagyatottságát, amelyben az ember magára ma
radt a világban, amelyből azonban fel kell támadnia arra, hogy ezt a sor
sát szabadságban vállalja és alakítsa. Innen a vonal egy évszázdon ke
resztül vezet az egzisztencialisták'hoz, gondoljunk J. P. Sartre Az Ör
dög és a Jóisten c. drámájára, és a halott Isten olyan teológusaira, mint 
Th. Altizer vagy D. Hamilton. Egyező szempont mindenütt az, hogy ha 
nincs Isten vagy nem érzékelhető működése, akkor az ember magára ma
rad a világban a világért való felelősségével. A teológusoknál pedig min
denütt Isten helyébe Jézus kerül, aki a kereszten Istentől elhagyottan 
az Istenét elvesztett modern ember szolidáris társává lesz, és aki Istentől 
való elhagyatóttságában is az Istent képviseli az emberrel való szolidari
tásban. D. Sölle dolgozta ki legszélesebben Jézusnak mint Isten és ember 
között álló kétoldalú helyettesnek és helytartónak a szerepét az „Isten 
halála utáni” teológiában. Ennek a koncepciónak, a lényegileg ateista 
keresztyénségnek a távolsága az őskeresztyénség bizonyságtételétől nyil
vánvaló. De az világos, hogy etikája révén mély kapcsolata van Jézussal. 
Akár úgy, hogy azt vallja, a keresztyén embernek ott kell lennie, ahol Jé
zus van a világban, tehát az emberrel, mégpedig a szükséget szenvedő 
emberrel való szolidaritásban, és egyedül így várhatja, hogy majd talán
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újra megszólal az Isten. Akár úgy, hogy Jézust követi a helyettesítés szol
gálatában azzal, hogy az irgalmas Isten „szerepét játssza” embertársai 
számára Jézushoz hasonlóan, ahogyan ezt D. Sölle kifejti. Így végered
ményben a Jézus halálán orientálódó „ateista” teológia többnyire társa
dalmi aktivitásra indító humánus etikában végződik s ezzel minden 
hiányossága ellenére is az újszövetségi kereszt-teológia nagyon lényeges 
intencióját követi.

Értékelés

A vázlatos és sok tekintetben hézagos áttekintésből is világosan ki
tűnik, milyen sokszínű és sokoldalú volt a közelmúltban az újszövetségi 
kutatás Jézus halálának értelmezésével kapcsolatban. Különösen kettős 
elkötelezettség érzése figyelhető meg benne. Egyrészt az elkötelezettség 
a történeti igazság iránt, másrészt az elkötelezettség a mai ember irá
nyába. E kettős elkötelezettségből adódik az újszövetségi írásmagyarázók
nak az a törekvése, hogy a kereszt evangéliumát a történeti igazságnak 
megfelelően hirdessék a mai embernek. Ez pedig tipikusan reformátori 
elv. Ezt minden kritika ellenére is elismernünk és hangsúlyoznunk kell. 
Tanulságos és biztató az a folyamatos munka is, amelyben az egymás
sal vitatkozó és egymást leváltó irányzatok kiegészítik és helyreigazítják 
egymást. így új meg új oldalról világosodik meg a kereszt igéje.

Mindezzel egybevetve a mi törekvéseinket úgy látjuk, hogy számuk
ra alapvető kiindulópont a történeti igazság. Hangsúlyozzuk, hogy Jézus 
élete, működése és tanítása egységet alkot, és egyenesen halad a kereszt 
felé. Nemcsak a körülmények és események logikájánál fogva, hanem sa
ját szándékának is megfelelően. Külön kiemeljük azt a szempontot, ami 
az ismertetett kutatóknál alig érvényesül, hogy Jézus működésének és 
ezért keresztjének az értelmezését a korabeli messianizmus összefüggésé
ben kell elvégeznünk. így világosodik meg, hogy Jézus a hívőik várható 
világuralmát hirdető messianizmussal szemben a szolgálat koncepcióját 
képviselte, a szolgálat útját járta, és ez az út vezetett a kereszthez. így 
tartozik össze a szolgálat és a kereszt teológiája Jézusnál és követőinél. 
Ilyen értelemben válik a kereszt teológiája diakritikus ponttá a mai egy
ház számára is. A szolgálat teológiája a theologia crucis gyakorlata. Jézus
nak ez a koncepciója azonban hősies, de irreális és ezért tragikus vállal
kozás volna feltámadás nélkül. Jézus valóságos, „testi” feltámadása vi
szont nemcsak azt jelenti, hogy Isten igazolta Jézust és az ő útját, ha
nem azt is, hogy Istennek van új életet adó hatalma, és „testi” értelem
ben is, arra is, hogy legyőzze modern hitetlenségünket. A kereszt ennek 
a feltámadáshitneik a megvilágításában indít türelmes szolgálatra a világ
ban, mert így „spes unica” .

Dr. Prőhle Károly
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Evangélikus egyháztörténetírásunk kritikai önvizsgálata
—  Kísérlet egy ökumenikus 

egyháztörténeti kép megrajzolására —

i.

A keresztyénség mai körképe

Sok szó esik napjainkban világszerte az egyházi, élet és a teológiai 
gondolkodás válságáról. Századunk technikai beállítottsága, a társadalmi 
kérdések megoldatlansága és a rohamosan tért hódító szekularizáció so
kakban veti fel a keresztyénség csődjének a gondolatát.

Kevesen látnak azonban túl a látszaton. Nemcsak a hit bizonyossága 
emeli fel tekintetünket az egyház élő Urára — akinek a színe előtt 
ugyanakkor bűnbánattal valljuk meg az egyház bűneit és a keresztyén
ség sok mulasztását —, hanem konkrét realitásokra is alapítjuk bizodal- 
munkat. Ezeket abban az egyháztörténeti tényben foglalhatnánk össze, 
hogy a keresztyénség az utolsó másfél évszázadban — fejlődése során 
első ízben — egyetemes, világméretű kiterjedéshez jutott. Ennek pedig, 
messzemenő következményei várhatók.

Az európai egyháztörténetírás egészen a legújabb időkig múltjának 
inkább csak európai jelenségeivel foglalkozott. Elkerülte azonban a fi
gyelmét az a nagy jelentőségű mozzanat, hogy a missziói munka éppen 
az európai keresztyénség számára sokban kritikus 18. és 19. században 
törte át a kontinens határait és vetette meg lábát Ázsiában és Ameriká
ban. Ennek jelentőségét — várható kihatásaitól függetlenül — akkor mér
hetjük fel csak igazán, ha meggondoljuk, hogy minden fáradozás ellenére 
sem az izlámnak, sem a buddhizmusnak, sem egyéb világvallásnak nem 
sikerült eddig univerzális igényét megvalósítania.

Vessünk most egy pillantást a keresztyénség mai — kisebbségi, ám 
mégis univerzális — körképének jellegzetes vonásaira.

1. Pluralizmus. El kell fogadnunk a történeti fejlődés során kialakult 
és belátható időn belül aligha megváltoztatható tényt, hogy felekezetek
ben él az egyház. Az utolsó másfél évszázad fejlődése a régihez képest 
mégis azt az új vonást hozta magával, hogy a különbözőségek és feleke
zeti viták most már nem szorítkoznak egy-egy ország vagy anyaegyház 
területére, hanem kihatnak az egész földgolyóra. Az 1529-ben megkez
dett marburgi kollokviumot ma napról napra „folytatják” az egész világ
ra kiterjedő dialógusok formájában.

Ennek a sajátos egyháztörténeti fejlődésnek kettős következményét 
kell levonnunk: egyfelől azt, hogy napjainkban egyetlen egyház sem él
heti a „splendid isolation” elzárkózó, a másikról tudomást szerezni nem 
akaró életét, másfelől pedig azt, hogy ez az egyházi koegzisztencia ál
landó önvizsgálatra készteti az egyes felekezeteket.

2. Kolonialista múlt. Az elmúlt két évszázad kapitalista fejlődése úgy 
hozta magával, hogy a keresztyén missziók sajnos erősen ötvöződtek a 
gyarmatosítás és a nyugati civilizáció érdekeivel. Ezt a missziótörténet 
olyan direkt módszerei is elősegítették, mint a keresztyén iskolák, 
egyetemek, orvosi és mezőgazdasági intézmények létesítése. Ezekben csak
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nem napjainkig előnyt élvezett a fehér ember és anyagi-szellemi irányí
tásra tartott igényt a nyugati keresztyénség.

A második világháborút követő években sok függésben élő nép ön
állósult, és megkezdődött a gyarmati rendszer felszámolása. Az egyhá
zaknak — elsősorban a nyugat-európai és amerikai keresztyéneknek — a 
fejlődésnek ebből az irányából sürgősen le kellett volna vonnia a követ
kezményeket. Ez azonban eddig csak részbeii történt meg. Pedig csak ak
kor lesz hitele az evangéliumnak a színes népek körében, ha az eddigi elő
jogokat és a gyarmati sor minden maradványát egyházi síkon is felszá
moljuk.

3. A világvallások reneszánsza. Az ázsiai és afrikai országok politi
kai függetlenségének kivívásával párhuzamosan ment végbe azok vallási 
rendszerének gyors megújulása.

Nem bizonyultak igaznak a keresztyén missziók előszeretettel han
goztatott tételei a buddhizmus, hinduizmus vagy az izlám halott voltáról. 
Indiában vagy a Közel-Keleten e vallások egyenesen politikai szerepet is 
visznek és segítséget nyújtanak a felszabadítási mozgalmak sikeréhez.

Mindez azt jelenti többek között a mi számunkra, hogy revideáljuk 
korábbi negatív elképzeléseinket, sőt mi több: segítsük elő, hogy néhány 
szakember elvont tudománya helyett a keresztyénség szélesebb réte
gei ismerhessék meg az afroázsiai népek vallásos gondolkodását. Erre 
annál is inkább szükség van, mert a nyugati egyházak körében az utóbbi 
évtizedekben feltűnően megnőtt e „pogány” világvallások és több szink- 
retisztikus keleti szekta befolyása.

4. A tudományos gondolkodás térhódítása. Végül figyelembe kell ven
nünk a keresztyénség mai körképének felvázolásánál azt a jelenséget, 
amely a „nagykorúvá” váló emberiség fejlődésének velejárója, hogy ti. 
egyre inkább a tudományos világkép határozza meg gondolkodását.

Ez a folyamat egyelőre csak az európai és amerikai értelmiség kö
reire jellemző, de fokozatosan egyéb kontinensekre is ki fog hatni, amint 
annak a legfejlettebb országokban máris több példáját láthatjuk.

Ennek a jelenségnek az egyház számára kettős következménye van. 
Egyfelől erősíti azoknak a tömegét, akik a hit és a tudomány helytelenül 
alternatívnak vélt kategóriái közül az utóbbit választják, és ezáltal ki
szakítják magukat az egyház terhesnek vélt gyámkodásából. Nem szabad 
azonban elfelejtenünk, hogy az egyre inkább tért hódító szekularizáció 
nemcsak világi, hanem egyháztörténeti jelenség is, hiszen zsilipjeit éppen 
a reformáció segített megnyitni. Ügy tűnik, hogy magvetése a mi nemze
dékünkben érik be. Ma már pl. nálunk, a szocializmust építő társadalom
ban is ez a szellemiség hatja át népünk minden rétegének jó részét.

Másfelől ez a jelenség az egyházon belüli önrevízióra is serkent, 
mert a keresztyénséghez hű maradó rétegek eszmevilágában is szükség
szerűen az kerül egyre jobban előtérbe, ami a tudományos követelmé
nyeknek megfelel. A modern teológiai gondolkodás egyenesen rákénysze
ríti az egyházat a konzervatizmus mindig visszatérő kísértésének legyő
zésére, a rábízott ősi üzenet korszerű újrafogalmazására és társadalmi 
felelősségének tudatosítására. Ezek a mai keresztyén nemzedék legége
tőbb egyháztörténeti feladatai.

II.

Az egyetemes keresztyénség múltja

Mint már említettük, sajátos vonása a keresztyénség történetének, 
hogy fejlődése során csak az utolsó évszázadokban jutott el univerzális
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kiterjedéséhez. Addig voltak olyan periódusai is, amikor úgy tűnt, hogy 
puszta léte is veszélyben van.

A 8. században pl. az izlám első nagy támadása során földünknek 
csak egy keskeny sávja maradt keresztyén terület, a Loire és a Rajna kö
zött; mohamedán lett az egész, korábban virágzó Észak-Afrika, mórok 
uralma alá került Spanyolország, araboké alá Gallia nyugati része. — Ha
sonló veszély fenyegette a keresztyénséget a 15—16. században, amikor 
Konstantinápoly 1453-as bevétele után a török félhold már Bécset szoron
gatta, és a reformátorok később már azzal is számoltak, hogy majd egész 
Európát elárasztja.

Egyháztörténetírásunk egészen a legújabb időkig kevés figyelmet 
szentelt ezeknek az eseményeknek. Különösen az európai historiográfia 
nevelkedett német emlőkön, s ezért figyelmen kívül hagyta a rajta kívül 
álló fejlődésnek a keresztyénség egésze szempontjából pedig rendkívül 
fontos mozzanatait.

Mi sem azonosítottuk eddig, hogy mit jelentett a fenti szorongatás, 
vagy az azt követő nagy missziói fellendülés az ökumenikus keresztyén
ség számára.

Ha helyre akarjuk igazítani az eddigi Európa-centrikus egyháztörté
netírás egyoldalúságait, tanácsos a nagy amerikai baptista egyháztörté
nész, Kenneth Scott Latourette 7 kötetes könyvén tájékozódnunk (His- 
tory of Expansion of Christianity, New York és London, 1937—1945). Ö 
hangsúlyozta először, hogy a keresztyénség története nem azonos az euró
pai egyháztörténettel, hanem sokkal több annál.

Latourette szerint múltunk első nagy egységeként az első öt század 
történetét kezelhetjük. Ez volt a keresztyénség elterjedésének első nagy 
hulláma, éspedig főként abban az irányban, amit eddigi egyháztörténet
írásunk alig kutatott még fel: Kelet felé. Ebben a korszakban jutott el 
az evangélium Szíriába, Egyiptomba, Észak-Afrikába, Arábiába, Örmény- 
országba. Perzsiába és Indiába. Adósságunk ennek a rendkívül izgalmas 
és mozgalmas folyamatnak a feltárása.

Ökumenikus múltunk második szakasza 500—1500-ig terjed. Latou
rette ezt a jellemző címet adja neki: A bizonytalanság ezer éve. Eddig 
csak arra figyeltünk fel, hogy ebben az időszakban a román, kelta, ger
mán és szláv népek mind meghódolnak Krisztus előtt —, de arra ke
vésbé, hogy éppen ekkor szűkül be legjobban a keresztyénség és éppen 
ekkor veszíti el keleti területeinek a zömét.

A következő korszak az 1500—1800 közötti éveket öleli fel: Három 
évszázad előrehaladása. Az eddigi szemlélet a reformációt követően főleg 
a német felvilágosodás szempontjából vizsgálta e korszak történetét, és 
annak jellemző vonásaként a racionalizmus térhódítását és a keresztyén 
hitigazságok fellazulását tüntette fel.

Ez a kép csak kontinensünk evangélikus fejlődésére jellemző, de 
nem érvényes sem a katolicizmusra, sem az orthodoxiára, sem a szabad- 
egyházakra, nem is szólva az Európán kívüli keresztyénségről. Éppen ez a 
periódus vezetett az egyház második expanziójához. Egyfelől a katolikus 
egyházban, amelyben a jezsuita rend a mi számunkra ugyan szomorú 
emlékű, mégis világviszonylatban páratlan aktivitást folytatott; másfelől 
a protestáns külmisszió vonalán, amely az ellenreformáció által okozott 
késését csakhamar behozta és a római egyház missziói tevékenységét lé
nyegesen felül is múlta.

A 19. század elejétől az első világháborúig terjedő következő kor
szakban sem volna helyes csupán a megszokott európai erőviszonyokat 
figyelembe venni: Déi-Amerikától és Dél-Afrikától Grönlandig és Auszt
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ráliáig éppen ez az ellentmondásos időszak vált a keresztyén egyház
történet „nagy századává” . ’'

Az ebben az időszakban megszülető „ifjú egyházak” adják számunkra 
azt a biztos alapot, amelyről a keresztyénség jövőjét reményteljesen 
szemlélhetjük —, szemben egyes európai és amerikai körök rezignáltsá
gával. Hiszen minden valószínűség szerint bennük rejlik a keresztyénség 
új életereje. Egyes egyháztörténészek még azt a véleményt is megkoc
káztatják, hogy mint a mai nyugati keresztyénség egy hellenizáló, majd 
germanizáló folyamatnak lett az eredménye, úgy az ökumenének ma 
Ázsiában és Afrikában lezajló fejlődésfolyamata is — amelyre az eddi
ginél több figyelmet kell szentelnünk — egészen új irányba terelheti és 
gazdagíthatja meg a világkeresztyénség jövőjét.

III.

 Ökumenikus egyháztörténetírást!

A múltba vetett rövid pillantás után ezzel a gondolattal máris elér
keztünk a jövő feladataihoz.

Az evangélikus egyháztörténetírás kritikai önvizsgálata során el kell 
jutnunk annak felismeréséhez, hogy több tekintetben újra kell fogalmaz
nunk megállapításainkat, és ki kell szélesítenünk kutatásaink eddigi te
rületét. Ahhoz pedig, hogy egyháztörténeti gondolkodásunk valóban öku
menikus távlatú lehessen, tudatosítanunk kell azokat a hibákat, ame
lyeket — ökumenikus beállítottság hiányában — korábban világszerte el
követtünk.

1. Az egyik ilyen hibaforrás a szűkkeblű konfesszionalizmus volt. Az 
európai — főleg német — egyháztörténeti szemléletben ez sokszor nacio
nalizmussal és kontinentalizmussal is párosult. Több országban ez jelle
mezte a világi történetírást is. Az egyháztörténelem tanítása terén ez a 
veszély főleg abban jelentkezett, hogy az egyetemes egyháztörténet egyes 
korszakainak tárgyalása — pl. a reformáció utáni időszaké — a legtöbb 
európai teológiai fakultáson és a legtöbb szakkönyvben lényegében a né
met evangélikus egyház fejlődésének szemszögéből történt. „Egyetemes” 
alatt évtizedeken át mi is azt értettük, ami nem „hazai”, de mindenesetre 
evangélikus és zömében európai, sőt német. Az is háttérbe szorult, ami 
pl. a skandináv, vagy amerikai lutheranizmus ismeretéhez elengedhetet
lenül szükséges lett volna, nem is szólva arról, ami az evangélikusság 
történetének körén túl esett. Alig tanultunk valamit a katolicizmus, az 
orthcdox egyházak, az anglikanizmus vagy a protestantizmus többi, fő
ként későbbi hajtásainak történetéről. Lelkészeink zömé számára terra 
incognita, fehér folt az ifjú egyházak életének történeti kialakulása. Ar
ra sem gondolnak sokan, hogy az európai evangélikusság történetének 
eddig megszokott korszakbeosztása — reformáció, orthodoxia, pietizmus, 
felvilágosodás, racionalizmus, liberalizmus s í. t. kora — csak kontinen
sünkre érvényes é s . alkalmatlanná, sőt érthetetlenné válik, amint az 
európai evangélikusság kereteit szétfeszítjük és ugyanennek a korszak
nak egyéb területeken jelentkező sajátosságait vizsgáljuk. Enélkül pedig 
ma nem tudunk továbblépni "és „up tó date*’, korszerű egyháztörténetet 
művelni.

Nem tehetjük a jövőben azt sem, amit a század elejéig így jellemez
tek egyesek: „Americana non leguntur”, sem pedig azt, hogy egy bizo
nyos fajta provincialista szemlélet folytán ne ismerjük meg eléggé a raj
tunk kívül álló kelet-európai, ázsiai vagy afrikai egyházak múltját. Az
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utóbbiak „missziótörténetét” az egyetemes egyháztörténet, szerves részé
vé kell tennünk, különben teljesen elhibázottá, naivvá és „lokálpatrióta” 
jellegűvé válik szemléletünk.

2. A másik hibaforrás, amelyet fel kell ismernünk és le kell küzde- 
nünk, a klerikalizmus kísértése. Bár a reformáció ez ellen is harcolt, fej
lődésünk során a reformáció egyházai sem váltak mentessé befolyásától. 
Nemcsak napjainkban szűkül le sokszor a lutheri keresztyénség életfunk
ciója az egyházi — zömében papi — tisztségviselők körére, hanem egy
háztörténetünk múltját is többnyire ez határozza meg. Pedig a keresztyén
ség története nem azonos a püspökök egyházkormányzó tevékenységével 
vagy a professzorok teológiai működésének ismertetésével, mégcsak a zsi
natok történetével sem. Amint igaz az EVT evanstoni világgyűlésnek meg
állapítása, hogy „a laikusok az egyház igazi reprezentánsai”, úgy igaz az 
is, hogy ezek egyháztörténeti szerepe nem ignorálható, de mégcsak nem is 
szűkíthető le a patrónusok, a felügyelők, a presbiterek vagy zsinati tagok 
működésének felvázolására.

Korunk nagy felismerése, hogy szociológiai kutatás és a társadalmi, 
gazdasági és politikai háttér alapos ismerete nélkül hamis képet kapunk 
az élet minden területéről, az egyháztörténet művelője számára különö
sen is megszívlelendő tényező.

A klerikalista szemléletmód önkéntelenül is elszellemiesíti és hamis 
irányba deformálja azt a valóságot, amelyből egyes mozgalmak vagy akár 
intézmények születtek. A mélyebb összefüggéseket és a valóban jellemző 
Vonásokat mindig a nép széles rétegeinek gondolkodásában, vágyaiban 
és csalódásaiban, szabadságra való törekvéseiben, nem pedig az élükre 
kerülő „klérus” hivatalos állásfoglalásában kell keresnünk és megtalál
nunk az egyház kétévezredes története folyamán.

3. A napjainkban túlhaladottá vált egyháztörténeti szemlélet harma
dik jellegzetessége a dogmatizmus volt. A szükséges revíziót ezen a téren 
ott kell kezdenünk, hogy le kell vetkőznünk a „történeti egyházak” dog
matikus gőgjét. Sem múltunkban nem voltunk, sem jelenünkben nem va
gyunk az igazság egyedüli letéteményesei. Az új felismerésekkel és rész
ben új tanításokkal jelentkező csoportosulások értékének és igazságának 
sem lehet kritériuma az, hogy történetüket és tanításukat mikor foglalták 
módszeresen írásba és mikor váltak azok a széles rétegek előtt ismertté. 
Gondoljunk csak az „eretnekmozgalmak” üldözöttségére és szegénységére, 
értékelésük csak a dogmatikus béklyók — esetleg évszázadok után be
következő levetkezése után — válik objektívvá és igazzá. Sőt még azt 
sem felejthetjük el, hogy maga a keresztyénség is csak az üldözött és szét
szórt ősegyháznak a római birodalomban történő hivatalos elismerése 
után jutott abba a helyzetbe, hogy Eusebius megírhassa és ismertté te
hesse História ecclesiastica-ját.

A dogmatikus előítéletek tudatos felszámolása segítheti csak elő annak 
alázatos elismerését, hogy atyáink is tévedhettek, vétkezhettek egymás 
ellen, sőt véthettek az igazság ellen is.

Éppen ezen a ponton lehet napjainkban az egyháztörténetnek úttörő
szerepe, hogy ti. felismeréseinek gyümölcsöztetésével hozzájárulhat a 
dogmatikus kötöttségek feloldásához és az eddig ezek által meghatározott 
felekezeti előítéletek felszámolásához. Ez azonban nem képzelhető el a 
kölcsönös beismerés és a kölcsönös megbocsátás aktusa nélkül.

Mindez közelebbi és módszeres feltárási folyamatot igényel még 
nemzedékünktől. Mivel erre e tanulmány keretei nem adnak lehetőséget, 
csak jelezzük, hogy fel kell tárnunk az egyes felekezetek különböző irá
nyú dogmatörténeti fejlődésének okait és azt a ritkán figyelembe vett
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tényt, hogy egyes különbségek gyakran csak azok különböző hangsúlyo
zásából eredtek, majd rögződtek áthidalhatatlannak vélt tanításbeli ellen
tétekké.

Arra is rá kell mutatnunk — pontosabban a tudományos kutatás eg
zakt módszereivel ki kell mutatnunk —, hogy egyes hivatalos intézkedé
sek mennyire mélyítették e dogmatikai szakadékot — gondoljunk pl. az 
Index Librorum Prohibitorum jellegzetes, de napjankban megszűnő in
tézményére — ugyanakkor pedig egyes nagy keresztyén egyéniségek sze
mélyes hatása és ökumenikus kisugárzása — Assisi Ferenctől Kempisen 
és Arndton át XXIII. Jánosig, Schweitzerig vagy Kingig! — milyen mér
tékben rombolta le ezeket a mesterséges válaszfalakat és milyen mérték
ben segítette elő a dogmatikus ellentétek elsimulását. Ezek az egyéniségek 
nem egyes felekezetekéi, hanem az egész világkeresztyénségéi. Helyes 
egyháztörténeti értékelésük további polarizálódás helyett integrálódáshoz 
vezethet.

Végül érdemes felfigyelnünk még egy jelenségre. Egyháztörténet
írásunk eddig alig méltatta figyelemre azt az ökumenikus hatást, ame
lyet az egyes egyházak énekes-, liturgikus és imádságoskönyvei százado
kon át kiváltottak és az ökumenikus gondolkodást öntudatlanul is elő
segítették. Nagy szerepük volt és van ezen a téren a kegyességi- és ún. 
építő irodalom egyes termékeinek, amelyek többnyire felekezeti különb
ség nélkül találhatók meg világszerte a teológusok és laikusok könyv
táraiban.

E rövid, vázlatos felsorolás is bizonyítja, hogy olyan területeken is, 
mint a biográfia, himnológia, liturgika vagy kegyességtörténet, számos 
ponton járulhatunk hozzá egy eddiginél igazabb, korszerű ökumenikus 
egyháztörténeti kép kialakításához.

Dr. Fabiny Tibor

A „STRUKTURÁLIS DIAKÓM A”  S ZER EP E 
A K ER ES ZTYÉNSÉG ETIKAI SZOLGÁLATÁBAN

-  Tézisek a mai teológiai etika egyik fontos területéről -

Néhány esztendeje, hogy az ökumenikus dialógus és a nemzetközi 
egyházi konferenciák egyik legtöbbet emlegetett kulcs-szava a „struk
túra” és „strukturális átalakulás” . A kérdés — mely itthoni lelkészi ta
lálkozóinkon is egyre többször előkerül — közelebbről így fogalmazható: 
mi az egyház és a keresztyének feladata, szerepe a modern világot alap
jaiban megváltoztató, strukturális — gazdasági, technikai, társadalmi és 
politikai — változásokban? A mi teológiai nyelvünkön: mi a „strukturá
lis diakónia” és milyen jelentősége van az egyháznak, a keresztyének je
len és jövőbeli etikai szolgálatában?

Amikor tehát most a diakónia és a struktúrák kérdése felé fordulunk, 
nem. valamilyen mellékes részlet-téma áll előttünk, hanem a mai keresz
tyén gondolkodás és cselekvés egyik legfontosabb problémája. Az egyház 
és az emberiség legégetőbb kérdései találkoznak itt össze. Az egyház eti
kai szerepének izgalmas kérdése kerül itt elénk a ma és a holnap vilá
gában.
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Ezért választottam ezt a témát a rendszeres-teológia széles területéről, 
amikor a Teológiai Akadémia húszéves jubileumán visszatekintünk a 
teológiai gondolkodásunkban ezalatt megtett útra és előre nézünk a jövő 
feladataira. E tanulmány megszabott keretei természetesen csak a tézis
szerű, részletesebb kidolgozás nélküli formára adnak lehetőséget.

Emberi közösség nincs struktúrák nélkül

A szociológiai struktúrák — Isten rejtett gondviselésének és az em
ber felelősségének alkotásai — szabályozzák a közösségek életét, az egyé
nek és társadalmi csoportok részesedését az anyagi és szellemi javakból. 
Ezért döntő szerepük van mind a közösség, mind az egyes ember életé
nek alakulásában.

Az anarchia, a „mindenki harca mindenki ellen”, mind a személyes 
életnek, mind a társadalom életének halálos ellensége. A gazdasági, kul
turális és politikai élet kiformált rendje nélkül nincs igazán humánus 
élet és jövő. Ezek a struktúrák az eszközei az egyéni és a közérdek össz
hangba hozatalának. A struktúrák kialakításában döntő szerepe van az 
emberi értelemnek. A struktúrák felhasználásában, jóra fordításában vi
szont döntő fontossága van az emberi lelkiismeretnek, a személyes és kö
zösségi erkölcsnek.

Fel kell ismernünk: erkölcsi életünk nemcsak személyes viszonyla
tokban, egyik embernek a másikhoz való viszonyulásában megy végbe. 
A magunk életét és felebarátaink sorsát — a személyes cselekedeteken, 
magatartáson túlmenően — ezek a szocio-ökonómiai és politikai struktú
rák is döntően meghatározzák. Ezért — hogy példát említsünk — a „har
madik világ” éhezőin vagy a vietnami, közel-keleti háborús áldozatokon 
kétféle módon lehet és kell segíteni. Megfelezni velük a kenyerünket, be
kötözni a sebeiket és fedél alá juttatni őket. De ugyanakkor — és ez a 
hatékonyabb, mert messzebbre elérő és megelőző szeretet — együtt fára
dozni éhezésük okainak, a milliókat és milliókat sújtó igazságtalan gaz
dasági viszonyoknak, továbbá a háborús szenvedések végső okainak, a 
milliókat halálra ítélő „fegyveres megoldásoknak” , a megszüntetésén.

„Structurae semper reformandae”

A szociológiai struktúrák nem egyszer s mindenkorra kinyilatkozta
tott „isteni rendek”, hanem csak a történelmi fejlődés és differenciálódás 
állandó folyamatában, dinamikus módon létezhetnek. Isten az értelmet 
és lelkiismeretet azért adta az embernek, hogy élete közösségi kereteit 
szüntelenül és különbség nélkül minden ember javára alakítsa, formálja.

A földi életünkben oly döntő jelentőségű „struktúrák” nemcsak élet
segítő, élet-védelmező, hanem élet-gátló és élet-romboló szerepet is játsz
hatnak. Két okból is. Egyfelől azért, mert — akár elfogadjuk, akár ellene 
szegülünk — a világ körülöttünk folytonos fejlődésben, állandó átalaku
lásban van. Tegnapi struktúrák mára elavulhatnak. Aki ma például a ter
melőeszközök köztulajdonával fordulna szembe társadalmunkban, ugyan
úgy elavult gazdasági struktúrát védene, mint a kézműves géprombolók 
a 18. század végén, az ipari forradalom kezdetén. Mert az ökonómiai vi
lágfejlődés ma mindenütt a termelőeszközök közös felhasználása és a 
tervszerű gazdálkodás irányában halad. A másik ok, amely miatt a struk
túrák „ellenséggé” , élet-ellenessé válnak, az emberi bűn. Ha egyéni vagy 
csoportérdek keríti őket a hatalmába — és ez az emberi természet ere-
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dendő bűnössége miatt állandó veszedelmük — akkor a struktúrák az 
egész közösség java helyett a hatalommal rendelkező társadalmi osztá
lyok, csoportok vagy egyes népek önérdekeinek a kiszolgálóivá, a társa
dalmi elnyomás és nemzetközi igazságtalanság eszközeivé torzulnak. 
Ilyenkor a törvény, a szociológiai struktúrák eredeti rendeltetésüktől való 
„elidegenedése” következik be. A történelem, a társadalom és a népek 
élete — sajnos — bőséggel ad erre példákat.

A Szentírásban ezért keresünk hiába valamilyen „kinyilatkoztatott” 
gazdasági, társadalmi vagy nemzetközi rendet. Annál inkább ad viszont 
iránymutató erkölcsi parancsolatokat nemcsak a személyes, hanem a kö
zösségi élet minden formája számára is. Lutheri hitvallásaink a gazda
sági, társadalmi, állami élet rendjét bona opera Dei-nek nevezik, ha az 
valóban jó, életet segítő rend. De ezeket a „világi struktúrákat” az ész 
és a szakértelem, az általános lelkiismereti törvény és a világi kormány
zat hatókörébe utalják. (Vö. Luther híres mondását a császárról, akinek 
hivatala jó betöltéséhez nem kell föltétlenül keresztyénnek lennie, de ér
telemre annál inkább szüksége van). Itt új megvilágításban tárul fel 
előttünk a „két kormányzat” lutheri tanításának maradandó értéke.

„Structurae semper reformandae” : a gazdasági, társadalmi, állami és 
nemzetközi élet rendje együtt alakul át a gazdasági, társadalmi, politikai 
világfejlődéssel. S ez alól az általános szabály alól a világ struktúráiban 
benne élő egyházak, gyülekezetek, keresztyének sem vonhatják ki magu
kat. Máskülönben nemcsak a történelem menetével, de Istennek a törté
nelmet és „struktúráit” szüntelenül, dinamikusan — fokozatosan vagy 
törés-szerűen — átformáló világkormányzásával is szembekerülnének. 
(A „reformari” szó itt mindenesetre nem vehető eredeti jelentésében: 
nem „visszaformálásról” van szó, hanem hozzáformálásról a jelen adott
ságaihoz és a jövő követelményeihez).

Igazságosabb és humánusabb struktúrák — etikai feladatunk a világban

Mivel a struktúráknak ilyen sarkalatos szerepük van a társadalom 
életében, azért döntő szerepük van az etikában, az emberi cselekvés nor
matív tudományában, is. A keresztyén ember azelőtt a minden további 
nélküli beleilleszkedést tartotta helyesnek a világ meglevő rendjébe. Ma 
inkább azt tartjuk etikai feladatunknak, hogy a keresztyén szeretet ezek
nek a szocio-ökonómiai struktúráknak emberibbé, igazságosabbá formá
lásán fáradozzék az egész világon; küzdjön bennük a bűn és önzés min
den megnyilvánulása ellen, és igyekezzék megvalósítani rajtuk keresztül 
Isten akaratát.

A  szeretetnek és egymásért való felelősségnek nemcsak a személyes 
életviszonylatokban, hanem a tágabb gazdasági, társadalmi és politikai 
struktúrák életében is hatékonynak kell lennie, — így lesz átfogóbb és 
teljesebb szeretetté! „Mivel keresztyének vagyunk, a társadalom átformá
lásán kell dolgozniuk. A múltban ezt rendszerint észrevétlenül, a szo
ciális megújulásért való fáradozásban végeztük, miközben a meglévő in
tézményekben, ezeken keresztül és rendeltetésük szerint dolgoztunk. Ma 
sokan azok közül, akik magukat Krisztus és a felebarát szolgálatára szen
telik oda, radikálisabb és forradalmibb álláspontot foglalnak el. Semmi 
esetre sem tagadják a tradíció és a társadalmi rend értékét. De új straté
giát keresnek, melynek segítségével nagyobb időveszteség nélkül alapvető 
változásokat idézhetnek elő a társadalomban. Lehetséges, hogy a jövő
ben a két tábor közti feszültség fontos szerepet játszik majd a keresztyén 
közösségben. A jelenlegi időpontban az a fontos, hogy ezeknek a radiká
lis nézeteknek a keresztyén tradícióba való mély begyökerezettségét fel-
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ismerjük, és a szociális felelősségről folytatott, jelenlegi vita során jogos 
helyet biztosítsunk nekik az egyház életében.” 1

Találóan mondta valaki: ha az irgalmas samaritánus ma élne, nem 
elégednék meg a sebesült közvetlen ellátásával; erkölcsi felelőssége arra 
is indítaná, hogy a közbiztonság elejét vegye az országúti rablók garáz
dálkodásának, és a sebesült, kifosztott ember eltartó nélkül maradt csa
ládja, gyermekei se éhezzenek. Ezek pedig már a közrend és a társada
lombiztosítás kérdései, a mi megjelölésünkkel a „strukturális diakónia” 
körébe tartoznak.

A keresztyénség mai ráeszmélése etikai feladataira a struktúrák világábar,

A keresztyén gondolkodás és cselekvés ezen a területen súlyos elma
radásban volt. A legutóbbi évtizedekben, de főleg a legutóbbi néhány év
ben, egyre gyorsuló ütemben ébredtek rá sokan az egyházakban a diakó
nia szélesebb értelmére, erkölcsi felelősségünk nagyságára az ember és 
földi világa sorsát meghatározó struktúrák iránt. Az 1925-ös stockholmi 
világkonferenciától Évianig ez a kör — a felismert új feladatok és a 
felelősséget vállalók köre — rohamosan tágult. A keresztyénség igazán 
komoly részvétele és a feladatok döntő része azonban még előttünk áll.

A Szentírás igéje, az ószövetségi próféták társadalomkritikája és 
Jézus ítélete a szegényt elnyomó gazdagok és hatalmasok fölött szilárd 
alap lehettek volna minden korban a „strukturális diakónia” komolyan- 
vételére. Nem így történt. A római katolicizmusnak nem volt érzéke a 
társadalmi, világi struktúrák jelentősége iránt, lebecsülte a világot. A pro
testáns gondolkodás viszont „hajlamos volt egyfajta individualista pietiz- 
musra, mely egyszerűen nem vette észre a szociáletika problémáját. 
A gyakorlatban ez a status quo kritikátlan elfogadásában jelentkezett.”2 
A szociális és gazdasági kérdések iránti érzéketlenség főleg az első ipari 
forradalom (18. sz. vége — 19. sz. eleje) után érlelte meg keserű gyümöl
cseit, mikor a kiuzsorázott és magára maradt munkásság és az agrár
nincstelenek milliói hátat fordítottak az egyháznak.

Világosan kell látnunk, hogy a 20. század keresztyénségének szociális 
eszmélésében — elsősorban a kelet-európai, de a nyugati egyházakban is 
— milyen jelentős szerepe volt a marxista társadalomkritikának és gya
korlati küzdelemnek a nagyobb igazságosságért. Az egyházak egyre in
kább ráébredtek arra, hogy a hitből fakadó szeretetnek nemcsak szemé
lyes síkban, hanem a gazdasági, társadalmi és nemzetközi struktúrák hu- 
mánusabbá formálásában is meg kell bizonyítania magát.

Ennek első jelei megmutatkoztak már a Life and Work 1925-ös 
stockholmi, majd 1937-es oxfordi világkonferenciáján. Ez utóbbi először 
emelte ki a szocio-ökonómiai és politikai struktúrák jelentőségét azzal, 
hogy nemcsak a személyes megtérésre van szükség, hanem a struktúrák 
megváltoztatására is. Az 1948-as amszterdami világgyűlés már a változás 
kritériumaival is foglalkozott, amikor a „felelős társadalomról” és a struk
túrák Istentől nyert rendeltetéséről beszélt. Evanston (1954), Arnoldshain 
(1956) és Thessaloniki (1959) további fontos állomások ezen az úton. Az 
igazi döntő „áttörést” itt az 1966-os genfi Egyház és Társadalom világkon
ferenciától szokták számítani. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a 
Keresztyén Békekonferencia már ezt megelőzően a nemzetközi struktú
rák, a világbéke, majd a gazdasági igazságosság kérdéseire koncentrálta

1 A genfi Egyház és Társadalom Konferencia (1966) üzenetéből. Vö. Appel an 
die Kirchen dér Welt (Stuttgart, 1967), 268. lap.

2 Rónáid H. Preston: Christians and Economic Growth. In: Economic Growth 
in World Perspective (EVT, Genf 1966), 102. lap.
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munkáját és alig felbecsülhető szolgálatot végzett ezekben ökumenikus 
területen. A szófiai tanácskozás (1966 őszén) ezért tudott a struktúrák for
radalmi átalakulása kérdéseiben például olyan irányvonalakat adni, ame
lyek jóval megelőzték a „forradalom teológiája” körüli ökumenikus vita 
későbbi eredményeit.

A római katolikus egyház ebben az időszakban hatalmas lépésekkel 
igyekezett pótolni konzervatív szociáletikája mulasztásait. Nem egy vo
natkozásban meglepő modernségről, nyitottságról és a világi struktúrák 
iránti felelősségérzetről tett tanúságot (Gaudium et Spes konstitució a 
második vatikáni zsinaton, 1965; a Populorum Progressio enciklika, 1967). 
Közismert az utóbbi tézise: a béke új neve a fejlődés. Az 1968-as prágai 
Keresztyén Békevilágkonferencia és az EVT ugyanez évben tartott uppsa- 
lai világgyűlése radikális kritikát gyakoroltak az igazságtalan szocio-öko- 
nómiai és politikai-nemzetközi struktúrákon. Az 1969-es londoni konfe
rencia a faji kérdést, 1970-ben pedig a montreaux-i gyűlés a világgazda
sági fejlődés aránytalanságait és a badeni tanácskozás az egyházaknak a 
világbékéért vé'gzendő szolgálatát állította előtérbe.

Így érkeztünk el ez év nyarán Évian-ig, ahol a legtöbb és a legheve
sebb vitát az egyház felelős részvétele váltotta ki a társadalom és a világ 
életében. Ez az éviani világgyűlés két vonatkozásban volt igen tanulságos. 
Egyfelől világossá tette, hogy végérvényesen vége van az ún. konzerva
tivizmusnak a szociáletika területén, és a szociális és politikai diakónia 
ma már az evangélikus egyházak teológiája és cselekvése számára is lé
nyeges etikai feladattá vált. De másfelől az is megmutatkozott, hogy ép
pen a szociáletikai kérdésekben milyen nagy még a megosztottság, 
mennyien vannak az evangélikus egyházakban, akik igen eltérő meggon
dolásokból óvakodnak túl menni itt általános etikai elveken, a konkrét 
állásfoglalásokig a gazdasági, szociális és nemzetközi élet legégetőbb kér
déseiben.

Az előttünk álló feladatok

A keresztyénség szociális és nemzetközi diakóniájában ma négy fő 
téma áll előtérben: a békés világrend megszervezése, a gazdasági-társa
dalmi igazságosság világproblémája, a faji gondolkodás és diszkrimináció 
elleni küzdelem, végül a tudományos-technikai fejlődéssel együttjáró ve
szélyek távoltartása. A magyar evangélikus teológiára és egyházunk gya
korlati szolgálatára itt a jövőben is komoly feladatok hárulnak; mind ha
zai társadalmi szolgálatunk terén, mind a keresztyénség és az emberiség 
nagy családjában.

Említettük, a legutóbbi évek során hogyan tágult egyre hatalmasabbá 
előttünk az egyház szociáletikai-strukturális diakóniájának horizontja. 
Érthető, ha a két világháború borzalmai után elsőnek a háború elleni 
küzdelem erkölcsi felelősségére ébredt rá — az 1925-ös stockholmi világ- 
konferenciától kezdve — a keresztyénség. A második világháborút kö
vetően ez az atomfegyverek, a fegyveres „megoldások” és a hidegháború 
elleni állásfoglalásokban nyilvánult meg. A legutóbbi évek során azonban 
az egyházak is kezdik kivenni részüket a béke megszervezésében: a bé
két biztosító nemzetközi struktúrák (ENSZ, regionális szervezetek és kon
ferenciák), valamint a békés világrend mögött álló nemzetközi törvények 
és nemzetközi étosz kiformálásában.

A másik, ezzel egyenrangú világfeladattá vált a „harmadik világot” 
fenyegető éhség, anyagi és szellemi elmaradottság elleni küzdelem. A ke
let-európai egyházak nemcsak a béke-diakóniában, hanem ezen a téren 
is fontos szolgálatot végeztek a keresztyén lelkiismeret ébresztésével. Ma
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általánosan elfogadott tézis az uppsalai világkonferencia tétele: a gazda
sági és társadalmi igazságtalanság leküzdéséhez a világ sok részében hár
mas átalakulásra van szükség: a fejlődő országok, a fejlett ipari államok 
és a világgazdaság struktúráinak átformálására, a fejlődésben elmaradt 
országok felemeléséért. Hogy ez a folyamat a világ sok részében ma már 
csak radikális, forradalmi átalakulással érhető el, ez a reális látású ke
resztyének előtt alig kérdéses. A nagy vita ma itt akörül folyik, milyen 
részt vállalhatnak keresztyének ebben a forradalmi átalakulásban.

A harmadik, az egyházak számára világviszonylatban leginkább elő
térben álló feladat ma a rasszizmus elmélete és gyakorlata elleni küzde
lem, az egyházi életben és a társadalom életében. Hogy a faji elfogultság 
és megkülönböztetés ellen mindkét síkon eredményesen lehessen küzdeni, 
ehhez — amint ezt számos egyházi konferencia megmutatta — nem elég 
a közvetlenül érdekelt egyházak munkája, hanem az egész keresztyénség 
összefogására van szükség. Az anyagi jóvátétel, a faji identitás és kultúra 
megőrzése és a színes népek egyenlő részvétele a gazdasági-szellemi élet
ben — ezek itt ma a legfontosabb, legvitatottabb kérdések.

Végül legújabban a tudományos-technikai fejlődést kísérő hatalmas 
veszélyek elleni küzdelem került fel a világkeresztyénség legsürgetőbb 
„etikai agendájára” . A tömegpusztítás újabb pokoli fegyverei, az emberi 
környezetet megmérgező technikai fejlődési ártalmak, a népesedés-rob
banás kérdése, az ember személyiségét és öröklési állagát veszélyeztető 
biológiai és kémiai manipulációs lehetőségek alkotják itt a ma és még 
inkább jövőnk súlyos gondját. Mivel a tudomány és technika hallatlan 
eredményeinek jóra vagy rosszra történő felhasználása döntően emberi, 
erkölcsi kérdés, ezért az egyházakra nagyon komoly teendők várnak a jö
vőben ezen a területen.

Sem magyar evangélikus teológiánk, sem egyházunk diakóniai szol
gálata nem feledkezhetik meg arról, hogy — együtt a személyes szeretet 
gyakorlásával — ezt a teljesebb, mai értelemben vett diakóniát' elsősor
ban hazánk és szocialista társadalmunk életében kell végeznünk, segítve 
népünk gazdasági, szellemi és erkölcsi felemelkedését. Mai és jövendő eti
kai feladataink elsősorban ehhez a néphez és ehhez a társadalmi rendhez 
kötnek bennünket. Ez azonban nem menthet föl a szélesebb körben reánk 
váró diakóniai feladatok alól sem. Nem túlzás és nem szerénytelenség-e 
félmilliós egyházunk ilyen hatósugarú szolgálatáról is beszélni?‘Nem sza
bad túlbecsülnünk ezt a szolgálatot. Csak nagyon szerényen — mint az 
emberiség, a keresztyénség és az evangélikusság nagy közösségeinek leg
kisebb „családtagjai” — szólhatunk róla. De nem is szabad lebecsülnünk. 
Az egyházak nemzetközi találkozóin mindig figyelnek ránk, szavunkra és 
életünkre. Az éviani világgyűlés például egyházunk tanulmányi iratát ta
nulmányi anyaggá tette minden tagegyháza számára.

Látásunk szerint Isten nekünk elsősorban három kérdésben adta meg 
és bízza ránk talán a jövőben is az etikai tanúságtétel szolgálatát. Ezek: 
(1) az evangélium belső, újjáteremtő hatalmának és külső, életet-struktú- 
rákat átformáló erejének legszorosabb kapcsolata egymással („vertikális
horizontális vonal”); (2) á személyes-intézményes, karitatív diakónia és a 
társadalmi-nemzetközi diakónia lényeges összetartozása; (3) végül, a hí
vők és nemhivők etikai együttműködésének teológiai kérdései és gyakor
lata az emberi és világproblémákban, egy társadalomban. —

Társadalmi szolgálatunk „aranyfedezete” a mögötte álló személyes 
keresztyén élet. Ökumenikus-nemzetközi szolgálatunk ereje viszont vég
zett itthoni, társadalmi diakóniánk. És mindkettő végső, kimeríthetetlen 
forrása: élő, szeretetben gazdag hitünk Jézus Krisztusban.

Dr. Nagy Gyula
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Emberi beszéd és Isten igéje az igehirdetésben

Ez a téma a mai teológiai diszkusszió, a már-már válságtüneteket mu
tató teológiai önértelmezés és útkeresés közepébe vezet bennünket. Hát
térben ott van az úgynevezett „modern teológia” jelensége, amely néha 
olyan mértékben antropologizálja a teológiát, hogy maga a teológia fo
galma is kérdésessé és kétségessé válik: vajon lehet-e még egyáltalában 
az Isten igéjéről való tudománynak nevezni? A gyakorlati teológiában ez 
a teológiai zűrzavar és elbizonytalanodás többek között az igehirdetés 
területén is erősen jelentkezik. A nemzetközi teológiai vitába bekap
csolódva, egy bizonyos nézőpontból, amit e tanulmány címfelirata jelez, 
szeretnénk a tisztázódáshoz hozzájárulni.

Mi az igehirdetés? „Az igehirdetés emberi beszéd, amelyben és amely 
által Isten maga szól, mint a király hírnökének szájával, s amit úgy kell 
hallgatni és befogadni, mint olyan beszédet, amelyben és amely által 
maga Isten szól.” Barthnak az a klasszikussá vált, de persze sokszor vi
tatott meghatározása, amely mellé több más hasonlót is lehetne állítani 
például a Wingrénét, mindjárt a téma sűrűjébe vezet bennünket. Igehir
detésen minden olyan emberi beszédet értünk, amely valamiképpen a 
fenti igénnyel lép fel és amit a fenti várakozás övez. Igehirdetés tehát 
nemcsak az istentiszteleti prédikáció, hanem például a testvéri beszélge
tés is a „mutuum colloquium et consolatio fratrum” . Valószínű, hogy az 
igehirdetésnek ez a módja, a testvéri beszélgetés, a jövőben egyre jelen
tősebb lesz. Másfelől persze, amikor igehirdetésről szólunk első renden, 
mégiscsak a prédikációra gondolunk. Hiszen a prédikáció nemcsak az 
istentiszteletnek, hanem a keresztyén gyülekezet életének is a középpont
jában áll. A reformáció egyháza az ige egyháza, vagyis prédikáló egyház. 
A reformáció minden esetre így értette önmagát s a prédikációról azt 
vallotta, hogy abban maga Isten szól hozzánk. A Második Helvét Hitval
lás szerint: „Predicatio verbi Dei est verbum Dei” , s Luther szerint az 
igehirdetőnek nem kell prédikáció után bűnbocsánatért imádkoznia, mert 
azzal bizonyossággal hagyhatja el a szószéket: Haec dixit dominus. Ezt 
a reformátori meggyőződést fejezi ki Barth merész meghatározása is: 
„A prédikáció Isten igéje, az Ö saját szava, amint az megszólal az elhi- 
vatásának engedelmeskedő egyház erre elhívott egyik szolgájának szabad 
beszédében, úgy, hogy valamely bibliai szöveget a ma élő emberek szá
mára kifejt.”

A  prédikációnak ez a hallatlan igénye az utóbbi esztendőkben, tekin
tettel a valóságos helyzetre, a prédikálás sokat emlegetett válságára, — 
égető kérdéssé vált. Vajon csakugyan Istennel találkozunk-e a prédiká
cióban, vagy pusztán emberi vélekedésekkel és nézetekkel, tájékoztatás
sal és indítással. Ez a középponti kérdés: vajon a prédikációban ma
gunkra maradunk-e saját gondolatainkkal, — s ebben az esetben ez azt 
is jelenti: a bibliai szerzők gondolataival, tehát Pál, Márk, stb. nézetei
vel, — azután hallgatóink kérdéseivel és ellenvetéseivel, — amiket persze 
tekintetbe kell venni —, vagy pedig a prédikációban mindezeken túl meg 
is szólíttatunk, elér-e bennünket Istennek minden emberi gondolaton túl 
való megszólítása?

Kétségkívül úgy tűnik, hogy a prédikálás hallatlan igénye: benne va
lamiképpen maga Isten szólal meg, ő szólítja meg a hallgatókat, elsősor
ban a prédikátort állítja lehetetlen feladat elé. Az ígéret: „aki titeket 
hallgat, engem hallgat” (Lk 10, 16), sokszor inkább nyomasztó, mint fel
szabadító. „Hallgassátok meg Isten igéjét” , — így kezdjük a szószéken.
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Vajon csak a textusra gondolunk, vagy a prédikációra? A fent idézett 
ígéret Lukács evangéliumából vajon mennyiben érvényes prédikálá- 
sunkra, vagy talán csak egy esetleges lehetőséget jelez, „ubi et quando 
visum est deo” (CA V.)? A prédikáció hallatlan igénye nem áll-e ellen
tétben prédikálásunk valóságának hallatlan igénytelenségével? Itt első
sorban nem arra gondolunk, hogy emberi gyarlóságunk, teológiai és álta
lános műveletlenségünk, készületlenségünk, lustaságunk, stb. gyakran gá
tolják szolgálatunkat. Hanem arra, hogy az ige szolgálatának a prédikátor 
egész egzisztenciáját igénybe kell venni. Ez a tulajdonképpeni probléma. 
Mi módon lehetnek szavaink az ige szerszámává?

Csel. 1,8 szerint az igehirdető Krisztus tanúja, aki által maga Isten 
akar szólalni (II. Kor 5,2; Thessz 2,13). Ez azt jelenti, hogy nem lehet 
részvétlen és objektív hírközlő, aki pusztán informál, hanem mondani
valójában maga is egzisztenciálisan van érdekelve. Követ, tehát követség
ben jár, nem levélhordó, akinek mindegy, hogy gyászjelentést, vagy szü
letésnapi üdvözletét kézbesít, hanem maga is részese az ige eseményének. 
Ez azonban másfelől nem azt jelenti, hogy a prédikáció érvénye a pré
dikátor mindenkori hitbeli állapotától tehető függővé, illetőleg a prédi
káció hatályossága a bizonyságtevés őszinteségétől függ. Ezzel az igehir
detést kiszolgáltatnánk a szubjektivizmusnak s éppen ezzel hoznánk a 
prédikátort képtelen helyzetbe. CA VIII. „Et sacramenta et verbum 
propter ordinationem et mandátum Christi sunt efficacia, etiamsi per 
malos exhibeantur”, valóban nem lusta és haszontalan prédikátorok 
mentsége, hanem a szorongó lelkiismeret végső reménysége és vigaszta
lása.

A prédikációban történnie kell valaminek, a prédikálás esemény. 
A bibliai szerzők Istennek az emberrel való cselekvéséről, ennek történe
téről tanúskodnak. Ezt a tanúságtételt kell a mai prédikátornak megismé
telni és tovább adni, abban a reménységben, hogy Isten éppen e tanúság
tétel által ma is cselekszik az emberekkel. Luther hermeneutikai elve 
szerint a prédikált igében, a viva vox evangelii-ben Jézus Krisztus akar 
találkozni velünk. Ennek a találkozásnak a váradalma és reménysége 
prédikálásunknak, emberi beszédünknek feladhatatlan fundamentuma és 
látóhatára.

A prédikátornak tehát, mielőtt még megszólalna, hallgatnia kell az 
igére, mintegy kortársai helyett is, velük szolidaritásban, figyelve az egy
kor elhangzott üzenetre, amit ma újra kell mondania. Újra mondani, te
hát nem gépiesen ismételgetni, hanem a mai hallgatók számára interpre
tálni. A texus üzenetét úgy és annyiban hirdetheti, ahogy és amennyiben 
ő maga meghallotta és megértette. Vagyis hitben. A hitnek ez a kocká
zata elkerülhetetlen annak, aki az ige szolgálatára vállalkozni merészke
dik. A prédikálás hallgatói pedig ugyanezt a kockázatot, ti. a hit kocká
zatát vállalják, amikor bíznak abban, hogy a prédikációban maga Isten 
lép színre. Isten megszólításának hallhatóvá tétele emberi beszédében épp 
oly kevéssé manipulálható lehetőség, mint annak megszólaltatása.

Isten nem angyali nyelveken szólott annakidején, hanem próféták és 
apostolok által, akik éppen olyan emberek voltak, mint mi. Csak éppen 
— s ez mindenesetre különbséget jelent — Isten hatalma (dynamis) ál
tal közvetlenül megragadottnak tudták magukat. A kinyilatkoztatás 
tanúi voltak, s ez megismételhetetlen, ezért tanúságtételükre rá vagyunk 
utalva. Ez a kánon tulajdonképpeni problémája. Arra a kérdésre, miért 
éppen ezekben az iratokban, vagyis a Bibliában találkozunk Isten igé
jével, csak azzal válaszolhatunk, hogy rámutatunk az egyház létére. Nem 
az egyház és nem is valamiféle csalhatatlan tanítói hivatal „állapította 
meg” a kánont, hanem fordítva, s az egyház creatura verbi dei. A bibliai
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tanúk Isten egykori cselekvéséről szólnak, ami akkor gyülekezetét terem
tett. Amennyiben ez a tanúságtétel a prédikációban ma megszólít ben
nünket, gyülekezetei teremt most is in concreto és in actu. Isten szólal 
meg a prédikátor által ma is úgy, hogy az emberek találva érzik magu
kat és meg kell vallaniok, hogy „valóban Isten lakik közöttetek” (I Kor 
14,25).

Ez az itt kifejtett nézet az utóbbi esztendőkben heves ellentmondásra 
talált. Az ellentmondók népes seregéből itt csak az egyik legmarkánsabb
ra utalunk: Hans Dieter Bastian tanulmányára: Von Wort zu den Wörtern, 
Ev. Theologie, 1968/1.

Bastian szerint a XX. században az egyház és a teológia számára 
messzemenő következményeket hozott a Barth által inaugurált dialektika 
Isten igenje és az emberi szó között. S felveti a kérdést, vajon ez a dia
lektika hozzátartozik-e az ige természetéhez? A kérdést úgy is fogalmaz
hatjuk: teológiai fáradozásunk középpontjában Isten igéjének problemati
kája áll-e, vagy valami más? A reformáció óta a reformáció egyháza szá
mára ez nem lehet kérdés. És az sem, hogy ez valóságos kérdés, amely 
nem spekulációból, hanem az ige szolgálatából született. Helyesen muta
tott rá H. J. Iwand is arra, hogy Barth is — de mások is — nem azért ta
lálkoztak ezzel a problémával, mert kutattak, hanem mert prédikálniok 
kellett. A vasárnaponként prédikáló gyülekezeti lelkész tapasztalata vé- 
zette Barthot és másokat is ehhez a kérdéshez. Hiszen az egyháznak 
mindig újra égető kérdése: hogyan prédikálhatunk jól, helyesen — abban 
az egyházban —, amely magát éppen az ige egyházának nevezi. Bastian 
megpróbálja — mint az egész úgynevezett modern teológiai irányzat 
egyik legmarkánsabb képviselője — az Isten igéjéről való reformátori 
tanítást felelőssé tenni ezért a szakadékért, amely az igehirdetés dog
matikai igénye és fájdalmas valósága között tátong. Ez a szakadék való
ban megvan. Ezért azonban nem az egyház tanítását és nem is az igehir
detés igényét kell felelőssé tenni. Sokszor egészen egyszerűen magukat a 
prédikátorokat. És ezt a kérdést is fel kell vetni, hogy vajon ez a feszült
ség, amely igény és valóság között fennáll, nem tartozik-e valamiképpen 
egész keresztyén létünkhöz? Vajon az a dialektika, amely az ige és gyarló 
emberi szavaink között feszül, nem korrespondál-e a keresztyén hitet ál
talában jellemző dialektikával, amely ígéret és beteljesedés, kiengeszte
lés és megváltás, már most és még nem, kereszt és feltámadás, emberi 
nyomorúságunk és Isten hatalma között fennáll? Vajon éppen nem az-e a 
feladatunk, hogy ezt a feszültséget hitben vállaljuk és így vállalkozzunk 
mindig újra a prédikálás merészségére, abban a reménységben és azzal 
a várakozással, hogy az ige szavainkkal együtt és azokon keresztül érvé
nyesül? Ez a reménység, amely egyedül a hitben gyökeredzik, valóban 
nem felelőtlenségünk szabadságlevele. Az egyház beszédét és cselekvé
sét valóban mindig újra a legszigorúbb bírálatnak és vizsgálatnak kell 
alávetni, éppen a tapasztalati valóság szempontjából. Ez azonban nem je
lentheti azt, hogy az igehirdetés módszeres kérdéseit, bármily fontosak is 
azok, elébe helyeznék a tartalmi kérdéseknek. Az újabbkori gyakorlati 
teológiában jelentkező irányzat, melynek érdeklődése nem a „mi és miért”, 
hanem a „hogyan” felé irányul éppen nem új. Már fél évszázaddal ez
előtt Niebergall is így kérdezett: „hogyan prédikáljunk a modern ember
nek?”

Való igaz, hogy Isten igéje emberi beszédünk nélkül nem jut szóhoz. 
Ki kell tartanunk azonban amellett a reménység és várakozás mellett, 
hogy emberi beszédünkben Isten igéje valóban megszólíthat bennünket. 
Ha ezt feladjuk, akkor szavainkkal — és hallgatóinkkal — magunkra ma
radunk. Akkor a prédikáció valóban nem lesz több, mint információ; ta-
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lán a prédikátor vallásos gondolatairól, bizonyos bibliai anyagokról, 
persze akkor miért nem esetleg más anyagokról is?, az egyháztörténet 
érdekes eseményeiről — de akkor miért nem más eseményekről is? —, 
vagy egyéb időszerűnek látszó témákról, stb. A fentiekből nyilvánvaló, 
hogy témánk: az emberi beszéd és Isten igéjének viszonya a prédikáció
ban szorosan összefügg a mai teológiai diszkusszió egyik fundamentális 
kérdésével, az Isten-kérdéssel. Vagyis a személyes Istenben való hit kér
désével. Ha Isten nem „Én” , akkor persze nem is szólíthat meg engem. 
Jellemző, hogy M. Buber zseniális bibliafordításában a héber JHVH ki
fejezést így adja vissza: „Ő” . S talán idézhetünk ebben az összefüggés
ben egy tanút, akit aligha lehet az „Offenbarungspositivismus” vádjával 
illetni; Bonhoeffer a „Finkelwalder Homiletik” -ben így ír: „A pré
dikáció igéjének gyökere Jézus Krisztus inkarnációjában van. Maga a 
gyülekezetében igeként megjelenő Krisztus ez. A prédikáció igéjét meg 
kell különböztetni minden egyéb szavunktól. A többi szavaink az igazsá
got, amit közölni szeretnének úgy hordozzák, hogy az fölöttük, mögöttük 
és alattuk van. A prédikáció igéjének lényege azonban nem rajta kívül 
van, hanem az maga a dolog, amit közölni akar. A prédikáció igéje nem 
az emberi szó egyik válfaja, hanem fordítva, minden emberi szavunk az 
egy, eredeti Isten igéjének válfaja, annak az igének, amely a világot te
remtette és hordozza. A prédikáció igéjéért áll fenn a világ minden sza
vával együtt” .

Kérdésünkkel szorosan összefügg az imádság problémája is. A sze
mélytelen Istenhez, aki nem szólít meg bennünket, természetesen nem le
het imádkozni, azt aki nem „Ő”, nem lehet megszólítani. Korunk prédi- 
kációs válsága szorosan összefügg az imádkozás válságával is. Nem vé
letlen, hogy újabban nemigen jelennek meg imádságos könyvek és rit
kává váltak az imádkozással foglalkozó teológiai tanulmányok.

Gyakran hangoztatott követelmény az újabb homiletikai irodalom
ban, hogy a prédikáció monológikus jellege szűnjék meg s az igehirde
tés váljék dialógikussá. A követelmény helyes. Részben azonban nyitott aj
tókat dönget, hiszen az igehirdetés számos formája, mint a bibliaóra, a 
bibliakör és természetesen a testvéri, pásztori beszélgetés, mindenképpen 
dialógikus jellegű, vagy legalább is annak kell lennie.

A prédikációban az igehirdető kezdett beszélgetésbe a textussal, s 
igyekezett a felvetődött kérdésekre választ találni. A szószéken azután 
hirdeti a megtalált üzenetet. Ennek a szószéki prédikációnak kétségkívül 
monológikus jellege van. Ez megszűnik azonban akkor, ha a prédikáció 
— remélhetőleg — gondolatokat ébreszt a hallgatókban s ezzel máris 

megindul, egyelőre ugyan hallhatatlanul a párbeszéd, melyben kérdések 
bukkannak fel, ellentmondás vagy igenlés támad a hallgatókban. Ezen 
túlmenően természetesen meg lehet és meg is kell találni a lehetőségét 
és a formáját annak, hogy a prédikáció után, esetleg közvetlenül az Is
tentiszteletekben, vagy utána, külön összejövetelen, hogy a rákövetkező 
héten, esetleg a rendes gyülekezeti bibliaóra keretében jussanak szóhoz 
a hallgatók. A gyakorlati megoldás tekintetében leleményesnek kell len
ni. Ugyanakkor remélni kell — és ez a reménység feladhatatlan — hogy 
ebben a beszélgetésben nem pusztán emberek cserélik ki gondolataikat; 
a prédikációban nem pusztán a prédikátor vallásos, de mindenképpen 
emberi gondolatai és meggyőződése jutnak szóhoz, s a beszélgetésben 
sem pusztán a gyülekezeti tagok semmire sem kötelező „eszmecseréje” 
folyik, hanem itt is, ott is közös fáradozás az üzenet jobb megértéséért, 
figyelmes odahallgatás, az emberi szóra, egymás szavára, alázatosan, de 
bizakodva várva, hogy abban valamiképpen Isten szava válik felfogha- 
tóvá. Az a követelmény, hogy a prédikáció legyen Isten bennünket meg
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szólító szava, nem azt jelenti, hogy az diktátum, amit némán tudomá
sul kell venni, hanem ellenkezőleg, olyan szó, amely választ kíván, pár
beszédre indít.

Ebben a beszélgetésben, ami mint már láttuk, magában a prédikáció
ban is kezdetét veszi, a prédikátor és a hallgató kölcsönösen segítenek 
egymásnak az ige megértésében. így lesz annak kifejezetten diakóniai 
jellege, s ez a diakóniai beszélgetés folyik tovább a gyülekezetben, az 
istentisztelet után és azon kívül is, amikor a felebarátnak szóval és tet
tel adják tovább Isten szeretetének üzenetét.

Ezzel elérkeztünk témánk egyik legjelentősebb aszpektusához, a pré
dikáció politikai jellegéhez. Minden prédikáció politikum, mert a nyil
vánosság előtt történik, s az embert teljes, tehát világi egzisztenciájában 
érinti. Az ember a társadalomban, tehát politikai valóságban él, s itt éri 
a prédikáción keresztül Isten igéje, mely elhívja és elküldi éppen ebben 
a világban való szolgálatra.

A prédikáció bibliai szövegek mondanivalójának kifejtése. Azt azon
ban, hogy ma mi a politikai felelősségünk, mit kell tennünk, így egészen 
konkrétül nem találjuk „megírva” a Bibliában. Mégis mindezt a bibliai 
üzenet segítségével kell megtalálnunk. Nem a naiv biblicizmus módsze
rével azonban, amely minden mai elhatározást bibliai idézetekkel kíván 
alátámasztani. Ez a félreértés. mindig újra megkísértett bennünket, ami
kor a felszabadulás utáni történelmi korszakban a hatalmas társadalmi, 
kulturális és gazdasági átalakulásban, amit a szocialista forradalom jelen
tett, pásztori módon, az igehirdetés politikai diakóniájával kellett gyüle
kezeteinknek segítségül lenni, hogy megtalálják helyüket az új életben.

Attól is óvakodni kell, hogy ebben a prédikációban, ahol mindig egy
úttal politikai döntésekről is van szó, elhamarkodottan hivatkozzunk a 
hitre. Mert a keresztyén embernek ilyen természetű döntései, nem köz
vetlenül hitbeli döntések, hanem józan emberi megfontolásból történ
nek, persze nem hitétől függetlenül. A hit az alap, amelyben a keresz
tyén ember gyökeredzik és az eszkatológikus látóhatár, amit nem téveszt
het szem elől. Mindkét lábával a földön áll azonban és így hozza meg po
litikai, társadalmi döntéseit coram Deo, vagyis hitben, tehát Isten ke
gyelmes vezetésében bizakodva, és bűnbocsánatában reménykedve.

Ebben az értelemben a politikai prédikáció nem kerülheti el a vilá
gos állásfoglalást. A valóságban nincsen is semleges, apolitikus prédiká
ció, mert a semlegesség is állásfoglalás. Általános irányelvek hangoz
tatásával, mint pl. hogy Isten a szeretet, aki életet, békét akar, és az em
berek javát, s mindig is a szegények és elnyomottak pártját fogta, stb. 
nem elégedhetünk meg. Ez ugyan mind igaz, a prédikációban azonban 
konkrétül kell mondani, hogyan valósítható meg a béke és igazságosság, 
hogyan teremthetünk jobb társadalmi struktúrákat, stb. Amikor a prédi
kációban nemcsak a megvalósítható etikai célokról, hanem az azok meg
valósulásához vezető útról is szó esik, már olyan döntések előtt állunk, 
amik vitathatók. Mert pl. a békéhez esetleg csak egy forradalom árán le
het elérkezni, és akkor már felbukkan az erőszak alkalmazhatóságának 
kérdése. A dilemma témánk összefüggésében így fest: a prédikáció Is
ten szavát akarja megszólaltatni, a politikai állásfoglalás emberi véle
ménynek ad hangot. Vajon csak emberi tanácsokat osztunk-e a prédiká
cióban, vagy remélhetjük és várhatjuk, hogy az egészen konkrét politikai 
helyzetekben is megszólítja Isten gyülekezetét? A veszély mindig fenn
áll, hogy visszaélés történik és emberi vélekedést szentesít Isten igé
jével, amint az az egyház történetében nemegyszer előfordult, nem utol- 
sorban a két világháború háborús prédikációiban.
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Itt mindenekelőtt arra emlékeztetünk, hogy nem minden a szószéken 
elhangzó szó közvetlenül Isten igéje. Már az apostoli intelmek — pl. a 
házitáblák — is tartalmaztak korhoz kötött elemeket, amiket nem vehe
tünk át minden további nélkül, hanem azokat interpretálnunk kell, hi
szen a mostanitól tökéletesen eltérő társadalmi szerkezetben hangzottak 
el. Másfelől azzal is tisztában kell lennünk, hogy amikor konkrét politi
kai kérdésekről szólunk és azokban állást foglalunk, ezt Isten színe 
előtt tesszük, vagyis a hit kockázatában, amit nem kerülhetünk el. Ha pl. 
a kiengesztelés örömüzenetét hirdetjük, meg kell kérdeznünk mit jelent 
ez ma a dél-afrikai vagy észak-amerikai faji üldözés és feszültségek ösz- 
szefüggésében, vagy a latin-amerikai feudális társadalmak helyzetében. 
Ezekben a helyzetekben kell megtalálni a konkrét — újtestámentomi 
értelemben vett — prófétai szót.

Az így hangzó konkrét prédikációban és az abból következő cseleke
detekben vállalja a keresztyén gyülekezet korunkban politikai és társa
dalmi felelősségét. Ezt annál inkább komolyabban kell venni, mert az 
utolsó fél évszázadban éppen úgynevezett keresztyén népek zúdítottak 
kétszer is katasztrófát a világra. Ezt a felelősséget azonban nem sza
bad úgy értelmezni, hogy most már a keresztyének lennének a haladás, 
a forradalom, stb. élcsapata s ezzel az egyház uralmi igénye mintegy 
hátsó ajtón újra visszatérhetne. Néha úgy tűnik, hogy egyik-másik na
gyon korszerűnek és haladónak látszó teológiai irányzatban tulajdonkép
pen múlt századbeli teológiai eszmék térnének vissza más címkézéssel; 
voltaképpen azonban itt is arról van szó, hogy Isten országa valamely 
immanens fejlődési folyamat eredményeként jön el. Eközben a teológia 
mintegy önmagát adja fel, amikor más tudományokban (pszichológia, 
szociológia, kübernetika, stb.) oldódik fel, s elveszíti az egyház propriu- 
mát, sajátos feladatát, küldetésének tartalmát.

Más szóval ez azt jelenti, hogy a keresztyén gyülekezet csak diakó- 
niai módon vállalhatja felelősségét a világban. Vagyis, szerényen és alá
zatosan, segítségét és szolgálatát felajánlva. Ennek a politikai diakóniá- 
nak teológiai gyökere az ige testté létele. Az, hogy az örök Ige emberré lett, 
s egy emberi beszédben is megjelent, anélkül, hogy abban feloldódott 
volna, valószínűleg az egyetlen lehetséges felelet a témánkban felvetett 
kérdésre: emberi beszéd és Isten igéje együtt az igehirdetésben. Amikor 
Jézus Krisztus emberi létünkbe eljött, azt a reménységet is adta, az em
beri beszédünkben is jelenvaló lesz. „Jézus Krisztus Isten egyetlen igéje” 
mondja a barmeni hitvallás első tétele. Isten igéjének ez a valósága és 
igazsága, aki Jézus Krisztus, egyúttal Istentől való beszédünknek lehe
tősége is, abban a várakozásban, hogy ebben a beszédünkben Isten maga 
is szóhoz jut.

(A wuppertali teológiai főiskolán elhangzott vendégelőadás erősen 
rövidített szövege.)

Dr. Groó Gyula
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A REFORMÁCIÓ AZ ÚJABB KUTATÁSOK TÜKRÉBEN

A reformáció kora az utóbbi másfél évtizedben nemcsak az egyház
történészek, hanem a profán történetkutatók érdeklődésének is a hom
lokterébe került. Ez három tényezőre vezethető vissza. A második Va
tikáni Zsinat, majd a katolikus egyházban ennek nyomán meginduló 
reformtörekvések, valamint a protestáns egyházak felé tett hivatalos 
katolikus gesztusok1 úgy a katolikus, mint a protestáns teológusok köré
ben felvetették azt a kérdést, mi volt az igazi értelme a reformációnak, 
s ha 450 évvel ezelőtt volt is értelme, vajon ma, a megváltozott körül
mények között nem az-e a célunk, hogy az ellentétek hangsúlyozása 
helyett az újraegyesülés útját keressük2. A másik tényező, hogy a má
sodik világháború után szinte az egész világon végbemenő társadalmi 
forradalmi változások, s különösen a 60-as évek első felében divatossá 
lett „forradalom teológiája” arra ösztönözte a történészeket, hogy a tár
sadalmi problémák megoldásában útmutatásokat keressenek a reformá
ció eseményeiből. Végül az 1967-es jubileumi évforduló kapcsán mind
ezektől függetlenül is az érdeklődés előterébe került a reformáció.

Dolgozatunkban röviden öszefoglaljuk és értékeljük az utolsó más
fél évtized kutatási eredményeit, illetve a teljességre való törekvés igé
nye nélkül summázzuk azokat a szempontokat és célkitűzéseket, ame
lyek az ebben az időben megjelent történelmi munkákat jellemzik.

A  konfesszionalizmus kérdése

Néhány évtizeddel ezelőtt, még profán történetírók munkáiban is 
szinte elképzelhetetlen volt, hogy Lutherről és a reformáció eseményei
ről úgy írjanak, hogy munkájuk minden fejezetéből ki ne csendüljön 
a hitvallásbeli meggyőződés, a felekezeti állásfoglalás. S ezt a magatar
tást szépen össze tudták egyeztetni a tudományossággal. Ma elsősorban 
a nyugati protestáns egyháztörténészek legnagyobb része úgy tárgyalja 
Luthert és a reformáció eseményeit, hogy a mű elolvasása után sokszor 
szinte gondolkodnunk kell azon, hogy a szerző a reformáció híve-e, 
vagy csak tárgyilagos szemlélő. Azon talán nem is csodálkozhatunk, 
hogy a profán történészek, mint az angol Elton vagy a német Hassinger 
ezt a „hűvös tárgyilagosságot” tették kutatásaik irányelvévé, de hogy 
olyan igazi evangélikus teológusok, mint Aland és Stuperlich is sok
szor ezt az elvet kövessék, az szinte érthetetlen. Sok történész az egy
háztörténeteknek ezt a jellemvonását kifejezetten erénynek tekinti és a 
tudományosság biztosítékát látja benne3. E jelenség mögött kétségkívül 
a nyugati protestáns egyházaknak az a törekvése húzódik meg, hogy a 
kommunizmustól való félelmükben még a hitvallás feladására és á ka
tolicizmus és protestantizmus közötti hitbeli különbségek elmosására is 
hajlandók. Egészen más tükröződik azoknak az egyháztörténészeknek 
a munkáiból, akik azokhoz a kisebbségi ejyházakhoz tartoznak, amelyek 
történelmük folyamán és sok helyen még ma is kénytelenek megtapasz
talni, hogy nem lehet sem elmosni, sem elhallgatni a reformáció és a 
katolicizmus közötti lényegbevágó különbségeket. Ennek példájaként a 
reformáció jubileumára az Evangelische Verlagsanstalt által megjelen
tetett gyűjteményes kötet szerzői közül a cseh Zelinka és a spanyol Jean 
de Pablo szenvedélyességét említhetjük meg. A közép-európai reformá
tus egyházak 1969 tavaszán, Balatonfüreden tartott konzultációja is ag-
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godalmát fejezte ki, hogy a katolikus lelkészek milyen sokszor vissza
élnek az ilyen fajta „ökumenikus közeledéssel”.

A katolikus egyháztörténészek munkáiban is megfigyelhető bizo
nyos változás az elmúlt évtizedben. Korábban Lutherről és a reformá
cióról szinte kivétel nélkül csak vak gyűlölettel tudtak írni, s a legkép
telenebb vádakkal illették a reformációt. Az újabb katolikus egyház- 
történetekben mintha érződne a mai katolicizmusnak az a törekvése, 
hogy Luther és a reformáció ügyét elrendezze. Persze nem úgy, hogy a 
katolikus egyháznak a reformáció korában, s különösen az ellenrefor
máció idején elkövetett hibáit nyíltan és őszintén elismernék, hanem 
úgy, hogy sokszor képtelen, bakugrásokkal azt igyekeznek bebizonyí
tani, hogy Luther nincs is olyan messze a középkori katolicizmustól. 
Jellemző erre Tüchlenek az a fejtegetése, hogy a „iustitia Dei” gondolat 
nem Luthertől származik, hanem már az összes (!) középkori exegeták- 
nál megtalálható. Iserloh pedig a reformációról és ellenreformációról 
szóló nagy történeti munkájának előszavában világosan meg is mondja, 
hogy nem ökumenikus egyháztörténetet, hanem „katolikus szempontú” 
egyháztörténetet akar írni. S bizonyára ebből a „katolikus szempontú- 
ságból” ered, hogy bármennyire vigyáz, egy helyen mégis megbotlik a 
nyelve, s a reformációt „eretnekségnek” nevezi. S ez a szempont általá
ban valamennyi katolikus egyháztörténetre jellemző.

Ezek a jelenségek arra figyelmeztetnek, hogy a hitvallásbeli különb
ségek könnyelmű feladásával vagy elmosásával nem szolgáljuk sem a 
történelmi objektivitást, sem az igazi ökumenizmust.

Kontinuitás a középkorral?

A katolicizmus és protestantizmus közti különbségek elmosásának 
egy másik módja az, hogy az újabb történelmi kutatások a reformációt 
úgy igyekeznek feltüntetni, mintha az egyenes folytatása lenne a közép
kori egyháznak, s nem hozott volna egészen sajátosan újat. Ennek tipi
kus példája Tüchlenek az előző szakaszban érintett fejtegetése. Sajnos 
nemcsak katolikus teológusoknál található meg ez a törekvés, hanem 
igen gyakran protestáns egyháztörténészeknél is. Oberman szerint pél
dául a Gabriel Biel teológiájában jelentkező misztikus elemek minden 
nehézség nélkül összekapcsolhatók a reformáció teológiájával, s nem 
igaz a hagyományos felfogás, hogy a kettő kizárja egymást. Moeller az 
előző fejezetben idézett munkájában azt mondja, hogy a jelenlegi tör
ténészek a reformációnak a középkorral való kontinuitását sokkal többre 
értékelik, mint a régebbiek, mivel úgy látják, hogy a reformációt félre
értjük akkor, ha elsődlegesen a középkori egyház elleni felkelést vagy 
a hitújítást íátjuk benne. Ebben természetesen sok igazság van, hiszen 
a reformáció nem valami ellen, hanem valamiért született meg, s a re
formáció eszméje nem úgy „pottyant le az égből” , hanem a középkor- 
végi teológiai és filozófiai gondolkodás talaján született meg, de ennek 
a mozzanatnak túlhangsúlyozása megint csak az előző fejezetben emlí
tett hamis ökumenizmus malmára hajtja a vizet. Nem is szólva arról, 
hogy ez a beállítás elhományosítja azt a nagyon is valóságos történelmi 
tényt, hogy a reformáció a középkorral való minden kontimuitása elle
nére mégis csak „új kezdet” volt.

A reformációnak a középkorral való kontinuitását hangsúlyozva az 
a törekvés is, amely azt igyekszik kimutatni, hogy Németországban a 
tartományi egyházak kialakulása nem a reformáció eredménye, hanem 
az már a 15. században is valóság volt (Koller). Vagy amint más szavak-
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kai a szászországi tartományi egyház kialakulásával foglalkozó munká
jában Höss megállapítja: A felsőbbségnek az egyház fölött való hatal
mát nem a reformáció tette lehetővé, hanem az már előzőleg is megvolt. 
Hogy ezek a megállapítások minden vonatkozásban helytáilóak-e, azt 
viszont más történészek kétségbe vonják. Maurer például arra mutat rá, 
hogy a reformáció egyházainak Rómától való elszakadása a felsőb'osé- 
gek számára pótlólagosan azt eredményezte, hogy az eddig „bitorolt jog
ból” „legális jog” lett.

A középkor és a reformáció kontinuitásának vitájában véleményünk 
szerint azok az egyháztörténészek (közülük Heimpel a legpregnánsabb) 
járnak legközelebb az igazsághoz, akik a reformációt nem úgy fogják 
fel, mint a késői középkor „önfeloldódását”, hanem mint hirtelen tá
madt vihart.

A humanizmus és a reformáció

Aki csak egy kicsit is tárgyilagosan szemléli a történelmet, az előtt 
világos, hogy az egy időben jelentkező szellemi áramlatok kölcsönösen 
hatnak egymásra. így van ez a humanizmus és a reformáció egymással 
való kapcsolatával is. Történelmi tény. hogy a reformáció a humaniz
mus és a reneszánsz talaján fejlődött ki. Ezt mi sem mutatja jobban, 
mint az, hogy a reformátorok — és itt elsősorban Luther és Melanchton 
nevét kell megemlítenünk — kifejezetten szimpatizáltak a humanizmus
sal. De hogy mindennek ellenére a reformáció genuin módon mégis egé
szen más, mint a humanizmus, az kiderül abból, hogy Luther később 
élesen szembeszállt a humanistáknak azzal a csoportjával, akik a refor
máció mozgalmában is mindent „humanista alapon”, vagyis filozófiai 
spekulációval próbáltak magyarázni, illetve megoldani. Mindez persze 
nem jelenti azt, hogy Luther „csak teológus” volt, illetve, hogy a refor
mációnak csak teológiai gyökerei vannak. Nagyon divatos ma a refor
máció teológiai oldalának túlhangsúlyozása, illetve a teológus Luthernek 
a humanista, illetve a világ problémáit, szellemi áramlatait komolyan 
vevő Luther elleni kijátszása'*. A reformációnak a világi hatásoktól való 
féltésében egyes egyháztörténészek, mint például Stuperlich arra a kép
telen megállapításra jutottak el, hogy a reformáció nem más, mint a 
teológusok munkájának közös erőfeszítése. Mások viszont*— mint Spitz 
is a német humanizmus vallásos jellegével foglalkozó munkájában — 
azt a képtelen állítást próbálják bebizonyítani, hogy a humanisták nem 
voltak olyan modern gondolkodásúak, akik elszakadtak az egyházias 
gondolkodástól, s fő céljuk a keresztyénség vallási reneszánszának mun- 
kálása volt. Nem vitás, hogy voltak vallásos gondolkodású humanisták, 
mint ahogy voltak szabadgondolkodású bíborosok és fejedelmek is, de 
az sem vitás, hogy a történelmi eseményeknek ilyen beállítása mögött 
milyen rejtett cél húzódik meg: Az, hogy történelmi példákkal igazol

ják, hogy a keresztyén hivő embereknek nem lehet közük „az ateista 
kommunisták” célkitűzéseihez, s akik ennek ellenére együtt munkálkod
nak velük a humanista célok megvalósulásáért, azok nemcsak a keresz- 
tyénséget árulják el, hanem a reformáció örökségét is.

Persze, hogy nem lehet a reformációt egyszerűen azonosítani a hu
manizmussal, amint azt Lau lipcsei egyháztörténész a reformáció jubi
leumán Wartburg várában tartott előadásában gyönyörűen kifejti. De 
hogy a 16. század mértéke szerint Luther és a többi reformátor nem volt 
annyira világiatlan, mint azt egyes egyháztörténészek — például csak 
Friedenthalnak a reformáció jubileumára kiadott hatalmas Luther élet
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rajzát említjük — feltüntetni szeretnék, s hogy a reformáció nem tudta 
magát kivonni korának azok alól a nemcsak vallási, hanem társadalmi, 
politikai és szellemi hatásai alól, amelyek nyílt vagy latens módon az 
egész élet megváltoztatására irányultak, az nemcsak Lau előtt, hanem 
a történelmi tényeket és realitást komolyan vevő minden egyháztörté
nész előtt világos.

A reformáció társadalmi vonatkozásai

Megszoktuk, hogy az egyháztörténészek a reformáció korát úgy áb
rázolják, hogy a középkor vége tele volt társadalmi feszültségekkel, s 
amikor az emberek oly nagy lelkesedéssel fogadták a reformációnak egy
házi reformokat sürgető célkitűzéseit, e mögött a tömegek szociális 
nyugtalansága húzódott meg. Tüchle szerint a helyzet hasonló volt a 
puskaporos hordóhoz, amely már régen megtelt, s Luther csak a szikrát 
gyújtotta meg. Az utóbbi évtizedek nyugati egyháztörténetkutatása azon
ban általában szakítani akar ezzel a „konzervatív” felfogással, s arra való 
hivatkozással, hogy a történelmet sokkal „differenciáltabban kell meg
érteni” , egyszerűen elvetik a „puskaporos hordó” elméletét5. Ez a „mo
dern történetfeifogás két irányban is érvényesül. Egyrészt azt igyekez
nek kimutatni, hogy Luther korában a római egyház már túl volt azon, 
hogy vele szemben általános volt az elégedetlenség, hiszen a nagy eret
nekmozgalmakon erre az időre már túljutott a történelem, s ennek alap
ján úgy tüntetik fel, hogy Luther és a reformátorok — sőt még az elő- 
reformátorok sem — voltak „forradalmárok”, hanem „békés teológu
sok” (Oberman). A másik irány az a törekvés — amit már az előző sza
kaszban is említettünk —, hogy sok egyháztörténész arra való hivatko
zással, hogy ő az „egyház” történetét akarja megírni, csak a teológiai vo
natkozásokat kutatja és hangsúlyozza. Pedig a reformáció korának teo
lógusai is a koruk emberei voltak, s akarva vagy nem akarva szembe 
kellett nézniük a társadalmi problémákkal, s állást is kellett foglalniok. 
Nagyon érdekes ebben a vonatkozásban Friedenthal fejtegetése a már 
idézett Luther életrajzban. Friedenthal Luthernek a német paraszthá
borúban tanúsított „tragikus” magatartását azzal magyarázza, hogy bár 
Luther világosan felismerte, hogy az egyházi problémák mindig szociális 
kérdésekkel függnek össze, de ezt a felismerését nem értékelte elégge. 
Ezért a parasztháború felkészületlenül találta őt, s oly hibás reakciókra 
csábította, amely a reformáció lendületének oly abrupt befejezéséhez 
vezetett. S Luther tragédiája az lett, hogy nem tudott többé^ igazi evan
gélista és lelkiismereti tanácsadó lenni6. Ha ezt a megállapítást — amint 
azt Moeller a már idézett munkájában írja — ilyen nyersen nem is fo
gadhatjuk el, mindebből nagyon komolyan kell vennünk azt a konklú
ziót, hogy az evangélium hirdetésénél mindig figyelembe kell venni az 
adott konkrét szituációt, mert az egyház szolgálata sohasem az evangé
lium „steril” hirdetése, hanem konkrét feladat, az adott társadalmi rend
ben az emberek javát, előmenetelét, boldogságát munkáló megbízatás. 
A lutheri reformációra sohasem volt jellemző ez a sterilitás, hiába pró
bálja ezt az egyháztörténészek egy része — nem minden célzatosság nél
kül — kimutatni. Hogy a lutheri reformációnak milyen sokat köszönhe
tett a német nép és hogy milyen óriási hatással volt az egész európai 
társadalom és kultúra fejlődésére, azt a tárgyilagos profán történetírók 
és egyháztörténészek egyaránt elismerik. Ennek felismeréséhez nem kell 
mást tennünk, mint elolvasnunk a Deutscher Verlag által a reformáció 
jubileumára kiadott gyűjteményes kötetet — melynek cikkeit általában
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nem teológusok, hanem világi történészek, politikusok és szociológusok 
írták — és áttanulmányoznunk Lau professzornak a már említett jubi
leumi előadását?

Summázás

A történelem az élet tanító mestere — mondja a régi közmondás. 
Csakhogy ez a tanító mester sokszor helytelen irányba is tud inspirálni 
bennünket. Hogy a tanító mester valóban az életre vezető tanító mester 
legyen, az mindig azon múlik, hogy milyen lélekkel ülünk le lábai elé.

A reformáció történetével foglalkozó mái kutatások elemzése azt 
mutatja, hogy a reformáció, illetve a reformáció történetével foglalkozó 
tudomány akkor lesz napjainkban is igazi tanító mesterünkké, ha olyan 
lélekkel tudunk leülni lábai elé, hogy komolyan vesszük a még nagyobb 
Tanító Mesternek, a történelem Urának az egyház igazi szolgálatára vo
natkozó tanítását.

Dr. Selmcczi János
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Ádventi sorozat

NÉGY ADVENTI ELŐADÁS
Előadás igehirdetés helyett. Javaslom, hogy a szokásos gyülekezeti 

bibliaóra helyett — kísérletképpen aa ádventi hetekben — legyen „gyü
lekezeti aste”. Rövid áhítat után, a helyi adottságok figyelembevételé
vel esetleg kísérő műsorszámok közt ádventi előadásokat tartsunk. Kö
tetlenebb, szabadabb mondanivalónk hangvétele. S mivel nem textus, 
hanem téma áll a központban, nem veszünk el a részletekben. Amúgy 
is az összefüggések feltárása — időszerű feladatunk. Háttérbe szorulnak a 
hagyományos, hangulati elemek. Szívünket és értelmünket együtt akarja 
elérni az ádventi híradás. Emberségünket mindenestül! Megértésre, dön
tésre és végrehajtásra mozgósít. Nemcsak egyéni életünkben. Advent 
a gyülekezet mobilizálása!

Isten érkezése a téma. Világban is, egyházban is sokan úgy vélik, hogy 
„Isten elment”. Visszavonhatatlanul. Magunkra maradtunk. Nagykorú
ságunk azt jelenti, hogy nekünk kell megoldanunk problémáinkat, 
eszünkkel és erőnkkel, külön és együtt, de emberi feladat az élet biz
tosítása, az emberiség sorsának megjavítása. Ezért nem „fecsegés”, ha
nem szenzációs „hír” az ádventi evangélium Isten érkezéséről. Nem 
automatikusan, hanem szabályhoz kötötten: 1. ha a valóságos, élő Isten 
érkezését hirdeti meg az ádventi herold és nem a letűnt mitikus világ
kép restaurációját, sem a keresztyén istenfogalmát pro egyház-kontra 
világ értelemben, sem a hagyományos, de a szentírással nem igazolható 
meseírási képzettartalmat stb. 2. ha megrendültén, exisztenciális megra- 
gadottságban s azért szenvedélyesen, emberségünk teljes bevetésével 
hangzik fel a reánk bízott híradás és nem tételes, hűvös tolmácsolásban, 
ahol a dogmatikus korrektség és személytelen tárgyilagosság az igény 
vagy a mágikus mechanizmus adja a kérügmatikus bázist stb. 3. ha tu
datosul bennünk annak valósága, hogy reánkbízottan is maga Isten adja 
hírül érkezését és munkálja a hír hitelességét és hatásosságát vagyis 
a Szentlélek részvételének reménységében és kérésében megy végbe szol
gálatunk tudva, hogy nagy ügyet csak magunkat megalázva képvisel
hetünk!

Az ádventi evangéliuni, tehát Isten érkezésének híre bennünket sze
mélyesen a gyülekezetben ér el, a gyülekezetei az egyházban, az egy
házat a világban és a világot Isten szeretetében. Ez nem tagolás, nem 
is műveleti Rákászok egymásból nyíló fokozódása. Hiszen mind az ád
venti hírnök, mind a megszólított ember közöttünk egyszerre és elvá
laszthatatlanul ebben a négy aspektusban él. Senki sem lehet keresztyén 
gyülekezeti tagság nélkül, abszurd feltevés az „önálló” gyülekezet kép
lete, hiszen az egyház a Krisztus organizmusa s végül sohasem szabad 
felejtenünk, hogy az egyház nemcsak a! világban, hanem a világért van. 
A világ, az egész emberiség (ökumené) úgy amint van — és pontosan 
ez az ádventi hír! — Isten szerelmese.

Az ádventi evangélium, tehát Isten érkezésének híre nem egyházi, 
vagy gyülekezeti monopólium. Isten nagyobb a mi szívünknél. S a kö
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vekből is támaszthat magának fiakat. Fontoskodás és nélkülözhetetlen
ségünk állítgatása helyett végre mi, akik meghirdetjük és halljuk, ve
gyük halálos komolyan a Kezdet örömhírét: Isten nem ment el, nem 
hagyott magunkra, jön, úton van hozzánk, mert szeret s azt akarja, 
hogy éljük és bővölködjünk!

JÉZUS A  MEGÉRKEZETT ISTEN

A zsidók szerint botrány ez a mondat. A görögök számára bolondság. 
Transponálva: a kegyesek, vallásosak számára ma is botrány, a szeku- 
láris kortársaink szerint ma is nevetséges, bolond állítás.

Bármi különbség is mutatkozik a vallásos és a szekuláris szituáció, 
gondolkodás és életfelfogás között, egybecsendül az elutasító döntésük: 
Jézus nem az, akinek jönnie kell. A szinédrium ítélete: „méltó a ha
lálra” . Pilátus pedig a zsidókat bosszantó akciói után szabad folyást 
engedett az ítélet végrehajtásának- Hiszen Jézust úgy látták, mint a 
messiásfogalom és a cézárképzet karikatúráját. A vallásos fanatizmus 
vérszomjasán a szekuláris fórum hűvösen — tán szánalommal! — de 
egyformán döntött. Rejtett, de tényleges egységet jelent ez. Jézus az 
egyetlen „kritikus” személyiség. Vagy Vele, vagy nélküle, ellene.

Jézus tudatosan érleli személyisége körül a valóságot. Mindenkinél 
jobban tudta, milyen messiási várakozás fűti népét. Olvasott szívükben. 
Ismerte a törvény terhe alatti életfolytatásukat. Könnyű lett volna szá
mára vallásos igény teljesítése. De örökre eltakarta volna akkor az 
igaz, élő Isten arcát. Ezért győzött a pusztában, hármas formában je
lentkező kísértés fölött. Ezért lett egész élete botránnyá népe számára. 
Nem tehetett mást, mert Jézus az igazi, élő Isten karaktere. „Aki látott 
engem, látta az Atyát!” Az igazi Isten megismerése Jézus. Az Atyához 
csak a Fiú vezet el. Töretlenül vigyázott Jézus a Fiúságára, mindvégig 
engedelmes volt, nem a maga nevében szólt és cselekedett, kiszámít
hatatlanná vált tanítványai számára is, imádkozó élete a gyermeki alá
rendelését fejezte ki, „igen, Atyám. . . ” és a Fiúság legjellemzőbb 
mondata „legyen meg a Te akaratod. . . ” Ezért úgy szólt, mint még 
senki és cselekedetei isteni teljhatalmat sugároztak. De amit mondott 
és amit végbevitt, az új volt és váratlan. A kiformálódott vallásos tudat 
számára volt új és váratlan. Valójában az eredeti volt ősi romlatlansá- 
gában. Csak eltakarta a hordalékanyag: hamis írásmagyarázat s annak 
következménye, a téves messiásfogalom. A természetes ember vallásosan 
a legmasszívabb. Így lett Jézus az ütközés köve Izraelben!

Bethlehemben született a dávidi dinasztia elszegényedett ágából. Ná- 
záret lakóhelye volt később, ahol felnövekedett. Mégsem tiltakozott a 
„názáreti” megjelölés ellen és nem bizonyította születése egyezését a 
mikeási ígérettel. Messiás-voltát hihetetlenül igénytelen megjelenésébe, 
„nem-kívánatos” alakjába, koldusszegénységébe rejtette. Össze akarta 
törni a vallásosakra annyira jellemző, látszathoz igazodó emberértékelést, 
a skatulyázó, dossziékban gondolkodó kegyességét. Szabaddá tette az utat 
magának az emberségnek megismerésére és értékelésére.

Nem volt csillapíthatatlan tanítványai éhsége, hogy kényszerhelyzet
ben rászorultak volna a szombatnapi kalásztépésre. A betegek is vár
hattak volna a szombat utáni napig. Jézus azonban még a nyoszolyáju- 
kat is körbehordoztatta. Kihívta, kikényszerítette a vallásos kortársai iz
galmát és döntését. Csak a megkérdőjelezett szokás és az izgalmassá
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váló theológiai helyzetben értethette meg velük az új, pedig valójában 
ősi rendet: nem az ünnep formális megtartása, hanem a tevőleges sze
retet méltó az első helyre! Istent nem korrekt dogmákban, hanem a gya- 
korlati szeretet etikájában lehet csak félni és szolgálni.

Ismerte népének életátfogó törekvését a szentségre. A főpap homlo
kán tiszta aranyból készített lapon a pecsétmetszet: „szentség^ az Úr
nak!” felírással fejezte ki legcsattanósabban Izrael öntudatát és prog
ramját. Ezért fogta át a kegyes ember életét a „Thóra” 365 tilalma és 248 
parancsolata. Mindennapra jutott tilalom. S az akkori anatómiai isme
retek szerint 248 tagból álló emberi test egésze a parancsolatok hatálya 
alá jutott. Az elkülönülés útja ez. Jézus le akarta venni ezt a mérhetetlen 
terhet népének lelkiismeretéről. Pontosan azzal, hogy mindenki előtt 
félreérthetetlenül áthelyezte a tiszta és tisztátalan válaszvonalát a kül
sőről a belsőre, az öncélúságból a diakóniai életformára. Mert tovább lé
pett az úton és az isteni elhivatás értelmét a küldetésben fejezte ki! Rá
mutatott az ajándék elkötelezésére. A „több adatott” és ezért „több kí
vántatik” összefüggésére. Jézus számára problémamentes volt minden 
hívás elfogadása, bement a nyíló ajtókon renegát vámszedőhöz és hír
hedt szajhához. Egyszerűen fantasztikus volt akkor és ott az a gátlásta
lanság, amellyel közlekedett a világban. Mint, aki nem ismer, de nem is 
tűr semmiféle diszkriminációt. Mint, akit nem saját sorsa érdekel, ha
nem kizárólag a másiké. Ennél csak az meglepőbb, hogy nem értették, 
sőt elítélték ezért. Szerintük ez nem „messiási” magatartás. S igazuk 
tudatában még szavalókórust is szerveztek: „másokat megmentett, magát 
n em  t u d j a  megmenteni” . Mintha Jézust a keresztfán a szögek tartot
ták volna és nem a szeretete!

Szenvedése és halála tetőzte theológiájuk vélt igazát. Hiszen a szen
vedés a bűn büntetése, a halál pedig a nagy kudarc, istenítélet! — Mes
siás — a keresztfán?! Istenkáromló gondolat minden kegyes szerint. Ez 
töretlenül a zsidó álláspont. Maimonides a XII. században így tanított: 
„ha a dávidi házból származó király jönne, aki a thórához igazodna, ha 
az egész Izraelt a thóra szerinti életfolytatásra kényszerítené, ha vál
lalná az ŰR harcát — akkor jogos a feltevés, hátha ő a messiás. Ha harca 
során leigázná a népeket, újra felépítené a templomot, összegyűjtené a 
szétszórtakat a világ minden sarkából — akkor bizonyosan ő lenne a 
messiás! Ha azonban nem mindenben lenne győztes, ha csak egy csatát is 
vesztene, akkor bizonyosan nem ő a messiás!” Jézus ezzel szemben ha
tározottan feltárta az újat, pedig őseredetit azzal, hogy összefogta ön
magában az Áldozatot és az Áldozót, a kiengesztelés egyetlen útját a he
lyettes elégtételben szabta meg, az életet és a győzelmet elrejtette az ön
kéntes halál és a látszólagos vereség mögé. Direkt út helyett az indirekt 
út az övé. Magasba csak mélységen át lehet jutni, az utolsó az első, 
a vég a kezdet, a szeretetből másokért vállalt önfeladás az igazi 
„sekhina”, azaz Isten dicsőségének helye, csak az „odaadott” marad meg, 
a kiválasztás egyedül Isten szeretetének ténye soha emberi érdemé és 
mindig egyet jelent a küldetéssel, legmesszebbre az jut, aki meg se moc
can, a világ megváltozása az ember megváltozásának függvénye és Isten 
matematikájában a legnagyobb szám az Egy!

Eljött az ószövetségi nép számára is a várvavárt „Nagy Nap” , de 
nem ismerte fel az igazi, élő Isten érkezését Jézusban. Minden vallás 
vége a golgothai kereszt. Jézus kileheli lelkét és a kegyesek örömmá
morban úsznak. Egy szekuláris férfinak, a kivégzőosztag római parancs
nokának mondata azonban az igazi istenismeret prelúdiuma: „bizony, ez 
az ember Isten Fia volt!”
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Nemcsak az egyházban van jelen Jézus az emberiség történelmében. 
Likvidálnunk kell azt az örökletes kényszerképzetünket, mintha az egy
ház monopolhelyzetben lenne. Jézus nagyobb a mi szívünknél. Egyálta
lában nem olyan bizonyos, hogy „rajtunk kívül nincs üdvösség”. Ki meri 
közülünk azt állítani, hogy igazi szeretet, értelmes élet, közösségi maga
tartás, áldozatos életfolytatás, az emberek szabad és boldog életéért ví
vott becsületes küzdelem szükségképpeni előfeltétele az egyháztagság?! 
Tehát a mai esténk témája nem kizárólagos. Reánk vonatkozó megálla
pításként hangzik — meglepő indikativuszban: az egyház Jézus jelenléte 
a világban!

Amikor manapság egyházról beszélünk, nem egy keresztyén egyház
részt értünk ez alatt. Különben nyakig volnánk a középkorban. Az el
múlt évtizedek alatt mindnyájunknak meg kellett tanulni a különbség- 
tevést az elsődleges és másodlagos tényezők között. Éppen a szentíráshoz 
és hitvallásainkhoz fűződő hűségünk juttatott el számtalan elválasztó 
különbségen túl a Jézusban való reális egységhez. Ez a különbségeken 
túli," valóságos egységkeresés az ökumenikus mozgalom célja. S a régi 
határok elmosódnak, újak támadnak. Valószínűen valamennyien megta
pasztaltuk már felekezeti különállás esetében is a mély, testvéri össze
tartozást azokkal, akikkel egyformán látjuk küldetésünket a világban, a 
diakóniai életformát és annak páratlanul ígéretes voltát. Amikor — talán 
még egyazon lelkészi karon belül is! — idegennek érezzük a másikat, 
itthon vagy külföldön, ha taníthatatlannak bizonyul alapvető kérdések
ben és Isten friss szavával szembe még mindig ki akarja játszani a teg
napit, vagy vélt sérelmein rágódik, miközben elszalasztja a friss megté
rés „kellemetes idejét” !, vagy előrelendítő erő helyett terhes kolonccá 
válik útközben! vagy bármi másban bízik, mint egyedül az evangélium
ban ! a sort bőven folytathatjuk...

Látszólag érthetőbb lenne, ha elfogadnánk azt a szektás javaslatot, 
hogy témánkat módosítsuk: a hivő emberek életében van jelen Jézus a 
világon. Groteszk egységként vallják ezt fundamentalisták és zárt közös
ségek tagjai, szektások különböző uniformisokban. Mi azonban hajtha- 
tatlanul csak egyházról beszélünk, még csak nem is gyülekezetről. Szám
ba kell vennünk azt a titokzatos tényt, hogy Krisztus organizmusa, az 
egyház, mint közösség exisztálhat egyedül. Nézz egyenként a templomo
sokra és kétségbeesés fojtogat: ez pletykafészek, az kapzsi, uzsorakama
tot számít „hittestvéri” kölcsön után, az egyik lehetetlenül rossz ter
mészetű, a másik kötelességmulasztó, előbbre talán egy karrierista ül a 
padban, hátrább a buta viccek kétlábonjáró tárháza. . .  nem, ez az út 
járhatatlan. 'Nem magunkban, nem egyenként alkotjuk az egyházat. Is
ten műve! minden nemzedékben megmagyarázhatatlan csoda az egyház. 
Isten így szól hozzánk, Isten az egyházban munkálja személyes átfor
málódásunkat, Isten az egyház megtérését követeli, az egyháznak ad kül
detést és felhatalmazást, úgy igaz, amint témánk megfogalmazza: Jézus 
jelenléte világunkban az egyházban valóságos!

Nem kell senkinek sem félnie attól, hogy túlzott hangsúlyt kap így 
az egyházban az emberi. Bár korábban sem hanyagoltuk volna el az in- 
karnáció másik felét. Eleget vallottuk, hogy Isten emberré lett Jézusban. 
Még a félreértést is megkockáztatva bátran kell hirdetni, hogy emberré 
lett Isten — Jézusban. Ö nemcsak az „Isten Fia”, elválaszthatatlanul az 
„Ember Fia” is. Pilátus akaratlanul is prófétáit: „ímé, az ember!” S az 
apostoli korszakban nagyon is jelentős volt Jézusnak, az új embernek 
megismerése. Hűtlenségünk mesterségesen elválasztotta a világot és az

A Z  E G Y H Á Z  JÉ ZU S JE LE N LÉ TE  A  V IL Á G B A N
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egyházat mindkét fronton kárt okozva. A testtélétel pontosan a gyógyulás 
helye, ahol az Istent kereső ember és az embert kereső Isten találkozik. 
Ma így mondhatnánk: a karácsonyi Gyermek, Akinek jöttét adja hírül 
advent, a keresztyénség és humanizmus strukturális egysége. Izrael elját
szotta a Nagy Napot. Most már nem kapocs, de kimeríthetetlenül Isten 
Jele a történelemben. Volt idő, hogy az egyház is már-már eljátszotta lét
jogát. A megtérés az egész egyházat érinti, s így ragadja magával az 
egyént. Zsákutca az olyan egyéni pálfordulás, ami nem jelent részesedést 
az egyház megtérésében.

Az egyházban nem egymásra figyelünk, hanem együtt Jézusra, még 
pedig arra, aki halott volt, de ímé él! nem egymásban bízunk, se meny- 
nyiségileg, se minőségileg (a majoritásban, ill. a minoritásban élők kísér
tése!), hanem egyedül Jézusban. Ezért az egyház mindig dinamikus kö
zösség. Kénytelen mitikusan beszélni, de állandóan mitológiátlanítás- 
ban fáradozik, tételeket fogalmaz, de mindig kész új bort önteni új hor
dóba, kényszerűen intézményes formában exisztál, de azt sohasem isteníti 
és szélnek ereszti, ha szituációja változása mást igényel. Jézus jelenléte 
nem is ezekben a változó, nagyon is emberi vonásokban beteljesedő ígé
ret. Feltétlenül tisztázásra vár a „Christus praesens”, jelenléti formái, 
illetve módjai az egyházban. Tanulságos, hogy Harnack Adolf, a világ
hírű történészprofesszor, a Krisztus jelenlét módjait az egész egyháztörté
nelmet végigkutatva 8 pontba foglalta össze — helyeslés vagy bírálat 
nélkül, de a maguk történetiségében — : 1. Szellemi jelenlét — a Szent
lélek. 2. Isten igéje. 3. A kereszt jele. 4. A szentségi jelenlét (2, ill. 7 
szentség). 5. A relikviák, ereklyék és stigmák. 6. A Krisztuskövetés. 7. 
Krisztus képviselete a lelkészi hivatal útján. 8. A pápa, mint Krisztus 
helytartója. — Ez a tárgyilagos történészmunka eredménye. Mi az, ami 
hiányzik a felsorolásból? KRISZTUS JELENLÉTE A SZENVEDŐ FELE
BARÁTBAN! (Máté 25,31—46) Világkeresztyénségünk ma szégyenkezve 
érzi Harnack kutatómunkájának vádoló igazát. Annyira, hogy pl. a ka- 
tholikus theológusok egyike kész a felebaráti szeretetnek szentségi ka
raktert is adni. Pascalról jegyezték fel, hogy közvetlen halála előtt vona
kodtak őt a szentségben részesíteni. Akkor azt kérte, hogy fektessenek 
melléje egy beteget, mint Krisztus testvérét „ha már ahhoz a kegyelem
hez nem juthat hozzá, hogy a Fővel lehessen kommuniója, legalább le
hessen eggyel a legkisebb tagok közül. . . ” Jézus a két nagy parancsolatot 
nem úgy adta, mint két, egymástól független elkötelezést. hanem mint 
egymással szervesen összefüggőt. Isten szeretete és az ember szeretete. 
istentisztelet és diakónia egyugyanazon ügy. Az istentisztelet éppen azért 
van, hogy Jézussal ismételten átélt és megtapasztalt közösségünk bele
torkolljon a felebaráti szeretet hétköznapi istentiszteletébe. A templom
ban nékünk szolgál Jézus, a világban mi szolgálunk Néki, az Ö kicsi
nyeiben!

A diakónia egyházában Jézus jelenléte realitás a világ számára. Az 
„önfenntartó” és „önmentő” egyház eltakarja viszont Jézus arcát. S ak
kor miattunk káromoltatik az Ő neve!

AZ UTOLSÓ HELY SZÉPSÉGE

A keleti egyház egyik katechéta iskolájában — valamikor régen — a 
keresztről folyt az oktatás. A függőlegesen álló gerenda minden ember 
ösztönös égbetörését fejezi ki. önmagunk érvényesítésének akarata, az 
autonómia titanizmusa lázadóan és kevélyen építi direkt útját — az első 
helyre! Az önösség babiloni indulata ez, a prometheuszi vállalkozás az

617



ember önistenítésére. S a kereszt vízszintes gerendája nemcsak keresz
tezi, hanem megítéli ezt, csattanósan és megfellebbezhetetlenül adja Is
ten válaszát: „nem!”, tőlünk nem vezet út Istenhez..., viszont odaátról, 
felülről a vízszintes gerenda az ökumené képe, egymástváltó birodalmak, 
népek sorsa és történelme, véget nem érő háborúk, mérhetetlen szenve
dés világának képe ez mind a mai napig. Ebbe nyúl bele Isten irgalmas 
karja a függőleges gerenda síkján fentről. Kifejezi megrendítően és min
dig újra váratlanul Isten szeretetét, amellyel lehajol hozzánk ajándék
osztó, atyai kezével, s felgyöngyözik az evangélium szava: „igen!”, s a 
két akarat metszési pontja — Jézus tövissel koszorúzott, véres, megkín
zott és mindenkitől elhagyott, halálba hulló teste!

A kereszt — az utolsó hely világunkban. Vallás és szekularizmus 
közösen szorítja ki Jézust ide, mintegy a „táboron kívülre” . Azóta tud
juk, hogy hol és hogyan realizálódik Jézus jelenléte mind az egyházban, 
mind a világban. Itt találkozhatunk Vele ma is. így ismerhetjük meg 
Öt. S mivel „a tanítvány nem lehet nagyobb mesterénél, sem a szolga 
úránál” — itt és így adatik az egyház számára a világban való jelenléte 
és szolgálata!

Jézus arcát kell tükröznie az egyház ábrázatának is. Nem dicsősé
ges, sugárzó szépségű, mint az egyházművészet idealizált képsorozata. 
Láttál már munkában eltörődött édesanyát, aki elsőnek hajnalban és 
utoljára tér pihenőre késő este, aki családja minden gondját, terhét vi
seli, akinek nincs semmi igénye pihenésre, egyszerűen nem ér rá ön
magával foglalkozni, mert tele van szíve övéinek problémáival? Észre- 
vettél-e már öreg munkást, aki hajlott hátával, tört körmű, kérges te
nyerével, hűségesen és példás kötelességtudattal áll helyt az üzemben, 
mindent tud, mindent számon tart, otthona a műhely és gyönyörködik az 
alkotás örömével minden sikerült munkadarabon? a dolgozó emberen 
valami felfénylik a szüntelenül dolgozó Isten szépségéből. Jézus monda
tát alaposan meg kell forgatnunk, elménkben és szívünkben: „az én 
Atyám mindig munkálkodik, én is munkálkodom . . . ! ”

Az utolsó hely az irgalmas Isten műhelye ebben a világban. Jézus 
nem halottan csüng az ítélet és kegyelem fáján. Hiszen feltámadt és él. 
A kiszorított Jézus, a szüntelenül dolgozó Isten Fia, tehát az Ö ajka, az 
Ö szíve, az Ö értelme, az Ö karja és lába. Az egyház hasonlóképpen 
Jézus ajka, szíve, értelme, keze és lába. Mert még tart a nappal, s addig 
nincs pihenés. Majd eljön a sötét, amikor nem lehet munkálkodni. Az 
egyház annyira van Jézusban, amennyire folytatja és végbeviszi az O 
szolgálatát ebben a világban. Munkatársi viszony ez. S ma már senki 
se legyen allergiás erre a kifejezésre. Itt nem a magunk életéért, örö
méért, szabadságáért és békességéért folyik a munka. Az egyház szabad 
önmagától, gondjaitól és félelmeitől, hiszen mindezt Jézus magára vál
lalta. Ezért (!), a felszabaduló energiáját, idejét, tehetségét és lehetősé
geit most már egyedül arra fordíthatja, hogy dolgozzon a világért!

Ebben a szolgálatban ragyog fel az utolsó hely szépsége! Mert ha
sonlíthatatlanul jobb adni, mint venni. Mert csak az marad meg, amit 
szívesen odaadtam a másiknak. Hol van ehhez a kincshez képest minden 
olyan érték, amit rozsda emészt, moly rág és tolvaj oroz el. Itt van a 
keresett út, itt tényleges a közösség Jézus és az egyház között, itt tölt be 
a megtalált út öröme. S ez az üdvösség a földön. Lesz majd üdvösség a 
mennyben is. De az odavezető út itt kezdődik. Szívesen énekeljük: „ott 
leszek, hol Uram van, ez az én bizodalmám!” —, de most az a kérdés, 
hogy ott vagyunk-e, ahol Jézus van?! Izrael népének legsötétebb órája 
volt az, amikor különvált egymástól útja és élete Isten útjától és életé
től, „pusztán hagyatik a ti házatok!” , mit ér a templom, ha kivonult

618



belőle Isten? A XX. század utolsó harmadában az egyház számára a 
visszakapott lehetőség kínálja Jézussal az utolsó helyet. Minden verejté
kével, de minden örömével is. A bibliai dialektika szerint „mint isme
retlenek és mégis ismeretesek, mint megholtak és ím, élők, mint ostoro
zottak, de meg nem ölettek, mint bánkodök, noha mindig örvendezők, 
mint szegények, de sokakat gazdagítok, mint semmi nélkül valók, pedig 
mindennel bírók!”

AZ EGYHÁZ MEGTÉRÉSE — MEGÉRKEZÉS AZ UTOLSÓ HELY
RE. Töredelemben és bizodalomban. Jézus semmiképpen ki nem veti 
azt, aki Hozzá megy. Csak a gazdagokat küldi el üresen, de a szegénye
ket megtölti háza javaival. Nem áll ellene a paráznáknak és vámszedők
nek. De a kevélyeknek ellene áll! Mint a meder és a folyam összetartozik, 
úgy együttjár az egyház életében a bűnbánat és a hit. Mindkettő di
namikusan átfogja egész életünket és meghatározza egész emberségün
ket. Naponta ott csillog az egyház tekintetében a bűnbánat fájdalma és 
szégyene, mert jobban, igazabban, bátrabban kellene járnunk utunkat. 
Naponta mégis kivirágzik az egyház életében a hálaadás és az öröm 
virága, mert munkánk nem hiábavaló az Úrban. Átéljük a szabadságot 
önkéntes szolgálatban, a megtalált életet mindannak derűs feladásában, 
amik vagyunk, s amink van. Kezd kinyílni szemünk mindannak meglá
tására, amit Isten végez közöttünk és érettünk. S a legnagyobb tisztes
ségnek már azt tartjuk, hogy mi is részesedhetünk a dolgozó Isten világ
átfogó, tevékeny szeretetében. Mint, akiket már nem a törvény űz, sem 
a jutalom csábít. Mint, akik már nem is tudnak mást tenni, másképpen 
élni, mint Jézussal az utolsó helyen!

MAXIMÁLIS ERŐBEVETÉST A SOKASODÓ SZOLGÁLATOKHOZ!

Amennyire téves annak állítása, hogy „Isten — elment” — annyira 
indokolatlan az egyháztagoknál itt-ott észlelhető pánikhangulat. Mintha 
lassan fölöslegessé válna az igeszolgálat és a szeretetszolgálat, a dina
mikus egyház két funkciója. Mintha a teljes elsorvadás irányában foko
zatosan szűkülne az egyház szolgálata. Ki ne találkozott volna a gyüle
kezetekben a „szezon végi kiárusítás” fóbiájával?! Az igazságnak meg
felel az egyház „létszámának” csökkenése. Persze mindig virtuális volt 
az egyháztagság számbeli statisztikája. Ma kiváltképpen. Gondolok a pé
csi egyházi helyzetünkre. Vannak, akik rendszeresen részt vesznek az 
istentiszteleti életben. Vannak, akik öregség, betegség, földrajzi távolság, 
családi okok folytán csak az őket megkereső lelkészi szolgálat révén kap
csolódnak a gyülekezethez. Ismét vannak olyanok, akikkel a személyi 
kapcsolat révén realizálódik a kontaktus. Vannak, akik csupán anyagi 
téren tartanak összeköttetést gyülekezetünkkel. Vannak, akiket még nem 
értünk el. Vannak, akik — maguktól! — jönnek hosszú távoliét után és 
bámulatos érettséggel sorolódnak a gyülekezeti közösségbe. Természete
sen bőven vannak olyanok, akik szekularizálódtak. Esetenként baráti 
szálakkal kötődnek is, vagy a közös munka területén együtt dolgozunk 
velük, kölcsönös megbecsülésben élünk egymás iránt, de minden „ke
resztyén” motívum nélkül. Szekularizált világban él az egyház, s ezt jó
zanul tudomásul kell vennünk. Lemorzsolódnak régiek, akik taníthatat- 
lanoknak bizonyulnak. Elszakadtak sokan a mi bűneink miatt. S ne fe
lejtsük, hogy már az apostoli korban is tudtak arról, hogy „nem min
denkié a hit!”  De, ha az egyház Jézus jelenléte és munkatársi gárdája — 
ígéretünk van a megmaradásra!
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Az evangéliumnak ereje és a diakóniai küldetésünk ma sem kor
szerűtlen. Nélkülözhetetlennek bizonyul mind a személyi kapcsolatokban, 
mind társadalmunk életében, mind az emberiség közösségében. A „nagy
korú” világ számtalan feladatot magára vállalt és végez a korábban — 
kényszerű módon! — egyház által végzett munkákból. Gondoljunk 
egészségügyi, kulturális, szociális tevékenységekre. De mindezzel nem 
szorult ki világunkból az egyház, hanem felszabadult a sajátos, reábí
zott és tulajdonképpeni funkcióinak végzésére, summásan az evangélium 
hirdetésére és a szeretet szolgálatára. Mivel ezen a ponton jelentkezik az 
egyház megtérésének célja, érdemes gyakorlatian számba venni az egy
re sokasodó feladatainkat, s így ráhangolódnunk a maximális erőbeve
tésre. Küldetésünk és szolgálatunk világátfogó, megnőtt hármas vonatko
zásában „fifty-fifty” a jelenlét és a részvétel hangsúlya az egyház szá
mára. A keresztyén módon való exisztálás hallatlanul jelentős, de ön
magában mégis kevés. A „prezencia” felelősséggel jár, s az konkrét tet
tekre késztet. Ugyanígy vigyáznunk kell arra is, hogy a sürgető tenni
valók garmadája — menet közben — el ne veszítse valamiképpen a sa
játosan keresztyén exisztenciát annak elfogyhatatlan erejével és remény
ségével. A „participáció”, más szóval „engagement” szekularizálódik a 
jézusi jelenlét teljhatalma és örökkévaló szeretete nélkül!

1. Hagyományosan a keresztyén diakónia igazi területének a személyi 
kapcsolatokat szoktuk tekinteni. Valóban, mindannyiunk számára ez az 
első diakóniai feladat. Ha igaz — már pedig mi ezt valljuk! —, hogy az 
istentiszteleti és egyéb gyülekezeti alkalmak „edzési gyakorlatok” is a 
világban való helytállásunkra nézve, akkor nyilvánvaló, hogy először 
a személyi kapcsolatokban mérhető le keresztyén voltunk, azaz meny
nyire tartozunk ténylegesen az egyházhoz, milyen mértékben van ben
nünk is jelen a megérkezett Isten, Jézus!? Modern életünk jellemzője a 
permanens időzavar és a konkrét szeretet hiánya. Nincs időnk egymás 
számára. S a technizált életformánkban aránytalanul nagy a „fejmunka” 
és viszonylag elhanyagolt a „szívkultúra”. Körülöttünk emberek élnek — 
kicsik, nagyok, öregek —, akiknek szükségük van reánk, időnkre, szí
vünk szeretetére. Jézus kicsinyei várják az egyház népének személyes 
diakóniáját. Öregek, akik magúkra maradtak, makacsul húzódoznak szo
ciális otthoni, vagy egyházi szeretetintézményben való felvétel ellen, de 
ugyanakkor sóvárognak arra, hogy „tartozzanak valahová” . Korlátlan le
hetőség a diakóniára! Egyszer már meg kell valósítani Jézus szavát ar
ról, hogy aki Őhozzá tartozik, annak „százannyi” apja, anyja, fivére, 
nővére, gyermeke lesz. Betegek, akiken még nem tud segíteni az orvos- 
tudomány, de élnek, szeretetre szomjasak, pontosan arra a keresztyén 
testvéri szolgálatra várnak, amely szánalmas, maradék életüknek tar
talmat, értelmet ad ..., de ne csak ezt a sort folytassuk özvegyek és ár
vák, elesettek, ínségesek, fogyatékosak és rokkantak stb. vonalán. Körü
löttünk olyan emberek is élnek, akiknek gazdasági problémájuk nincsen, 
családjuk is van, szép munkakörben dolgoznak, egészségesek, lehet, hogy 
fiatalok is még — valahol mégis elromlott az életük. Életuntak, belső 
tartás nélküliek, céltalanok. Ragyogó diakóniai tett pontosan az ilyen
fajta társainknak megsegítése, az értelmes, kiegyensúlyozott életútra ál
lítása munkaórában nem mérhető számtalan testvéri beszélgetés, láto
gatás, együttlét során. Tekintet nélkül arra, hogy az illetők keresztyének 
vagy nemkeresztyének. Ma nem szokás hivatalosan számontartani az 
egyháztagságot, felekezetű hovatartozást stb. Mi sem koráltozhatjuk sze
mélyes diakóniai szolgálatunkat, az evangélium négyszemközti megbizo- 
nyítását. Mindenkinek adósai vagyunk az evangéliummal, szívünk sze- 
retetével!
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2. A társadalmi diakónia még mindig mostohagyermek az egyház 
népe előtt. Pedig az ,ötödik evangélium” korában élünk. Felbecsülhetet
len jelentőségű az, hogy keresztyén módon, jézusi etikával élünk kor
társaink között. A szomszédság a diakóniai lehetőségek tárháza. Pár éve 
még „vallásos közhely” volt annak emlegetése, hogy az urbanizált, ber- 
házkolosszusokban élő ember elveszíti szükségképpen a felebarátját. A 
mindennapi élet reánk cáfolt. Bőven sorolhatnék pécsi példákat: hogyan 
vállalja adott családi helyzetben heteken át az egyik bérházi família 
mások gyermekeit kosztra, felügyeletre, s ennek kapcsán, hogy izzítja át 
a megtapasztalt szeretet „idegen” családok kapcsolatát; hogyan veszi kö
rül egy lépcsőház lakóserege azt a megtört férfit, aki heteken át nem 
tud belenyugodni felesége halálába; hogyan vásárolnak be egymás szá
mára; hogyan gyűrűzik tovább a csendes, de határozott és dinamikus 
keresztyén exisztencia hatása nyugtalan, megtépett emberek gyógyítá
sára. A munkahe1yeken előbb-utóbb pozitív, társadalmi jelentőségűvé 
válik a megbízható, pontos, jókedvű hivatásbetöltés. Hogyan javíthatja 
meg egy-egy kollektíva etikai szintjét a keresztyén jelenlét és részvétel 
mind az egész üzem, mind az egyes munkatársak gondjában és bajában! 
Óriási hatás árad az általános labilitást érzékelő munkatársak számára 
Jézus egyházának stabil magatartásából. Talán kevésnek látszik, való
jában nagyon is sokat jelent a személyes erkölcsi színvonal, a megvesz
tegethetetlenség, a közösségben való gondolkodás, a tiszta családi élet, a 
rendezett otthon, a derűs életszemlélet, a mindenféle csalódáson felül
kerekedő reménység, az előítéletnélküliség. Emberség, amelyre számíthat 
az üzem és a munkatárs. Akik Jézustól megtanulták a nehéz leckét: 
tudnak már együtt sírni a sírókkal és együtt nevetni a nevetőkkel. . .  
Személyi kapcsolatokban és társadalmi összefüggésekben, ha szinkron
ban jelentkezik a bennünket átjáró evangélium ereje és annak szeretet- 
ben való bizonyítása, felbecsülhetetlen értékű a „keresztyén diaspóra” 
szolgálata mindenütt a világon. Nálunk is!

3. Küldetésünk és szolgálatunk harmadik dimenziója a modern 
egyháztörténet friss lapja. Jelenlét és részvétel az emberiség problé
máiban. Világunk nemcsak technizált, s ezzel együttjáróan sze'kuláris, 
hanem az információs szolgálat és a rohamosan fejlődő közlekedési esz
közök miatt „ kicsivé lett világ” abban az értelemben, hogy a mai em
beriségnek mindinkább közös a gondja és az öröme, közös a veszélyez
tetettsége, s így közös a feladat! Látszólag a modern világ rapid sebes
séggel zúg el a keresztyénség mellett. Ez igaz is a vallásra nézve. Holt
vágányon vesztegel korunk minden vallásos rendszere. Az egyház azon
ban helyet kér és helyet foglal a hallatlan tempójú és fejlődésében min
den várakozást felülmúló világunkban. Azt a helyet, ahová a látszólag 
„kiszorított”, valójában „megérkező” Isten készít számára Jézussal. így 
van jelen és így tevékeny társadalmunkban, népünk életében, de az 
egész emberiség sorsában is a diakónia egyháza. Az utolsó hely mindig 
üres! Reánk vár, az egyház népére!

Vannak, akik szerint elegendő a puszta jelenlét, prezencia. Legyen 
az egyház permanens jel sajátos exisztenciájával. Vannak, akik bele
vetik magukat az emberiségért való munkálkodás sűrűjébe, de mivel 
háttérbe szorul, ezért lassan megfakul a jézusi jelenlét. Amikor az evan
gélium és a szeretetszolgálat egységéről tanúskodunk, pontosan azt sze
retnénk kiemelni, hogy a jézusi jelenlét és a jézusi tevékenységben való 
részvétel együttjár és csak együtt hatásos az egyházban. Konkrétan há
rom területen összpontosul az egyház világméretű diakóniai szolgálata: 
a faji kérdés, a szociális kérdés és a háború elleni harc. A legeldugottabb 
kis gyülekezetig menően az egész egyházat át kell hatnia a 3 nagy seb
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ismeretének, okai elemzésének, az elszánt, megoldási akaratnak. Magyar- 
országi egyházunk legfelső szintjén eleitől részt vett az emberiség békés 
életéért indított harcban, hiszen először a puszta életet kell biztosítani 
az egész világon. Utána a lutheri értelemben vett teljességben kenyér
hez kell juttatni az éhező vagy legalább rosszul táplált százmilliókat. 
S végül le kell bontani minden diszkriminációs falat, ami elválasztja, 
elidegeníti, sőt egymás ellen fordítja a „nagy család”, az emberiség 
tagjait!

Feladataink növekednek, sőt már-már robbanással fenyegetnek 
mindnyájunkat. Maximális erőbevetéssel tovább és előre az evangélium 
erejével a diakónia útján!

Balikó Zoltán

D. KÁLDY ZOLTÁN:

ÚJ ÚTON

Ara: 135,— Ft
Megrendelhető a Sajtóosztályon
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Az igehirdető műhelye

sze n t h á r o m sá g  u t á n  uto lsó  v a s á r n a p

1 Kor 15,54—57 (58)

54. v. To phtharton (a phtheiró igéből): romlandó. A „test” szó nem sze
repel ugyan az eredeti szövegben, de Károlyi és az új próbafordítás is ki
teszi. Luther: dies Verwesliche; Barth és Wendland: dies Vergángliche. 
A „földi test” (44. v.) jellemzői: phtharton és thnéton, a „lelki test” (fel
támasztott test) jellemzői: aphtharsia és athanasia.

54. b : utalás Ézs 25 8-ra („elveszti a halált örökre”, v. ö. Advent IV. tex
tusával !); katapinó (aor. pass. katepothén): inni, lenyelni, pass. elnyeletni 
(gondolni lehet a kígyó nyelésére, ill. elnyelésére, talán éppen 1 Móz 3,1. 
és 15. miatt is).

55. v.: utalás Hős 13,14-re (v. ö. 2 Tim 1,10. és Zsid 2,14). To kentron: 
fullánk, ösztöke (Stachel), némely magyarázók szerint a skorpió halált 
okozó, mérges fullánkja. Két hasonló tartalmú kérdés: egyes kéziratokban 
először a nikosz, azután a kentron áll, másutt pedig fordítva. Némely 
kéziratban a második kérdésnél a hádész (Hóseásnál Seól, a LXX-ban 
hádész), Károlyinál „pokol” , Luthernál „Hölle” szerepel, de a lényegen ez 
nem változtat.

56. v. 1. Rm 7,13-at és 7,25-öt, valamint Rm 4,15-öt.
57. v. v. ö. Rm 6,8 kk (14); 1 Jn 5,4—5.
58. v.: perisseuó — bőségben lenni, gyarapodni, buzgólkodni (Luther: 

nehmet zu).

Összefüggés, exegézis

Igénk 1 Kor 15-nek, a feltámadás nagy fejezetének befejező része. 
Egyes perikóparendek az 50. verstől veszik a szakaszt az 57. versig, ill. a 
fejezet végéig. Az apostol szinte megjeleníti a feltámadott Jézus Krisz
tusnak dicsőségben való visszajövetelét (v. ö. 1 Thess 4,15—17). Ebből a 
szakaszból is kitűnik, hogy az apostol elhatárolja magát egyrészt a ju- 
daista feltámadási képzetektől (miszerint az eltemetett test támad fel, a 
feltámadás utáni élet mintegy folytatása a földi életnek, más formában), 
másrészt a gnoszticizmustól és misztikától (az ember istenítése, a „lélek” 
halhatatlansága, a „bűnös testből” való kiszabadulása, a „bűnös test” mú
landósága).

A feltámadás, ill. „elváltozás” (51. v.) Isten csodálatos, titokzatos csele
kedete, ugyanúgy, mint a „romolhatatlanság” és „halhatatlanság” ajándé
ka. Ez az az új „mennyei ruha”, amelyet Isten elkészített a mi számunk
ra (v. ö. 2 Kor 5,4).

Találóan mondja Luther e szakasz magyarázatánál: „A szív teljességé
ből szól a száj” — mondja az ige (Mt 12,34). „Azért tud Szent Pál erről a 
fejezetről olyan gazdagon beszélni... ,  mert arról szól, mintha mindez 
már ott állna szeme előtt. . .  És lám, hogyan beszél Szent Pál erről az 
életről és létről: mintha nem is az emberről, hanem ruháról volna szó, 
amelyet most viselni kell, de amit majd le kell vetni és egy másikat fel
öltem; úgy beszél a halálról és a sírról, mintha valami ócska, kopott ka
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bátot kellene levetni és eldobni, s a feltámadás azt jelentené, hogy szép 
öltönyt kell felvenni, amelynek neve: immortalitás, romolhatatlanság 
vagy halhatatlanság, megszőve Krisztus diadalából.” Istennek ez a hatal
mas cselekedete Fiának, Jézus Krisztusnak feltámasztásában lett nyilván
valóvá, aki mintegy „eszköze” a feltámadás diadalmas csodájának.

Az 54—55. vers hálaadó zsoltárnak tűnik: diadalének („diadalordítás?”) 
a halál legyőzése felett. Ugyanaz az emelkedett, ünnepélyes hang, mint 
Rm 8,31—38-nál, vagy Rm 11,33—36-nál. Az apostol az ószövetségi prófé
ciák (És, Hős) beteljesedését látja: az isteni diadal elnyeli a halált, mint a 
kígyó áldozatát (v. ö. Jel 20 14). A fullánk képénél az apostol az ösztökére, 
vagy esetleg a skorpió halálos szúrására gondol.

Jellemző Pál apostolra az idézés módja: míg az eredeti ótestámentomi 
szövegben Efraimmal kapcsolatos halálos fenyegetésről van szó, az apos
tol a két kérdéssel Isten hatalmának a halál feletti diadalát szemlélteti.

Ugyanakkor azonban nem esik rajongásba az apostol, mert a „halál ful
lánkját” igen szemléltetően abban a bűnben látja, amely magában hord
ja a halál keserű mérgét (v. ö. Rm 6,23), s ennek erejét a törvény adja 
(v. ö. Rm 7,7—11; 2 Kor 3,6). Az ápostol tehát nem feledkezik meg a ha
lál és bűn, a bűn és törvény szörnyű összefüggéséről, mégsem esik két
ségbe s nem veszti el reménységét, sőt éppen ebben az összefüggésben 
látja Jézus Krisztus diadalának erejét és hatalmát, s ez adja ajkára az 
igazi hála szavát (57. v.; v. ö. Rm 6,23 b; 7,25 a).

Ugyancsak jellemző az apostolra, ahogyan az 58. versben az eschatolo- 
gikus „jelenből” a valóságos jelenbe zökken. Nem rajong, hanem figyel
mezteti és buzdítja a korinthusi gyülekezetét, hogy éppen a feltámasztott 
Krisztusba vetett hitük alapján tanúsítsanak példamutató keresztyén 
életfolytatást. Inti őket a rendíthetetlen helvtállásra és az „Úrban való” 
kitartó munkára. Keresztyén. hitük gyümölcseit mutassák meg „minden
kor” mindennapi életükben és magatartásukban. Ebből is látható, hogy 
Pál apostolnál a feltámadás hirdetése nem valami elvont, akadémikus el
mefuttatás, hanem az a valóság, amely a gyülekezet mindennapi életéhez 
erőt és értelmet ad.

A vasárnap jellege

Ez a vasárnap: Szentháromság-után utolsó vasárnap. Nevezik „halottak 
vasárnapjának”, „fekete vasárnapnak”, az „örökkévalóság vasárnapjá
nak”, „az utolsó ítélet vasárnapjának” is. Sok gyülekezetben ilyenkor em
lékeznek meg a halottakról (Totenfest, Gedenktag dér Entschlafenen). 
Mint az egyházi esztendő utolsó vasárnapja, a megelőző két-három vasár
nappal együtt az „utolsó dolgokra” (halál, ítélet, pookl, örökélet; más cso
portosításban: halál, feltámadás, ítélet, örökélet) irányítja tekintetünket. 
Ha Ágendánkban közölt négy utolsó vasárnapi témára gondolunk: cél
egyenest igyekezzünk elhivatásunk jutalmára a) az élet felé, b) az ítélet 
felé, c) az Eljövendő felé, d) az újjáteremtő Isten színe elé, akkor mai 
igénk tartalma szerint mondhatjuk: a feltámadás a végső diadal felé!

Miről prédikáljunk?

Ne tévesszen meg bennünket az a körülmény, hogy igénk elsősorban a 
feltámadásra irányítja figyelmünket, mintha „húsvéti textus” lenne csu
pán (a württembergi perikóparendben ez az ige húsvét ünnepére, a po
rosz perikóparendben pedig húsvét második napjára van kijelölve). Gon
doljunk inkább arra, hogy mint minden „közönséges” vasárnapon, így 
ezen a vasárnapon is igehirdetésünk középpontjában a feltámadott, élő
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Jézus Krisztusnak kell állnia, s ebből kifolyóan arról a keresztyén re
ménységünkről kell bizonyságot tennünk, amelynek egyedüli alapja az Ő 
feltámadása.

Ha ezzel a feltámadott, élő Jézus Krisztussal együtt haladtunk az el
múlt egyházi esztendőben, akkor ezen az utolsó vasárnapon vele együtt 
felérkezhetünk arra a „csúcsra” , ahol a keresztyén hit perspektívája át
fogja az Alfát és Ómegát, a kezdetet és a véget, a protont és eschatont. 
S ebben az esetben a „halottak vasárnapján” is hálás szívvel tudunk bi
zonyságot tenni az apostollal együtt az életről, örökéletről, a halálon ara
tott diadalról! S ugyanakkor az előttünk álló új egyházi esztendőnek is 
bátran vágunk neki megújult hittel és reménységgel, „mint akik tudjuk, 
hogy a mi munkánk nem hiábavaló az Úrban” (58. v.)

Vázlatok

I. Az egyházi esztendő utolsó vasárnapján:
„Hála az Istennek!”

1. mert a halál elnyeletett,
2. mert a diadal Jézus Krisztusé,
3. mert az ő diadala a miénk is.
II. Halottak napján örömhír:
1. Jézus él!
2. Győzelme a miénk is!
3. Álljunk rendületlenül!
4. Kitartóan munkálkodjunk!

Mekis Ádám

Laikus kérdések és szempontok 1 Kor 15,54—58-hoz

E kijelentést vagy hiszi valaki, és akkor nincs szüksége érvekre, vagy 
nem hiszi, s akkor az értelmi érvek sem segítenek. (20) — Mit jelent, hogy 
„fullánkja” van a halálnak? Azt, mint a méh és darázs fullánkja: fáj a 
helye, megdagad? Nem értem: a halál fullánkja miért a bűn? Nem az a 
fullánk, hogy nem látjuk többé szerettünket? (20) — Ez is nehéz: „A bűn 
ereje a törvény.” Az egyházi év utolsó vasárnapján nem kellene más ige 
az örök életről? Ez nagyon lehangoló: halál, fullánk, bűn, törvény! (20) 
— Általános értetlenséggel találkozott, hogy a „test” halhatatlanságáról 
van szó. Az idősebb megkérdezettek a lélek halhatatlansága mellett fog
laltak állást. Ügy tűnt, hogy ez az elképzelés egy teljesen meggyökerese
dett és semmiféle indoklásra nem szoruló axióma. A fiatalabbak, bizo
nyára mert a lélek halhatatlanságáról nem hallottak, az egész örökélet
kérdéssel kapcsolatban szkeptikusak. Legjobban így tudják megközelíte
ni: lehetetlen, hogy az ember teljesen elmúljék, vagy: végsősoron az egy
sejtűek örökéletűek. (25) — Egyesek szerint a halál természetes, különö
sen, ha az nem katasztrofális körülmények között történik, mások szerint 
a halál sohasem természetes. Személyes hatalom a halál, vagy ez csak 
primitív képzet? Pál megszemélyesíti, de lehet, hogy csak költői képpel. 
(25) — Isten halál feletti diadalmát óriási lelkesedéssel vallja magáénak, 
hogy ilyen hangot merészel használni, már szinte frivol, ahogyan kihívja 
a halált, ezt az igazi nagyhatalmat! Hogy a halál fullánkja a bűn, illetve 
a törvény, azt jelentené, hogy a törvényen keresztül csipkedi, mérgezi 
meg a halál az embert? (25) — A halál munkánkat gyakran hiábavalóvá 
teszi, az igehirdetésnek bátorítani kell az utolsó verssel: mégsem hiába
való az emberi tevékenység, mert nem a halállal, hanem Isten diadalá
val végződik. (25)
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ADVENT 1. VASÁRNAPJA
Lk 3,1—6

Az alapige értelmezése

Az evangélista a 3. fejezet bevezetésében (1—2 v.) érzékelteti, hogy 
valami új kezdődik az üdvösségtörténetben. A pontos évszámok és a tör
téneti személyekre való hivatkozás azt bizonyítja, hogy amit leír, nem 
kitalált dolog, mítosz vagy legenda, hanem történeti valóság, mely az em
beriség történetének egy meghatározott szakaszába van beágyazva. Más 
forrásokból is ellenőrizhető, pontos adatokat találunk a bevezető két 
versben. Lukács ezzel arra teszi a hangsúlyt, hogy Isten újat kezdő üdv
terve nem valami elvont hozzáférhetetlen képzet, vagy történetfölötti 
esemény, hanem mindig az emberiség történelmében realizálódó való
ság. A politikai és vallási élet akkori vezetői nevének felsorolása (Tibe- 
rius, Pilátus, a 4 tetrarcha, Annás és Kajafás), valamint az évmeghatáro
zás a történelmi hitelesség pecsétjét üti Lukács bizonyságtételére. Ezért 
Jézus útegyengetője, Keresztelő János sem mitologikus személy, hanem 
valóságos hús-vér ember.

Isten szabadításának új korszaka azzal kezdődik, hogy Keresztelő 
János elhívást kap Istentől. Elhívása módjának leírása emlékeztet az 
OT-i próféták elhívására. (Jer. 1,1. Hős. 1,1.) Ezzel is azt hangsúlyozza, 
hogy ugyanaz az Isten cselekszik most is és küld szolgálatra. Ebből a 
tudósításból is kicsendül, hogy akit az Isten elhív, nem maradhat izolál
tan elkülönülve a néptől és az embertársaktól. Nem élhet kivonulva a 
világból, hanem szolgálatát az emberek között kell betöltenie. János is 
kilép a pusztai elzárkózottságból az emberek elé, hogy meghirdesse 
„Isten- megmentésének” (szótéria tou theou) új korszakát é$ ennek foga
dására fel is készítse az embereket. Szolgálata Izrael népének minden 
rétegét érinti. Az egész népet készíti fel az üdvösség fogadására.

3. v. János kérygmájának tartalma a megtérés keresztsége. (Baptisma 
metanoias.) A kumráni közösségben is alkalmaztak kultikus fürdőt és 
bűn vallást, hogy így készüljenek fel és tartsák tisztán magukat az el
jövendő világra. De János keresztsége egészen mást jelent. Nem rituális, 
vallásos tradíciót és ennek kultikus ismétlését. Amit ő követel, egyszeri, 
teljes keresztség, melynek feltétele a „metanoia” , a megtérés. A „metanoia” 
az ember életének döntő, radikális megváltozását, az egész emberi exis- 
tencia gondolati, érzelmi és akarati megváltozását jelenti az Űjtesta- 
mentumban. Ez a feltétele Isten szabadító kegyelmének és az új élet 
kezdetének. János igehirdetése egészen új és más volt és kemény beszéd 
a „kegyesek” számára, hiszen azt hangsúlyozta, hogy nem elég egyes 
vétkeket lemosni, hanem az egész embernek gyökeres irányváltoztatásra 
van szüksége ahhoz, hogy Isten elé állhasson. Gyökeresen szakítani kell 
a múlt bűneivel, azoktól elfordulni és Istenhez visszatérni. Az Istenhez 
fordulás jelenti az embertársakhoz való odafordulást is. mint a megtérés 
gyümölcsét. E gyökeres irányváltoztatás nélkül nincs bűnbocsánat és 
üdvösség.

4—5. v. Lukács nem írja le, mint a szinoptikusok Keresztelő János 
külsejét, életformáját, mert az a célja, hogy olvasói figyelmét a megté
résre hívó szó ragadja meg. A deuteroezsaiási idézet beteljesedését látja 
(Ézs. 40.3—5.) Keresztelő János szolgálatában. Ö a „kiáltó szó” és Jézus 
Krisztus útegyengetője. Ezzel a két szemléletes képpel mutatja be az 
adventi próféta szolgálatának értelmét.
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6. v. „szótéria tou theou” központi fogalom. A messiási várakozás 
forró reményének kifejezője. Izraelben ehhez nemcsak a lelki szabadítás 
gondolatköre társult, hanem politikai messianizmus is. Várták Istenorszá
gának közeli, földi megvalósulását. Ez is egyik oka annak, hogy Keresz
telő János igehirdetése nagy tömegeket ért el és mozgatott meg. — „Pasa 
sarx” a bűnbeesett emberi existenciát jelenti az élő Isten színe előtt. — 
(Irodalom: Dr. Prőhle K.: Lukács evangéliuma, Rienecker: Das Evan
gélium Lukas).

Az alapige mai mondanivalója

Advent 1. vasárnapjával új egyházi esztendő kezdődik. Isten szere- 
tetének új életet teremtő hatalmát kínálja fel az egyház népének. Ezért 
számunkra ádvent a bűnbánat, megtérés és a Krisztus-várás áldott ideje. 
Újat akar kezdeni Isten bennünk és általunk. Az emberi szívben ott él a 
vágyakozás az új, a szebb és jobb után. Izzó reménység és vágyakozás 
töltötte el a 2000 év előtti emberiség szívét is. Kiábrándult, megfásult 
emberi szívek várták, hogy jön valaki, aki a szegényeknek sorsát szívén 
viseli, a betegeknek gyógyulást, rabszolgáknak szabadulást, a megfárad
taknak boldog, reményteljes új életet hoz. Ennek az új korszaknak nyi
tánya csendül ki alapigénkből.

Mai életünk is tele van várakozással, feszültségekkel, olyan kérdé
sekkel, amelyek világméretben jelentkeznek. Mi is kimondhatatlanul 
vágyakozunk, egy új, békés jövendő után, melyben nem lesz többé há
ború, kizsákmányolás, éhség és embertelenség és minden^ nép emberhez 
méltóan élhet, kibontakoztathatja képességeit és testvérnek tudhatja 
magát az emberiség nagy családjában.

1. Az ige ma is újat akar kezdeni mibennünk és általunk. Isten új éle
tet teremtő evangéliuma ma is hangzik. Az emberiség mai történetébe 
beágyazva végzi üdvösséget szerző munkáját. Istennek minden korban 
van szava az egyházhoz és a világhoz és ezáltal munkálja közöttünk és 
általunk üdvtervének megvalósítását korunk kérdései és megoldandó 
társadalmi, gazdasági és politikai feladatai közepette. Az ige élő és ható. 
Elhív ma is embereket, szolgálatba állít, hogy Jézus megváltó szereteté- 
nek útját készítgessük az emberi szívekhez. Az első ádventi útegyengető 
Keresztelő János volt. Ma Isten elhívó és szolgálatba állító szava hozzánk 
szól az egyház népéhez. Lelkészekhez éppen úgy, mint a laikusokhoz, 
hogy Isten világot átölelő szeretetének, melyet Jézus Krisztusban adott, 
hírnökei legyünk embertársaik között. Keresztelő János példája bizo
nyítja, hogy akit Isten elhívó igéje megragad, az nem vonulhat el a vi
lágtól, annak problémáitól. Az egyház a maga szolgálatát nem végezheti 
eldugottan, a világtól elzárkózottan, az emberektől 'izoláltan, mert Isten 
szolgálata nyilvánosságot követel. Megbízatása „ország-világ” színe előtt 
teljesítendő feladat.

2. Megtérés nélkül nem vagyunk alkalmasak az új élet szolgálatára. 
Sem az egyes keresztyén emberesem az egyház, mint közösség. Az egyéni 
hitélet megújulása és az egyház megújulása akkor kezdődik, amikor 
meghalljuk és halálosan komolyan vesszük Isten megtérésre hívó szavát. 
Akkor helyes az egyház igehirdetése és válik aktuálissá a mai ember 
számára, ha Isten kegyelméről és szeretetéről szóló igehirdetés az egyes 
keresztyén embert és az egyházat bűnbánatra és megtérésre ösztökéli. 
Alapigénk szerint a megtérés nem egy kegyes hangulat, vagy valami 
belső megjavulás, hanem az egész életnek gyökeres, existenciális meg
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változása. Az értelem, érzelem és akarat teljes megújulása. Egyéni, gyü
lekezeti és az egyház életében a múlt bűneivel való gyökeres szakí
tást jelenti, teljes odafordulást az élő Istenhez és ugyanakkor az emberek 
felé forduló és azokért szolgáló új élet kezdetét. Nem lehet leegyszerűsí
teni az egyház megújulását azzal, hogy ha az egyének megtérnek, akkor 
az egész közösség megújul. Az a felfogásunk, hogy az egyház bűnbánata 
és megtérése van hatással az egyén életére-és annak megújulására. En
nek világos példája egyházunk új útjának a kitusakodása. Az egyház 
megújulásának útján Isten mindig a konkrét bűnökből való megtérés 
szükségességére mutatott rá. Különösen élesen került előtérbe a zsidókér
désben való felelősségünk és a társadalmi igazságtalanságokban való 
bűnrészességünk a második világháború után. Az egyház felelősségét 
nem háríthattuk el magunktól, mikor az egyház majdnem szótlanul tűrte 
a megkínzott és legyilkolt zsidóság kálváriáját. Azt is meg kellett lát
nunk, hogy az egyház mérhetetlenül nagy mulasztást követett el a mun
kásosztállyal szemben, amikor magukra hagytuk őket, ahelyett, hogy 
problémáik megoldásában segítettük volna, s az egyház kiszolgálta a ha
talmon levőket. Akkor adta meg Isten a kibontakozás útját, amikor Isten 
színe előtt megtértünk e konkrét bűneinkből. Mindez nem ment fel az 
alól a követelés alól, hogy ma is meg kell térnie az egyháznak bűneiből. 
Maradt még a régi bűnökből is (gyávaság, meg nem értés, konokság, lelki 
gőg), de az élet mindig új körülményetTKözé viszi az egyházat. Üjra meg 
újra meg kell térni a megkísértő fásultság, közömbösség, önzés és re
ménytelenség bűneiből. A megtérés nem egy lezárt tény, hanem napról- 
napra megújuló feladat. (Luther).

3. A megtérés gyümölcse a bűnbocsánatból élő, félelem nélküli szol
gálat. Jó tudnunk, hogy a megtérés Isten bűnbocsátó szeretetének aján
déka. Ezért az egyén és az egyház megtérése sohasem lehet öncélú. Min
dig az embertárs felé fordítja figyelmünket. Isten igéjének hirdetése el
választhatatlan a szolgáló szeretet gyakorlásától. Az Istenhez megtért 
egyén és egyház lesz igazán alkalmas arra, hogy a mai élet által felve
tett kérdésekre szolgáló szeretettel tudjon szolidaritást vállalni saját né
pével, a megoldandó problémákban segítő szeretettel mellette álljon. Egy
házunk szolgáló szeretetének horizontja egyre tágul. A világ minden né
péért érzett felelősség, a (béke, társadalmi igazságosság megvalósítása, az 
igaz emberség megvalósításáért folytatott küzdelem, a világ kínzó gazda
sági és politikai kérdései és azok megoldásáért való fáradozás mind bele
tartoznak az egyház szolgáló szeretetének világméretű távlatába. Advent 
1. vasárnapjának igéje adjon nekünk új életet, igaz megtérést, hogy al
kalmasak lehessünk szolgálatra.

Garami Lajos

Laikus kérdések és szempontok Lk 3,1—6-hoz

Ez a sok furcsa név zavaró és idegenségük mosolyra késztet.'Talán 
nem is kellene felolvasni. — Nekem meg éppen ezek a nevek mondanak 
sokat, mert így értem meg, hogy Keresztelő János nem mesealak, 
hanem be lehet sorolni római és zsidó történelmi alakok közé. Különben 
is van legalább 2 ismerős név: Tibérius császár a történelemből és 
Pontius Pilátus a Hiszekegyből. — Felejthetetlen képet láttam valahol 
Keresztelő Jánosról: beesett arcú, torzonborz, gyulladtszemű dühös 
ember, félelmetes, ijesztő „mumusként”- gondolok rá ma is. — Nem 
szabad elveszni a történelmi meghatározásban, mert a döntő az, hogy
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szólt az Úr Jánoshoz, mint a többi prófétához, ez a tartalom, a többi 
csak keret. — Szerintem nem lehet kihagyni a történelmi keretet, mert 
ez itt ugyanolyan fontos, mint az előző fejezetben a karácsonyi történet
nél. — A kettő nem zárja ki egymást, sőt én akkor értem meg a szavát, 
ha tudom, hogy hol és mikor mondta, amit mondott. — Miért csak ád- 
ventben hallunk Keresztelőről? Miért hallunk egyáltalán róla? Jézus 
mellett elhomályosul. Csak azt ne mondják megint, hogy legyünk mi is 
Keresztelő Jánosok! — Keresztelő többet és mélyebbet is mondott, mint 
ebben a szakaszban olvassuk, nem is általánosságban beszélt, hanem 
személyhez szólóan, megszólította a vámszedőket, katonákat, el kellene 
olvasni a 20. versig. — Még a 21—22. verset is, mert ott van szó először 
Jézusról. — Csak a megtérésről kellene beszélni ezen a vasárnapon, 
mert ez a döntő ebben a szakaszban, nem a foltozgatás, hanem a gyö
keres változás a karácsonyi előkészület! (3) — Más az, hogy Isten 
jelenvaló és más az, hogy Isten érkezik. A jelenlétét alig veszik komo
lyan az emberek, de az érkezése nyilvánvaló mindenki számára. Nem 
szabad elmosódnia annak, hogy az ádvent örömöt jelent! — Szerintem 
itt nem arról a keresztségről van szó, amit mi is kaptunk gyermek
korunkban. Itt a zsidóknak ki kellett fejezniük azt, hogy komolyan 
vállalják a megtérést. (A tisztátalannak tartott pogányok szertartása 
volt ez az alámerülés.) Keresztelő azt követeli, hogy a „tiszták” is 
ismerjék el romlottságukat. Szerintem tehát a vízbemerítés jel volt, 
amit azok a régiek nagyon is jól értettek. Az igazi életfordulatot nem 
lehet eltitkolni. — Amit tesz, az Ézsaiás jövendölésének beváltása. 
Az útkészítés nélkülözhetetlen, de még nem a szabadítás. Keresztelő az 
ószövetség utolsó embere, de az újszövetséget Jézus hozza! A mi időnk
ben is érvényes Ézsaiás sürgetése és a Keresztelő példája. — Nem értem 
a völgyek és hegyek képét. Önmagát mindenki hegynek tekinti, a töb
bieket völgynek. A gőgösöket meg kell tanítani alázatra, a kisebbrendű
ség nyomorékjait pedig bátorítani kell. Azt hiszem, hogy Keresztelő 
azon fáradozik, hogy várakozó isereget hozzon létre a nép között. Olyan 
embereket, akik a bűnbocsánatot várják az érkező Szabadítótói és nem 
egyebet. — Keresztelő a zsidóknak prédikált, az egyház ma a keresz
tyénekhez szól. Izraelnek és az egyháznak egyformán meg kell térnie. 
Túl sok a különbség — hegy és völgy különbség! — gazdasági szem
pontból, kulturális, egészségügyi tekintetben, politikai szabadság terén. 
Mai megtérésünk komolyságát az jelenti, ha végre hozzáfogunk a ki- 
egyenlítéshez, ez persze csak útkészítés, de vajon meddig tétlenkedhe
tünk? — Akkor a lukácsi adatközlés és névsor helyére a mai világ- 
helyzetnek kell kerülnie, amelyben „jön az Úr szava!” és téríti a maga
biztos hívőket és vigasztalja az elnyomottakat. Sürgős, mert útban van 
hozzánk az Isten. (11)

ÁDVENT 2. VASÁRNAPJA 
Lk 1,13—17 

A textushoz

Lukács a gyermekségi történetekben egymás mellé állítja János és 
Jézus születésének történetét. A történetek elbeszélésének részleteiben 
is bizonyos párhuzam figyelhető meg. Már itt kihangsúlyozza Lukács 
az összefüggést, az azonos vonások mellett a különbséget is, ami János 
és Jézus küldetése között van.
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Mindkettőjük küldetését Isten terve határozza meg. A gyermekségi 
történetek így azt is világossá teszik, miért nem támadhat versengés 
János és Jézus között, tanítványaik vitára kész magatartása ellenére 
sem, s hogy miért nem tudják őket ellenfeleik egymással szemben 
kijátszani.

A kijelölt textus mélyen az ószövetségi gondolkodásban gyökerezik 
és sok exegetikai kérdést vet fel. A 13. vers az események közepébe vág. 
Így nem kerül hangsúly Zakariás életére, hitére vagy magatartására, 
csak az ígéretre, amit kap, jóllehet annak előzménye évekig, vagy inkább 
évtizedekig tartó sóvárgás és imádság. Zakariásnalk már nincs reménye, 
mikor fia születésére ígéretet kap. Az ígéret is, gyermekének a neve is 
Isten kegyelmére figyelmezteti. A 14. versben megígért örömben ott 
van Isten népének az öröme is, az ígéretek beteljesedése, Isten kegyel
mének az átélése felett. A 15. vers arra a nazir jellegre utal, mely 
Keresztelő János külső megjelenését jellemezte. Döntő változás azonban, 
hogy életének erejét nem az érintetlen hajban és szakállban, hanem 
Isten Szentlelkének az ajándékában bírja. A próféta nagyságát a benne 
és rajta keresztül munkálkodó Lélek ereje teszi nyilvánvalóvá az embe
rek előtt. A 16. versben már másodszor szerepel a „sokak” kifejezés. 
Ez nemcsak az eredményes munkára utal, hanem egyúttal a próféta 
szolgálatának a korlátait is jelzi. Sohasem tudták a próféták az egész 
népet, az egész gyülekezetei igehirdetésük hatása alá vonni. Az Izrael 
Istenéhez való megtérés az ígéreteket adó s megtartó Isten előtti bűn
vallást, az ígéretekhez való ragaszkodást és engedelmességet jelentette. 
A 17. vers Malakiás prófétát idézi (Mai. 3,1; 4,5—6), de nem szó szerint. 
Míg Malakiás ezt mondja az Űr előtt érkező prófétáról: „Az atyák 
szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz”, addig ez az 
ígéret így hangzik: . . .  „hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az 
engedetleneket az igazak bölcsességére”. E mondatot többféleképpen 
értelmezik az exegeták. Vannak, akik az atyák megtérésének a hang- 
súlyozását látják benne, mások párhuzamba állítják a két idézetet s az 
engedetlenekben a fiakat látják, míg az atyák az igaz lelkűek. Van, aki 
nem keres generációs problémát, csak azt hangsúlyozza, hogy Keresztelő 
Jánoson keresztül Isten az engedetleneket hívja megtérésre, akár atyák 
azok, akár gyermekek. Keresztelő János küldetésében valóban döntő 
szerepe van a megtérésre hívó szónak. E megtérésre hívó szó kettős 
irányú. „Embereket Istenhez és egymáshoz térít.” (Prőhle.) Ezáltal a 
szolgálata által lesz János az újszövetség előhírnöke és előkészítője. An
nak megemlítése, hogy ő az Illés leikével jár, a messiási korszak eljöttére 
utal. A messiási idő eljötte Illés visszajövetele nélkül elképzelhetetlen 
volt János kortársai számára. A Messiás eljötte Izrael népének tudatá
ban is Isten kegyelmének a kiáradását jelentette, ezért várták, másrészt 
az igazság napja az ítélet eljöttét is jelentette, ezért volt sürgető a 
megtérésre hívó szó.

Az igehirdetéshez

Keresztelő Jánosról szóló ígéret ez az ige. Benne van János élete, 
szolgálatának ereje, a próféciák beteljesedése, a Messiás jövetelének 
bizonyossága. Még csak ígéret, mely így elsősorban nem János életéről, 
hanem az ígéretet adó Istenről tanúskodik.

Az ószövetségi nevek gyakran utalnak arra, ami viselőjükre jel
lemző. A János — Istentől kapott név ez, így jelentése nyilván hang
súlyos: Isten kegyelmes. János küldetése, ill. a róla szóló ígéret valóban
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tükrözi Isten kegyelmét. Az ígéret minden mondata összhangban van a 
megszülető gyermek Istentől kapott nevével.

Úgy látom, ebben az irányban szólalhat meg igénk szemléletesen a 
gyülekezetek felé.

1. Isten kegyelmes, imádságot meghallgató. Hosszú várakozás után, 
nem a betervezett vagy remélt módon, mégis megvalósul Zakariás 
kérése. Gyermekük születik. Amíg a gyermektelenség miatt szégyenkez
tek, nem volt gyermekük, most a terhesség miatt szégyenkező idős szülők 
megkapják. Zakariásnak meg kell tanulnia, hogy a megígért gyermek 
nem személyes hitének jutalma, hanem a kegyelmes Isten ajándéka, 
akit mások számára is áldássá tehet. Nehéz utat járat végig a szülőkkel, 
míg megismerteti kegyelmét. Így készíti fel Zakariás családját a még 
nagyobb szolgálatra.

Ha Zakariás Isten népének a képviselőjeként állt Isten előtt, példája 
számunkra azt jelenti, hogy Isten sokszor nem várt módon válaszol népé
nek ínségére és imádságára. Imádságaink meghallgatása azonban mindig 
a kegyelmes Isten ajándéka, amellyel távolabbi céljai is lehetnek. Népé
vel is végigjárathat olyan utat, amelyen felkészíti cselekedeteinek elfoga
dására. így visz kegyelmének megismeréséhez még közelebb.

2. Isten kegyelmes, örömet adó. Zakariás és felesége életében családi 
örömet. Egyéni felszabadulást egy nyomasztó teher alól: Miért büntet 
Isten, hogy nem adott gyermeket? Miben vétkeztünk? — Népének adja 
a megtérés örömét. Amikor rádöbbent bűneinkre, de megtérésre hívó 
szava bűnbocsátó kegyelmét is feltárja előttünk. Az üdvösség öröme ez 
s életet újító erő. Amikor Isten „sokaknak” megadja ezt, az öröm közös
séget formáló erő lehet, melyben derűsebbé válik a reménység s szem
léletesebbé a hit tapasztalatai.

Hányszor kell szembenéznünk ezzel a mérlegre helyező kérdéssel: 
örvendező keresztyén életünk hiánya nem annak bizonyítéka, hogy nem 
ismerjük Isten kegyelmét és nem bízunk benne? Ha jobban ismernénk 
Isten kegyelmének erejét, önmagunk féltése helyett jobban rá mernénk 
bízni az életünket. A nagyobb öröm pedig nyíltabbakká tudna tenni em
bertársaink iránt.

3. Isten kegyelmes, Leikével munkálkodó. Lehet, hogy kortársai szá
mára Keresztelő János Istentől küldött próféta voltát külső megjele
nése s aszketikus élete igazolta. Szolgálatának ereje azonban egyedül 
abban volt, hogy Isten Lelkének erejével szólt. Keresztelő János vagy 
Jeremiás, próféták vagy apostolok szolgálata mellett az egyház élete 
mindmáig arról tanúskodik, hogy akiket Isten elhív szolgálatára, azok
nak erőt is ad annak vállalásához és végzéséhez. Mindig megvan ennek 
a szolgálatnak a terhe, nehézsége, belső gyötrelme, mégis, erőtelen 
emberi életeket naggyá tehet ebben a szolgálatban a Lélek ajándéka.

Leikével építi s formálja Isten egyházát is. Nemcsak egyeseket, egész 
egyházát is szolgálatra neveli. Rádöbbenti mulasztásaira, bűnbánatra 
készteti, megtisztíthatja, hitét megújíthatja, új utakra s új felismerésekre 
vezetheti, alkalmassá teheti a rábízott feladat teljesítésére. Kiszámítha
tatlan, meghatározhatatlan a Lélek munkája, az azonban bizonyos, hogy 
mindig életet munkál.

4. Isten kegyelmes, embereket önmagában s egymáshoz térít. Keresz
telő János Izrael történetének egy meghatározott pontján kapta a meg
bízatást erre a szolgálatra. A keresztyén egyház számára ennek a szol
gálatnak a végzése állandó jellegű feladat: embereket Istenhez s egy
máshoz téríteni. Isten kegyelmének még mélyebb megtapasztalása felé 
vivő szolgálat ez, de erre kötelez Jézus példája és a szeretet parancsa is.

631



Az egyház minden mulasztása és vétke e kettős feladat rosszul 
végzéséből adódik. A rosszul végzet szolgálat pedig mindig arról tanús
kodik, hogy megszakadt a helyes kapcsolat a kegyelmes Istennel.

Ma, amikor világméretű feszültségek mellett, világméretű egymást- 
keresés korát éli az emberiség, az egyház kettős szolgálata különöskép
pen is érzékenyen mérettetik le. Amikor az egyház embereket egymáshoz 
térítő szolgálata kudarcot vallott, az azt jelenti, Istenhez térítő szolgá
lata is eredménytelen maradt. Ez mind a gyülekezetek életében, mind 
a keresztyén egyházak világméretű szolgálatában érvényes.

5. Isten kegyelmes, mi kegyelmének szövetségében élhetünk. Keresz
telő János küldetésének sajátossága, hogy közvetlenül a megígért Mes
siás előtt jár. Az ő útját készíti. Benne Malakiás próféta jövendölése 
teljesedik be. Ennek az ígéretnek a beteljesedése, János megtérésre hívó, 
előkészítő szolgálata Isten kegyelméről beszél. Így lehet, az evangéliumok 
tudósítása szerint, János szolgálata a Jézus Krisztusról szóló örömhír 
kezdete. Isten kegyelmének teljessége: a Jézus Krisztusban adott új 
szövetség. Ha Isten hű volt ígéreteinek megtartásában, mennyivel inkább 
bízhatunk szövetségében.

Az egyház ma nem az előkészület bizonytalanságában, hanem a 
beteljesedés örömében, Krisztus után jár. Mégis, életéhez hozzátartozik 
az állandó megtérés és szolgálatra készülés. Reménységében és szolgá
latában mindig rászorul Isten kegyelmére. Életének biztos alapja ez a 
kegyelem s a szövetségét megtartó kegyelmes Isten.

Magyar László

Laikus kérdések és szempontok Lk 1,13—17-hez

Az alapigében foglalt helyzet és téma olyan távoli, hogy mindenek
előtt meg kell magyarázni, de Keresztelő János személyében és munká
jában rejlő nagyságot azonban gyakorlatilag bőven és jól ki lehet hasz
nálni. ^Ezen legyen a hangsúly! Nagy az Úr előtt. A János szó etimoló
giája, a nevek varázsa. Öröm: nyereség lesz az emberiségnek. Sokakat 
megtérít. Mit jelent Istenhez térni? Nagy térítők felelevenítése az egy
háztörténelemből hasznos lenne. Az atyák és fiák kiengesztelése mindig 
probléma volt? Az aszkétaság eszményét ma igen kevesen becsülik és 
még kevesebben követik. Hozzá tartozik ez a keresztyénséghez? Hol 
kezdődik a luxus? Jó lenne Keresztelő János programjának pozitív 
vonásait kifejteni. A maga életét akarta csak megfegyelmezni? vagy 
osztálytársadalmi forradalmat is? A jólét kényelmessé tesz, és benne élő 
ember nem teszi szóvá a legkirívóbb igazságtalanságokat sem. A hippik 
sok furcsasága mellett is figyelemre méltó próbálkozásuk a luxusról 
való lemondás irányában. Hogyan áll szemben az engedetlenség és az 
igazak bölcsessége? Az engedetlenség ostobaság? A szabadság lázában 
élő nemzedéket hitelreméltóan kell meggyőzni az engedelmesség hasz
náról és a kritika mértékéről. Tökéletes nép: Van ilyen, vagy ezt az esz
ményképet akkor is fenn kell tartani, ha elérhetetlen? Öelőtte jár: 
Keresztelő János és Jézus kapcsolata! A keresztyén hit és erkölcs füg
gése Jézustól. Nekünk is Keresztelő Jánoshoz kell visszamennünk, akik 
már Krisztus ismeretében nevelkedtünk, vagy csak szigorát és örömét 
tanuljuk meg? (27b) — Miért lesz János „aszkéta életstílusú” ember? 
Miért van az, hogy különösen is az ótestamentumi „Isten emberei” va
lami rendkívüli módon jönnek a világra? — Milyen könyörgést hall
gatott meg Isten? Amelyik a meddő anya számára kért gyermeket,
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avagy Isten a Messiás után kiáltó imádságot hallgatta meg, s aki nem 
a „váradalmaknak megfelelően”, hanem saját üdvterve szerint ad Szaba- 
dítót? — Ami Isten ajándéka, az a kis és nagy közösségek számára 
jelent örömöt. Isten ajándéka tehát nem a „kiváltságosoknak” , a „kegye
seknek”, a „jóknak' kijáró ajándék, hanem mindig általános érvényű 
minden emberre. De megfordítva is érvényes: Isten ajándéka az egész 
világnak adatott a Krisztusban, s ez örvendezővé tesz családokat és 
egyeseket. (14)

Ád ven t  3. v a s á r n a p j a

Jn 10, 30—42

30. v. A „hen” más gondolatot fejez ki, mint a „heisz”. Nem az azo
nosságot domborítja ki, hanem az elválaszthatatlanságot. 33. v. A „blasz- 
fémia” =  káromlás. Jézus ellenségei szeméb.en halálos bűn a harminca
dik v. bizonyságtétele (3. Móz. 24,16) és nem kinyilatkoztatás. A betű 
vallásossága bezárja az ajtót Isten merész és világraszólóan új, kegyel
mes lépése előtt. Amit ellenségei tesznek, valóban blaszfémia, mert leg- 
lelke szerint nem más a káromlás, mint konok, vak és dühödt szembe
fordulás Istennel, még a félresikerült apológia ürügyén is. Elgondolkoz
tató figyelmeztetés rejlik és bomlik ki egyszerre ebben a mindenkori és 
mindenfajta apologizálásba csomagolt engedetlenséggel szemben. A 34. 
v. „nomosz” szava =  ótestámentom. A 82. zsolt. 6. verséből idézett: iste
nek vagytok (elóhím attem; eredetileg ítéletmondásként hangzott a po
gány népek istenei felett) eredeti helyén iróniával nevezi a roppant fe
lelős tisztükben elmarasztalható földi bírákat isteneknek. János itt in
kább a 8. zsolt. 6. verse értelmében idézi: kevéssel tetted őt (t. i. az em
bert) kisebbé Istennél. Persze itt is van az idézetnek némi ironikus éle. 
Ha emberek, akik Isten nekik' szóló szava alapján Isten fiai lehetnek és 
felelős megbízatást kaphatnak, milyen alapon kérdőjelezhető meg Jézus 
istenfiúsága? Nemcsak tévedés van ebben az apologetikus kirohanásban, 
hanem végzetes begombolkozás is az egészen új utat kezdő Isten előtt. 
A másokat megtévesztés bűnének nyilvánvalósága pedig az elkerülhe
tetlen ítéletet bukkantja fel. — Jézus szeretet-cselekedetei önmagukban 
lerántják a leplet ellenfelei dühös és alaptalan okvetetlenkedéséről. Az ő 
érve kézzelfogható érv, nem dogma, rabbinizmus es filozófia, hanem hite
lesen szolgáló bizonyságtétel Isten yalódi indulatáról, és szándékáról, 
amelyben nemcsak eszköz az ember, hanem mentő szeretetének célja is. 
A farizeusi hitből csak olyan etikai magatartás származik, amelyik kö
veket ragad és ölni készül. Jézusnak az Atyához való páratlan viszonyá
ból az a sok jó cselekedet nőtt ki, amelynek tetőfoka kereszthalála és 
feltámadása. Mindennapi gyümölcse pedig nyájának szeretet-cselekedetei 
mindenek javára úgy, hogy az alany ő marad.

A 39—42. v.-ek azt világítják meg, hogy Jézus minden ellenséges és 
emberi akadékoskodás ellenére hűségesen teszi a magáét és Öt ebben 
nem akaszthatja meg, de nem is pótolhatja senki. Az út nyitva van hozzá 
mindenki számára. Keresztelő Jánosnak és mindenki másnak róla való 
bizonyságtétele Őhozzá vezethet embereket, sokakat. A lényeges mégis az 
marad, hogy a róla szóló helyes bizonyságtétel mindig igaz. Jézus él, 
szól, cselekszik, szeret. A bizonyságtétel alapján sarjadó hit titka Jézus
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maga és ez a hit Őelőtte nyitja az ajtót. Az időszerű bizonyságtétel — ha 
elutasítják is — nem téveszt, a valódi hit nem téved, Jézus pedig hű 
marad.

Az alapige jánosi összefüggése

A jó Pásztorról szóló példázat keretét alkotó templomszentelési vita
beszéd egyik darabja alapigénk. Megelőzi tehát az a szakasz, amelyik Jé
zusnak nyájához fűződő csodálatos viszonyát az ajtó és rabló, a jó 
pásztor és béres képek és hasonlatok ellentétében bukkantja, elénk. Utána 
pedig Lázár feltámasztása következik. — Miért fontos ez alapigénkkel 
kapcsolatban? Azért, hogy Jézus szándéka még világosabban álljon előt
tünk. Sok jó cselekedete egy pillanatig sem téveszthető szem elől. Jézus 
éppen abban egy az Atyával, hogy teljesen az Ő mentő szándéka szerint 
tesz mindent. Nem a saját ötletei szerint cselekszik, hanem engedelmes 
az Atya iránt halálig. Ez az engedelmesség azonban egy cseppet sem 
önmagáért való. Az Atya abból a célból van Őbenne itt a világban, és Ő 
az Atyában, hogy csalhatatlanul megízlelje a világ Isten szeretetét, hogy 
higgy jenek annak a szeretetnek és abban szeretetben. Még közelebbről: 
Krisztus tetteiben célbajusson Isten szeretete a Benne hivők hite által. 
Mindenki javára. Minden tévedéssel, tévelygéssel és tévesztéssel szemben 
kidomborítja az alapige Isten Jézus személyéhez kötött, megmásíthatatlan 
és változatlan szándékát. Egyúttal azt is, hol kezdődik, folytatódik és 
mire jut minden tényleges blaszfémia.

Az alapige és az advent

Advent 3. vasárnapján kell és szabad ennek az alapigének alapján 
prédikálnunk. Távolról sem egyszerű dolog, de ha nem pusztán az ünnep 
hordozza és diktálja a mondanivalót, hanem az ige uralja az igehirdetést 
és az ünnepet, az életet és hétköznapot pedigi szemmeltartja és célozza,' 
akkor lesz mondanivaló. Isten Szentlelke ez esetben garancia.^

Ne izgasson bennünket, hogy nincs az alapigének ádventi „hangulata” 
és bizonyára szabad választásunk aligha esett volna erre az igére. Ád
ventiek mi vagyunk és Isten igéje ebben az ádventi helyzetünkben 
mondja el azt, amit akármikor máskor is elmondhatna, de most mégis 
sajátos éle van. Két ádvent között roppant sok lehetősége van annak, 
hogy megtévedjünk és megtévesszünk. Meghökkentő példája ennek az 
alapige szerinti zsidók magatartása. Nem okvetlenül kell azonban ennek 
így lenni. Jézus Urunk is kéznél van, jókor, idejében szól és tesz. Nem 
úgy, mint a farizeusok és írástudók, hanem mint akinek hatalma van és 
szíve van.

Jézus csakugyan Isten fia. Ő azt, aki megérkezett a világba azokon a 
történelmi, családi és egyéb körülményeken át és azokba, amelyeket 
előzményként az ótestamentom, beteljesedésként az új testamentom, tehát 
az írás ad elénk. De azoktól merőben elütő történelmi, társadalmi és 
világviszonyok között is Isten Fia. Amit az írással egyezően mond Őróla 
a bizonyságtétel, az mindenkor igaz- Őbenne Isten találkozik velünk és 
Benne Istennel találkozuk.

Jézus cselekedeteinek nemcsak múltja van. Tovább tartanak jele
nünkben és jövendőjük van. A hit számára nyilvánvaló, tapasztalható, de 
nem egészen megmagyarázható összefüggés alapján hitet is ébresztenek.
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Ezek a tettek nem függetlenek tőlünk és a környezetünktől, világunktól 
és a világtól. Jézus embereket szólít, használ fel jó és alkalmas eszközö
kül azért, hogy szava és cselekedetei emberek életében jelentsenek 
változást, megoldást. Jövetelének, érkezésének célja változatlan: a földi 
élet és az örök élet, nem külön-külön, hanem egyszerre.

Káromlássá lesz minden olyan magatartás, szó, tett, amelyik a hitnek 
Krisztusba vetett bizodalma helyett, követése helyett, a vele való együtt- 
lépés helyett elzárkózik előle, kirekeszti vagy a maga szekerébe kívánja 
fogni őí. Senki és semmi ne tévesszen meg minket. A látszólagos nélkü- 
lözhetősége éppen úgy ne tévesszen meg, mint a késése, türelme vagy 
keresztyénnek álcázott balnézetek róla. A vele kapcsolatos hamis viszony 
se tévesszen meg bennünket.

Nincs más Krisztus

Ezen az ádventi vasárnapon józanul és határozottan nézzzünk szembe 
azzal a ténnyel, hogy nincs más Krisztus azon az egyen kívül, aki akkor 
régen azon a decemberi jeruzsálemi templomszentelési ünnepen maga 
tett magáról bizonyságot. Akármennyire érdekes lehetne az a lélektani 
mozzanat, amelyik bizonyságtételét káromlásnak minősítette, a hangsúly 
mégis ezen a tényen van. A leleplezett, a csalódott és a fanatikus ember 
dühös védekező állása és támadása mosolyra érdemes vakondtúrás csu
pán Jézus saját szavával és tetteivel szemben. Idomíthatatlan személye 
és megingathatatlan magatartása úgy szeli át a történelmet, hogy tekin
télye mindig csorbíthatatlannak bizonyul mentő szeretetében és tettei
ben. Helyette nem vált be más. Alapigénk ezt a jelenre és a jövendőre 
nézve is lehetetleníti.

1. Az Írásnak igaza van. Isten Lelke indítására, fegyelmével és el
lenőrzése mellett született az, hogyan volna megmásítható, megcáfolható? 
Vagy talán a századok vasfoga, a fejlődés, a technika és kultúra ezer 
csodája az írás régi öltözetével együtt azt is megemésztette és feleslegessé 
tette, akiről szól? Ha így volna, bizony semmi erőlködés nem támasztaná 
Öt életre, nem hozhatná vissza. Legyünk józanok! Ez nem megy. A hi
tünk is kevés volna ahhoz, hogy egy régi írás tekintélyét, hitelét helyre
billentse. Az írásnak azért van ma is igaza, mert Jézus érkezik benne, 
szóra, tettre, vigasztalásra, bocsánatra.

2. Az a Názáreti Jézus, Mária fia, valóban Isten fia. Nem ő tette 
magát ember létére Istenné. Mindig volt körülötte annyi szemfüles és 
eszes kritika, hogy az ilyen magánvállalkozást kiszűrte volna a történe
lem kezdettől fogva. Jézus nemcsak az Írásra hivatkozott, a cselekede
teire apellált: higgyetek a cselekedeteknek. — Ez valami volt akkor — 
mondhatja bárki —, de hol van ma nyoma, látszata, súlya és sodra tet
teinek? — Szerte a nagyvilágon, emberi szóban, szíves és áldozatos em
beri tettekben Krisztus maga tanúskodik magáról. Ennek kezdete minden 
igehirdetés és igehallgatás. Van ilyen és lesz ilyen, de nagy felelősség is 
az. Problémás és közelben, távolban sebzett világunk éppen felelős és 
áldozatra kész emberszívek hitében és szeretet-cselekedeteiben éhezi, 
várja és kapja azt a Jézust, aki Mária fiaként is valóságos Isten. Nem 
ügyes bizonyítás kérdése ez, hanem azé a tapasztalaté, amelyiknek Krisz
tusba vetett hittel és az ő indulatával veti meg alapját Krisztus nyája, 
az egyház.

3. Nem is lesz tehát más Krisztus. Senki kedvéért sem. Sem régi, 
sem új ellenfelei kedvéért, de még saját népe kedvéért sem. Nem ö
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esik káromlás bűnébe, hanem az a népe, amelyik sokszor és sokfélekép
pen ízlelte benne, hogy jó az Ür. Bennünket is környékez a káromlás 
veszedelme? Mindig. Valahányszor útját álljuk, valahányszor lemaradunk 
Tőle, mindig jelentkezik az a farizeusi konokság, amelyik tagadja Öt. 
Ha szóval nem, viselkedéssel ellene mondunk annak, akit az Atya meg
szentelt és elküldött a világba. Abba, amelyik a mi világunk is, bűnnel, 
bajjal, halállal. De éppen Jézus Krisztus által nemcsak a bűn, baj, halál 
világa világunk. Az egyetlen Krisztus világa, bűnboesátásra, új szívre 
és reményre. Minden konok és dühös idomítási szándék, minden kisajátí
tási buzgalom és minden naiv Krisztus mellett ágálás igazában csali 
emberi, keresztyén és egyházi posztot véd, a régi ellenfelek szélmalom 
harcát és szalmacsépelését idézi. Nincs más Krisztus és nem is lesz más, 
csak az, aki ügyévé tette a mindenkori világot- Bűnével, bajával, jelené
vel, holnapjával együtt. A mi és kortársaink útszakaszára, nekünk és 
rajtunk keresztül, újra felajánlkozik hatalmával és szívével. Gyilkos 
köveknek semmi helye azért népe, nyája kezében. A viszontszeretetre, a 
bizalomra és követésre szolgált rá. Ő maga őrizzen meg minket mniden 
tévelygéstől és a késő bánattól!

Szabó Gyula

Laikus kérdések és szempontok Jn 10,30—42-hez

A szakasz az Ember tragédiájának „ i” -vitáját juttatja eszembe. Jé
zusnak az Atyával való egysége és az ezzel kapcsolatos ótestamentumi 
bizonyítás számomra nem meggyőző erejű. — Feltűnő, hogy Jézus a 
„szeplőtelen fogantatására” nem hivatkozik, hanem főleg cselekedetei
nek alapján igényli, hogy Isten Fiának tartsák. — Félő, hogy ezzel az 
igével kapcsolatban elvont dogmatikai fejtegetéseket fogunk hallani. 
Nem találom az igének és életemnek találkozási pontjait. — Az a meg
jegyzés, hogy akkor sokan hittek Jézusban, engem még nem segít hitre. 
— Szokatlan ádvent idején ez a problémakör. Arról lenne jó hallani, 
melyek azok a „jó dolgok” , amelyeket Jézus mutatott. Ezekben biztos 
több gyakorlati üzenet lenne, (la) — Jézusnak azt a kijelentését, hogy 
ő az Atyával egy, egészen természetesnek tartották. „Az Atya, a Fiú és 
a Szentlélek egyet akarnak. Sohasem volt ellentét az Atya és a Fiú kö
zött. (Nem úgyA mint az emberek között!) Jézus mindenestől vállalta, 
amit az Atya rábízott.” — Többször megismétlődött a kérdés: „Miért 
akarták a zsidók Jézust megkövezni?” „Miért nem fogadták el őt Mes
siásnak?” — „Alacsony származása miatt?” A bibliaolvasók számára ter
mészetes, hogy Jézus az Isten Fia, nem érezték, hogy Jézus igénye mi
lyen kihívást jelentett a Vallásos zsidók szemében. — Jézust sokszor a 
keresztyének sem akarják elfogadni, nem akarják vállalni az Ö útját és 
szolgálatát. Elgondolkodtató, hogy Jézusban a pogányok jobban hittek, 
mint a zsidók! A Jézus által idézett zsoltárvers komoly „fejtörést” oko
zott. „Mi nem vagyunk istenek, csak Isten gyermekei”. „Miért is mondja 
a zsoltár: Istenek vagytok?” — Jézus cselekedetei meggyőző erejűek vol
tak, és ennek ellenére mégsem hitt benne mindenki. A hit születése min
dig titokzatos. Isten Szentlelkének munkája. (23).
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Ad ven t  4. v a s á r n a p j a

Lk 1,67—79 

1. A textusról

Mária éneke után Zakariásé következik. Nem időrendi sorrendben, 
hanem gondolati folytatásban. Természetes utójátéka ez a Magnificat- 
nak: mindkettő a Messiásról való éneknek összetartozó része. Zakariás 
prófétái, úgy beszél, mint aki a Lélek hatása alatt áll. Lukácsnál több
ször van ilyen „Lélek vezetése” alatt szóló bizonyságtétel. Így szólt Péter 
is pünkösdi prédikációjában, István vértanú megkövezésénél is ennek 
vagyunk tanúi.

68. v.: Természetesnek venné az ember, ha Zakariás az adott pilla
natban. fiáról beszélne. Ö mégsem ezt teszi, hanem egészen távoli pers
pektívát tár fel. Ügy szól, mint aki a távolban megpillantotta azt, ami 
közelít: Isten kezdi beteljesíteni a várakozásokat. Az eddig némaságra 
ítélt „újra megszólaló pap prófétává lesz” (Prőhle). A Lélek hatása alatt 
jövendöl a Szabadítóról: „...meglátogatta és megváltotta az ő népét” . 
Felismerte Krisztus közelecTését. A szabadítás közeleg, már úton van, itt 
van. Isten arcát népe felé fordította. Végre elérkezett a kegyelmes meg
szabadítás és megpróbáltatás Izrael népe számára.

69. v.: „És felemelte az’ üdvösség szarvát nékünk”. Az Ótestamen
tumban a szarv — különösen Dán 8. fejezetében — az állatiasság, a vad
ság, a gyűlölt hatalom ijesztő szimbóluma. A világ címerében a szarv 
mindig a veszedelem jelképe volt. Nem véletlen, hogy később az ördög 
ábrázolásában is a szarv lett a domináns (Lüthi). Itt azonban egészen 
másról van szó. Isten is szarvat emel fel, de éppen ellenkező értelem
ben: az „üdvösség szarvát” , mely Dávid házából és nemzetségéből való.

71—73. v.: Isten megszabadítja a népet minden ellenségtől, akik gyű
lölik Izraelt. „Isten látogatása lehet ítélet jele, de itt a kegyelemé” 
(Prőhle). Aki népét megszabadítani eljött, az nagyobb Izrael minden kül
ső és belső ellenségétől. Most töltetett be az, amit Isten már az atyák 
idejében megígért. Emlékezik a szövetségére és megtartja azt az esküt, 
amit hajdan Ábrahámmal kötött. Megszabadítja, felszabadítja népét. 
Mire szabadítja fel? — SZOLGÁLATRA! „Az énekben félreérthetetle
nül csendül fel akaratuk: „Csak azt kívánja, hogy az egész nép akadály
talanul végezhesse papi szolgálatát” (Prőhle). Egy magasabbrendű mes
siási reménység szólal meg az énekben. Nem gyűlölet visszaadása, nem 
világuralmi vágy, nem a messiási hatalom birtoklása a cél, hanem az 
Istennek való szolgálat, a neki szentelt élet zavartalan folytatása.

74—75. v.: Szorosan kapcsolódik az előző versekhez. Félelem nélküli 
szolgálatra, szent, igaz életre hívja el Isten az ő népét.

Az ősi keresztién ember pecsétje ez. Az igazi szabadság: szabadság 
a szolgálatra (Lüthi). Olyan egészen világos prófécia ez, mely félreért
hetetlenné teszi az egyház mai szolgálatát, s annak értelmét. Igen ak
tuális ez ma, amikor felismerve küldetésünk tartalmát ezen az úton já
runk. Nagyon figyelemreméltó dr. Prőhle Károly könyvének idevonat
kozó tanítása: , , . - . a  megszentelt igaz élet, az igazi papi szolgálat nem 
más, mint az irgalmas samaritánus cselekedete. E hallgatólagos, de tu
datos helyreigazítás nélkül nem értjük helyesen ezt a próféciát” .

76—77. v.: Félelem nélküli szolgálat! Hogyan lehetséges ez? Zakariás 
precízen válaszol erre, amikor elmondja a Messiás „előfutárá” -nak hi
vatalát. A gyermek, mint a Magasságos prófétája az Űr előtt jár és
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egyengeti, előkészíti az Ö útját. Miből áll ez az „űt-készítő” munka? Já
nos az üdvösségről fog prédikálni. Prófétikusan fog rámutatni az üdvös
ségre, mely egészén konkréten a bűnök bocsánata. Egészen új dolog, 
hogy az üdvösségről úgy szól, mint a bűnök bocsánatáról. Ez a valóság 
átfogja az ember egyéni és közösségi életét. „Ennek az üdvösségnek az 
ismerete azt jelenti, hogy az ember tud a bűnöket megbocsátó Istenről” 
(Prőhle). Üdvösség! Megbocsátás! Félelem nélküli szolgálat! Áldott kö
zösség, egészen új kezdet lehetősége az embernek. Áldott közösségi vi
szony ez az Atya és a gyermek között. Ez az értelme és tartalma később 
Keresztelő János bizonyságtételének, megtérésre hívó prédikációjának.

78—79. v.: Zakariás nem tudná a bűnök bocsánatát és a félelem nél
küli szolgálatot ajánlani másképpen, ha ez nem egyedül Isten emberhez 
hajló irgalmassága volna. Szabdító-okció ez az Isten részéről. Isten 
teljesen szuverén cselekedete, belső indíttatásából fakadó irgalmassága 
az, hogy „meglátogatott minket a naptámadat a magasságból” . Érdekes 
ennél a versnél Lüthi fejtegetése:

Különös kijelentés ez. Ügy . látszik, mintha ellent mondana az álta
lunk elképzelhetőknek. Minden növekedés általában alulról felfelé törő. 
Nap, Hold, csillagok a mi észlelésünk szerint felnek, azután aláhul
lanak. Itt azonban a „naptámadat” felülről látogat meg minket. Nem 
szokás szerinti ez, hanem elképzelésünkkel fordított: felülről jön, s az
után újra felmegy (Das Lukasevangelium — szabadon). Ezzel a felül
ről való fényességg_el az egész emberiség reménysége válik valóra. Az 
egyetemes emberiség megmentése teljesedik be a textusban megénekelt 
próféciában. Nagyszerűen fejezi ki — ebből indíttatva — ezt a 722. éne
künk egy verse: „Ó jöjj, ó jöjj, Naptámadat. És hozd vigasztalásodat, 
Űzd el a sötét éj ködét- És vesd el minden félelmét. Meglásd, meglásd ó 
Izráel, Megszületik Immánuel” .

Izrael azonban még sötétségben és a halál árnyékában ül. A pró
fécia beteljesedésekor azonban felkelnek és egy úton fognak járni. A 
Messiás lesz, aki lábaikat igazgatva a békesség útjára állítja őket. Ez 
a fény, ez a „naptámadat” azért jön, hogy aktivitásra ösztökélje a „pi
henő” népet. Szolgáló élet lehetőségét villantja fel. Utat világít, melyet 
járni kell ahhoz, hogy papi hivatását betölthesse.

Az igehirdetéshez
Advent végén az Istentől kapott igék, biztatások tükrében egyre vi

lágosabbá válik az a nagyszerű kegyelem, melyben a m á r  eljött Mes
siás, Jézus Krisztus közelít hozzánk. Az ö  állandó felénk jövetele olyan 
nagy biztosíték Karácsony evangéliumának megértéséhez, mely egész 
életutunk szolgálatának értelmét szavatolja. A Jézus Krisztusban kapott 
szabadság, bűnfoocsánat már megélt tényeinek újra való átélése a mai 
vasárnap igéje, Zakariás éneke.

1. A MI ISTENÜNK HŰSÉGES ISTEN. Hűség. Nem a legalapve
tőbb emberi tulajdonság. Gyakori bűnünk a hűtlenség. Kitartóan meg
maradni valamilyen „szövetségben” a ritka tulajdonságok közé tartozik. 
Van, aki kezdettől hűséges. Ez pedig Isten. A világ teremtése óta, sok 
keserűség, emberben való csalódás ellenére is megtartotta szövetségét. 
Hű maradt ahhoz mindennek ellenére, amit Ö kötött és ígért. Szövetsége, 
ígérete az utolsó szóig beteljesedett. Minden mögöttünk levő nap, év er
ről tanúskodik. A mi sok ígérgetésünk, fogadkozásunk ellenére Ö az ma
radt, aki valójában. Bízvást tudhatjuk, hihetjük: Isten nem elvet, hanem 
újra és újra lehajol megmentő szeretetével. Bárhogyan meg is szegem
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a szövetséget, O újrateremti azt. ígéreteinek megtartása olyan szikla
szilárd alap, melyre egész életünket felépíthetjük.

Ez az a hűség, amit felismerhettünk, s amelynek szellemében új 
úton járhatunk az Isten igazi megismerése felé." Természetesen ez a hű
ség. meg nem érdemelt. Ez kegyelem, egyedül az Isten képes erre. Nem 
tagadta meg teremtményét. Nem fordult el tőle kiábrándultán. Joggal 
tehette volna, tehetné ma is. Ö mindig újra fogalmazza szövetségét, újra 
lehetőséget ad hatalmas türelme felismerésére. Mai igénk himnuszi éne
ke ékes bizonyság erre. Amit Zakariás jövendöl, amiben hisz, azt mi már 
megtapasztalhattuk ...

2. A HŰSÉGES ISTEN ELKÉSZÍTI A MESSIÁS ÚTJÁT. Az, amit 
Isten ígért, előre megkészített úton jött el hozzánk. Gondoskodott arról, 
hogy Fia eljöttét előkészíttesse. A próféták, bizonyságtevő lelkek, végül 
Keresztelő János „hivatása” az volt, hogy beleprédikálják az emberek 
szívébe, értelmébe az „idő”, az ígéret beteljesedésének eljöttét. A pró
féták szolgálata is. útegyengető szolgálat volt. János szolgálata egészen 
konkréten csak erre szorítkozik.

De Isten nem állt meg akkor, amikor eljött Jézus. Azóta is állít út- 
egyengetőket, igehirdetőket, szolgákat. A Szentlélek által munkálkodva a 
Megváltó befogadását, útjára való ráállást hirdetjük mi a mai egyház. 
Zakariás boldogan énekel, hogy az ő fia a Messiás útegyengetője lehet. 
A mi szolgálatunkat is ez a boldogság kell, hogy áthassa: nagy öröm, 
hogy Jézus útját készíthetjük az Ö vissza jöveteléig.

3. A MESSIÁSBAN SZABADÍTÓT ADOTT. A bűnbocsánat nagy 
kegyelme, az üdvösség egyetemessége, a megvilágított út, mind-mind 
Krisztusban, a Szabadítóban lett teljessé. Ez az ádventi várakozás bete
tőzése. Ez a karácsonyi örömhír. Ez mindennapunk boldog megtapaszta
lása. Hitünk, útegj^engető munkánk veleje, közepe ez. Amit kezdettől 
ígért az Isten, az Jézusban lett megtapasztalható valósággá. A csodála
tos ebben az, hogy Jézus nem egyszer eljött szabdító, hanem állan
dóan új világosságot kínál fel életünkben a helyes tájékozódásra.

4. A SZABADÍTÓ SZOLGÁLATRA HÍV EL. Ez igénknek — érzé
sem szerint — a mai mondanivalója. Egészen konkréten kell az igében 
megszólaltatni azt, amit Jézus kíván tőlünk, mai igehirdetőktől, gyüle
kezettől. Teológiánk, utunk ebben a hivatásban aktualizálódik a mi éle
tünkben. Igenis az igazi diakónia ősi nagy parancsa ez! Nem egyház, 
nem keresztyén élet, mely nem ebben csúcsosodik ki és nem ezt tartja 
szolgálata értelmének. Félelem nélkül szolgálhatunk. Biztos hittel végez
hetjük a reánk bízottakat Isten tetszése szerint. Ma a legnagyobb prob
léma az igazi szolgálat mikéntje. Ügy kell szolgálni, ahogyan a Szabadító 
tette. Ezt az, utat járjuk, ezt kell járnunk nekünk is. Szolgálni, szolgálni 
és harmadszor is szolgálni kell félelem nélkül. Jól kell szolgálnunk. Egy 
zongorával sok mindenki „foglalkozhat” . Van aki cipeli és van aki mű
vészien játszik rajta. Az utóbbi az igazi. Lehet beszélni, írni a szolgá
latról, de az igazi az, ha felelős diakóniai szolgálatunkat mi magunk el 
is végezzük!

Az ebben való helytállást biztosítja, felismerését szavatolja az a fé
nyesség, mely felülről való: a mindenkinek szolgáló Jézus Krisztus.

Beállni a Krisztustól kapott és megjelölt szolgálatba — ez ádvent 
igazi üzenete. Ez a Krisztus megtalálásának egyetlen lehetősége. Csak 
így érthető meg, s lesz a miénk Zakariás énekének üzenete, s így lesz 
teljessé Karácsony evangéliuma.
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SZOLGÁLNI a Megváltó Krisztus indulatával gyülekezetünk, né
pünk, az egész világ javára. Nincs ettől „papibb” feladat.

Solymár Péter

Laikus kérdések és szempontok Lk 1,67—79-hez

Zakariás megtelt Szentlélekkel. Hát már akkor is kitöltetett a Szent
lélek? Vagy csak egyes kivételes egyénekre áradt ki a Szentlélek? Ezek 
voltak a próféták? Zakariás is próféta lett? Mit jelent az, hogy Zaka
riás „prófétáit” ? Azt, hogy jövendölt? (Akik őt hallgatták tudták, hogy 
Zakariás most „prófétái” ?) — talán csak az édesapa imádságos jókíván
ságát mondta, ami oly elemi erővel tört fel, hogy néma nyelve is meg
oldódott?! — Az egyház prófétai szolgálata sem egyszerűen jövendölés, 
még kevésbé jósolgatás, talán így tudnám megfogalmazni: holnapba-te- 
kintés Isten igéje fényénél és a Szentlélek világosságával. Úgy vélem, 
hogy ebben a szolgálatban kisebb-nagyobb tévedések is előfordulhat
nak, de a lényeget illetően nincs tévedés. Zakariás is világosan látta és 
nem tévedett, hogy Isten valóban rátekintett az ő népére és váltságot 
szerzett neki, hogy valóban nagy idők következnek, Isten valóban fel
emelte az üdvösség szarvát, és Isten az üdvösséget azért árasztja, hogy 
félelem nélkül szolgáljunk neki szentségben és igazságban, — A pró
fétai szolgálat tehát abban áll, hogy — most már nemcsak egyesek, ki
váltságosok, hanem — mindaz, aki vállalja ezt a szolgálatot, aki keresi 
és elfogadja a Lélek világosságát, az ebben a világosságban szemléli 
mind a mának, mind pedig a holnapnak a kérdéseit és feladatait. És 
nemcsak szemléli őket, hanem minden erejét latba vetve igyekszik is 
a megoldásukra. A prófétai szolgálat lényege minden bizonnyal az, hogy 
Isten kegyelméről, könyörülő, irgalmas, bűnbocsátó szeretetéről tesz bi
zonyságot, hogy tanít az üdvösség ismeretére. De az is a lényegéhez tar
tozik, hogy ez örvendező életforma. Isten kegyelmének tapasztalásából 
fakadó öröm süt át minden szón és minden cselekedeten, ahogyan ez az 
igeszakasz is csupa örvendezés. (16b).
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Az Evangélikus Sajtóosztály 
Iratterjesztésében kaphatók

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
Konfirmációs Káté — — — — — — — 10,— Ft
Igés falitábla — — — — — — — — — 8,— Ft
Szolgálati napló — — — — — — — — 11,— Ft
Anyakönyvi ívek — — — — — — — — 1,60 Ft
Korál I. — — — — — — — — — — 55,— Ft
Korál II. — — — — — — — — — — 65,— Ft
Konfirmációi emléklap — — — — — — 2,— Ft
Karner: Isten, világ, felebarát — — — — — 4,— Ft
Istentiszteleti meghívó — — — — — — — —,10 Ft
Káldy: Bevezetés az Ú jszöv e tség b e ------------— 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
Úrvacsorai 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
Korén: Irgalmadat éneklem — — — — — 35,— Ft
Pálfy: Jeremiás II. — — — — — — — 62,— Ft
Túrmezei: Így leszel áldás — — — — — — 38,— Ft
Koráliskola II. — — — — — — — — — 50,— Ft
Káldy: Új úton — — — — — — — — 135,— Ft


