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Csendben Isten e lő tt

Krisztus is befogadott minket
Az Augsburgi Ökumenikus Pünkösdi Találkozó záróisten

tiszteletén 1971. június 5-én elhangzott igehirdetés részle
tei, amelyet Visser’t Hooft, az Egyházak Világtanácsának 
tiszteletbeli elnöke mondott.

„Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott min
ket az Isten dicsőségére.”  Rm 15,7.

Itt van ez a kis szócska „ahogyan” : „ahogyan Krisztus is” . 
Krisztus minket, fenntartás nélkül fogadott közösségébe. Nem  m ond
ja: „T e  nem vagy elég igazhivő” , vagy : „T e  m ég törvényeskedő 
vagy” . Egym ást vendégbarátsággal kell befogadnunk, bár sok m in
den van m ég szívünkben egymás ellen. Krisztus m inket rem ény
ségre fogad  be. Nem  hiszi, hogy múltunk, előítéleteink, bűneink 
miatt végleg arra vagyunk kárhoztatva, hogy statusquónk foglyai 
maradjunk. Ü gy kell egymásra tekintenünk, m int olyan em berekre, 
akik a m egújulás ígéretét kapták. Krisztus úgy néz ránk m int baj
társaira Isten Országa nagy közös ügyében. V égre m eg kell tanul
nunk, h ogy  erről az ügyről és nem  az egyes felekezetek vagy  egy
házak létéről van szó. Krisztus úgy néz ránk, m int egy egyetlen  
család tagjaira. M eg kell tanulnunk, hogy együtt állunk és esünk, 
és h ogy  ezért egym ásért felelősek vagyunk. Ez nem  jelenti azt, 
hogy m ár m ost úgy kellene tennünk, m intha közöttünk nem fe 
szülnének súlyos problém ák. A z  a közösség, am elyet Krisztus ad 
nekünk, olyan kom oly  ügy, h ogy  éppen az kényszerít arra, hogy 
mindig tusakodjunk egymással azért, hogy igéjét igazán értsük, és 
igazán engedelm eskedjünk neki.

M ivel először jöttünk össze ilyen keretek között m int katolikus 
és evangélikus, ortodox  és szabadegyházi keresztyének, term észet
szerűleg a nagy felekezetek közössége kerül hom loktérbe. K oráb
ban talán nem tudtuk, hogy az az óra, am elyben találkozunk, ilyen 
nehéz óra lesz. Nehéz, m ert két különböző fejlődési irány jelentke
zik. Egyrészt széles körök  számára, különösen az ifjúság körében, 
egyre kevésbé lényegessé, és egyre anakronisztikusabbá válnak a 
felekezeti különbségek. Másrészt az egyházaknak olyan súlyos belső 
feszültségeket kell leküzdeniük, h ogy  tétováznak, vállalkozzanak-e 
egyidejűleg a teljes egyházi közösség ism eretlen fö ld jére  vezető út
ra.

A z ökum enikus m ozgalm at tehát így két oldalról kérdőjelezik 
meg. A z egyik  azt gondolja, hogy elm últ az ökum enikus m ozgalom  
ideje. Úgy  old ják m eg az ökum enikus problém ákat, h ogy  azokat
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teológiai vagy  egyházi szőrszálhasogatásnak tekintik. M ások fékez
nek, m ert rájöttek arra, hogy az ökum enikus m ozgalom nak sajátos 
dinam ikája van, am ely m egváltoztatja az egyházakat, és az ember 
nem tudhatja, m ilyen szélesen, m ilyen m élyre hat ez a változás

A z ökum ené m ost m ár semm i esetre sem divatcikk. Ennek jó 
oldala is van. M ost újra harcolni kell az ökum enéért, m int az át
törés első idejében. M ost lesz nyilvánvaló, hogy ki az ökumenikus 
társutas, és k i dolgozik  m ély m eggyőződésből az egyház egységéért. 
M ost kell világossá válnia, hogy van -e  igazán m ély és tartós alapja 
az egyházi egység munkálásának.

A z ökum enikus m ozgalom  kora nem járt le. Csak a tavasza 
m últ el. M ost az a kérdés, h ogy  hajlandók vagyunk-e a nyári hő
ségben és arcunk verejtékével is továbbdolgozni. A  felekezeti kü
lönbségek nem  lettek jelentéktelenné. Talán más összefüggésekbe 
kerültek, és nem  állnak m ár azok a m agas falak, am elyek lehetet
lenné tették, h ogy  lássuk egymást, és beszéljünk egymással.

M ármost nagyon lényeges az, hogy helyesen halljuk m eg a be
fogadásról szóló igét. Nem arról van szó, h ogy  feladjuk  meggyőző
désünket. Nem  arról van szó, h ogy  egym ást nem engedjük el. Az 
egyházaknak olyan egyházakként kell elfogadniuk egymást, ame
lyek m élyen belebonyolódtak korunk nagy kultúrkrízisébe, és egy
idejűleg élik át saját belső krízisüket is. Nem  azt kellene mon
danunk egym ásnak: „A n nyi belső nehézségünk van, h ogy  nincs 
időnk és erőnk az ökum enikus közösségre.”  M ert a közösség nem 
luxuscikk, nem  nyugalm as időkre tartogatható ügy. A z ellenkezője 
igaz. A  nagy krízist együtt kell leküzdenünk. Szükségünk van egy
másra, h ogy  m egtanuljuk, hogyan m ehetnek át egyházak és keresz
tyének a krízisen.

Nem rossz az, hogy nagy feszültségek között élünk. Ha az 
egész világ óriási krízisben van, am elynél társadalmunk alapjairól 
van szó, akkor hogyan is élhetne az egyház nyugalom ban? A  kérdés 
az, hogy m int keresztyének m egtudjuk-e mutatni, hogy ismerünk 
utat a krízis leküzdésére. Ha pánik, idegesség, kényszer, elzárkózás, 
tekintélyelvűség vagy tagadás szellem e uralkodik, akkor hibás úton 
járunk. Ha hisszük, h ogy  maga Krisztus gyű jti és ú jítja  m eg gyü
lekezetét, és ha a közösségért tusakodunk, nem  akárm ilyen közös
ségért, hanem azért a közösségért, am elyet Ö adott és m indig újra 
ad nekünk, akkor járunk a helyes úton.

Igénknek azonban van m ég egy m ásik dim enziója is. Krisztus 
m inden em bert be akar fogadni. Ezt m ondta: „H a felvitetem  a föld
ről, mindeneket m agam hoz vonzok .”  A rra h ív  fel, hogy azokat is 
befogadjuk, akik Krisztust nem, m ég nem vagy  m ár nem fogadják 
be. A z  Ö szívügye az egész emberiség. M i befogadhatjuk egymást 
m int gazdagok és szegények, m int feketék és fehérek, m int felnőt
tek és fiatalok, m int autónjárók és gyalogosok, m int vendégmunKá- 
sok és őslakók, m int keleti és nyugati emberek.

M ég egyszer: ez nem  jelenti azt, hogy kijelentjük  egyetértésün
ket m inden állásponttal. Ez azt jelenti, h ogy  felveszem  ezeket az 
em bereket felelősségem  körébe. B efogadom  őket úgy, h ogy  testvé
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reimnek tekintem, akikért Krisztus meghalt, és akik ezért nem  es
hetnek ki látóköröm ből.

Ma él az a gyanú, sajnos nem egészen alaptalanul, hogy az 
egyházi ökum ené végeredm ényben m égiscsak kísérlet arra, h ogy  az 
egyház számára veszélyes korban annyit m entsenek m eg az egyházi 
tekintélyből vagy  befolyásból vagy hatalom ból, am ennyi m ég m ent
hető. A z igazi ökum ené azonban nem az egyház védekező vagy  ön
fenntartó akciója. A z  ökum ené Isten népének összegyűjtése olyan 
példaszerű, missziói, prófétai és diakóniai feladatra, am ely átfogja  
az egész emberiséget. Ha ezt a feladatot igazán kom olyan vesszük, 
akkor abba fog ju k  hagyni egyházi struktúráink védelm ét, m ert 
akkor az a döntő kérdés: hogyan tudunk együtt úgy beszélni, úgy 
élni, úgy cselekedni, hogy az em berek, akik m indenütt annyira nyo
morúságosán élnek szegénységükben és gazdagságukban, hamis biz
tonságukban és rem énytelenségükben, m ind igazi segítséget kapja
nak.

És ha az em berek szükségét-baját kom olyan vesszük, akkor 
egyre inkább arra kényszerülünk, h ogy  viszatérjünk az evangélium  
középpontjához, m ajdnem  azt m ondhatnám : személyes m agvához. 
Mi hisszük m ind, h ogy  van rangsora az igazságoknak. És a fő  do
log, ami az evangélium ot evangélium m á teszi, egyszerűen az, hogy 
Krisztus m indnyájunkat befogadott, úgyhogy m i is m inden em ber
nek azt m ondhatjuk, ami Bartimeusnak m ondatott: „B ízzál, kelj fe l, 
Ő hív téged !”  (Mk 10,49). Ha ezt együtt világosan m ondjuk  a világ
nak, és ebből élünk, akkor úgy fog  nőni egységünk, h ogy  szinte 
magától jönnek a nagy változások egyházi kapcsolatainkban.

Visser’t Hooft 
Genf
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Tanulmányok

Luther ta n ítá sa  a  keresztségről

Dr. Ruben JOSEFSON svéd érsek ezt az előadást tartotta 
lelkészi munkaközösségek összejövetelén Budapesten, 1971. 
június 17-én.

Luther a Kis Káté keresztségről szóló főrészében így kérdez, 
ill., kérdeztet minket: „Mi a keresztség?” És ezt feleli: „A  kereszt- 
ség nem egyedül egyszerű víz, hanem olyan víz, amely Isten paran
csolatába van foglalva, és Isten igéjével van egybekötve.” (,,Die 
Taufe ist nicht alléin schlicht Wasser, sondern sie ist des Wasser 
in Gottes Gebot gefasset und mit Gottes Wort verbunden.”) A  ku
tatásban nagy bizonytalanság volt ennek a feleletnek a jelentése 
körül. Közben így fordították e szavakat: „A  keresztség nem csak 
víz, hanem olyan víz, amely Isten igéjével van megszentelve, és Is
ten igéjével van egybekötve.” Ezt az értelmezést adja pl. a hivatalos 
egyházi fordítás Svédországban. Ez 1930-ban készült, a Luther-ku- 
tatásban akkoriban szokásos értelmezésnek megfelelően. Az „egye
dül” (alléin) helyébe teszik a „csak”-ot (nur), és elfelejtik az „egy
szerű” (schlecht) szót. A  „schlicht” (vagy „schlecht”) szó nem ért
hető határozónak. Jelzői jelentésű. Luther szándéka itt az, hogy a 
külső jel jelentőségét hangsúlyozza a rajongókkal és az újrake- 
resztelőkkel szemben. Amit Luther mondani akar, az az, hogy a víz 
a keresztségben nem egyszerű víz, nem közönséges víz, ahogyan az 
újrakeresztelők állították, hanem olyan víz, amely Isten parancso
latába van foglalva, és Isten igéjével van egybekötve. A  külső jel
ről van szó, a vízről. A  Kis Káté harmadik kérdése világosan mond
ja: „Hogyan tehet a víz ilyen nagy dolgokat? A  víz persze nem 
teszi, hanem Isten igéje, amely együtt van a vízzel, és a hit, amely 
Istennek ebben a vizében levő igéjében bízik. Mert Isten igéje nél
kül a víz egyszerű víz, és nem keresztség, de Isten igéjével kereszt
ség, az élet kegyelemben gazdag vize és az újjászületés fürdője a 
Szentlélek által.” Itt „az egyszerű víz” szembenáll „az élet kegye
lemben gazdag vizé”-vel. A  vízről van szó.

Luther tehát a Kis Kátéban a keresztség ismertetését a külső 
jelek jelentőségének meghatározásával kezdi. Az alkalmat kétség 
kívül az újrakeresztelőkkel való ellentét szolgáltatja. Luther kijelen
téseit a Kis Kátéban csak úgy lehet megérteni, ha azokat ettől az 
ellentéttől meghatározott kérdésfeltevés összefüggésében látjuk. Az 
a szokásos értelmezés, hogy Luther itt eltekint a külső jeltől, és a 
keresztségben az igére, egyedül az ígéret igéjére utal, nem helyes. 
E felfogás szerint a keresztségben nem a külső jel fontos, hanem 
az ige. De ez az értelmezés éppen amellett megy el, amiről szó van.
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Nem  szabad azt hinni, hogy a külső jelnek ez a m eghatározása 
csak retorikai túlzás, és nem  értendő kom olyan. Luthernek éppen az 
a szándéka, h ogy  hangsúlyozza a külső jelnek  a jelentőségét. Bár 
felfogását m eg kell különböztetnünk az akkori róm ai katolikus fe l
fogástól, am ely szerint a víz sajátos m egváltó erőt nyer, és m ár 
nem víz, de a régi átlényegüléstan párját nem találhatjuk m eg 
Luther gondolkodásában. A  „B abiloni fogságról”  szóló iratában 
Luther szem befordul azzal az elgondolással, h ogy  a szentségek az 
ige nélkül hatékony jelei a kegyelem nek. Luthert katechetikai tan
könyveiben nem  ez a polem ikus helyzet határozza meg, de a szent
ségeknél az igére és a hitre történő utalás bizonysága annak, h ogy  
Luther a katechetikai tankönyveiben nem tanított róm ai katolikus 
tant. Ebben az összefüggésben valóban  nem  beszél a vízről, m int 
elemről: ez ugyanaz m arad igével és ige  nélkül, a keresztség cse
lekménye közben és azon kívül. A rról a vízről beszél, am ellyel a k e- 
resztségben részesülőt m eghintik az A tya és a Fiú és a Szentlé
lek nevében. Ez a külső keresztelési cselekm ény Isten saját m űve, 
isteni, m ennyei és üdvözítő víz, ahogyan ezt a N agy Káté m ondja. 
Az igével együtt levő v ízről és a vízzel együtt levő igéről van szó, 
valami külsőlegesről, föld iről, m egfoghatóról.

Nagyon szerencsés dolog volt az, hogy magának Luthernek is 
harcolnia kellett spiritualisták és tanításainak spiritualista átértel
mezése ellen. Ezzel elég jó  lehetőségünk van arra, h ogy  felfogását 
meghatározzuk. Ha csak a „B abiloni fogságról”  szóló fejtegetései 
állnának rendelkezésünkre, és azok a nyilatkozatai, am elyeket a 
katolikus szentségtan akkori értelm ezése elleni harcban tett, akkor 
közelfekvő lehetne a spiritualista értelmezés. Ü gy tűnik, m intha 
ebben a korai harci iratában a szentség külső fö ld i jelének va ló 
ságos lebecsülését szólaltatná meg, am ikor a szentség lényegét az 
ige és a hit alapján m utatja be. Luther szándéka azonban csak az, 
hogy eltávolítsa a külső jelnek azt az értelmezését, am elyet az ad
digi skolasztikus teológia érvényesített. H ogy viszont ő m aga a 
külső jelnek  nagy jelentőséget tulajdonít, az nem lett volna olyan 
világos, ha nem  lett volna alkalma a spiritualisták ellen harcolni, 
akik a külső jelnek  a lebecsülésével m intha a reform átori felfogás 
végső következm ényét vonták volna le. És ha a reform átorok  utáni 
teológia nem ritkán olyan keresztségről szóló tanítást fe jtett ki, 
amely nagyon spiritualista jellegű, akkor ennek az az oka, hogy 
Luther keresztségről szóló tanítását szerették csak a róm ai katoli
kus tanítással ellentétben értelmezni. D e Luther egyház- és szent
ségértelmezésének teljes igazságát nem kapjuk  m eg, ha nem vesz- 
szük tekintetbe egyidejű leg a reform átori üzenetének spiritualista 
félreértelmezése ellen folytatott harcát. (Ez fontos az ökum enikus 
dialógus szem pontjából is.)

Hogyan kapta a keresztség vize ezt a jelleget, hogyan lett belőle 
uiennyei, isteni víz? A  víz term észetének nyilván sem m i köze sincs 
hozzá. N éhány régebbi vizsgálat túlságosan nagy jelentőséget tulaj
donított Luther ném ely nyilatkozatának a külső cselekm ény szim bo
likus jelentőségéről. Igaz ugyan, h ogy  Luther néha azzal próbálta
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m agyarázni a keresztség jelentőségét, hogy a külső cselekvés belső 
jelentéséről beszélt. Ezek a nyilatkozatok nagyon esetlegesek. Nincs 
belső, tárgyi vagy szim bolikus összefüggés a külső keresztelési cse
lekm ény és a kegyelem  között, am elyet az közvetít. Luther nem el
m élkedik  a v íz  szim bolikus alkalmasságáról, m int ahogyan ezt a ké
sőbbi ortodoxia  tette. H ogy a víz bele van vonva a ikeresztségbe, az 
nem  függ a v íz  természetes tulajdonságaitól vagy szim bolikus’ al
kalmasságától. Istennek tetszett, hogy a vizet belevonja  a kereszt- 
ségbe. Luther gyakran hangsúlyozza a paradoxont Isten cselekvé
sében. A  M indenható a jászolban fek vő  szegény kisgyerm ekben nyi
latkoztatja ki magát. A  szeretet a kereszten győz. A z igazságosság 
ellentéte alá van rejtve. Isten külső, jelentéktelen eszközöket hasz
nál arra, hogy kinyilatkoztassa m egváltó akaratát. A z embereknek 
az üdvöt az igehirdetés és a Szentírás külső szava, a víz, a kenyér, 
és a bor által hozza. Luther kiem eli a különbséget az eszköz jelen
téktelensége és az ajándék nagysága között. Gyakran m ondja, hogy 
m egütköztető az Isten cselekvése az em berekkel. A m ikor az újra- 
keresztelők m egfosztják a keresztséget kegyelm ieszköz-jellegétől, 
akkor ez annak a kiefejezése, hogy vonakodnak elfogadni Isten 
rendjét és akaratát. A m ikor azt m ondják, hogy lelki ajándékokat 
nem  lehet külső föld i eszközök által adni, akkor ezzel megpróbálják 
m egszabni a feltételeket Isten üdvözítő m unkája számára. Ezáital 
tagadják Isten kinyilatkoztatását és rendjét. Luther azonban enge
delm ességet követel Istennek a kinyilatkoztatásban adott rendje 
iránt, m ég akkor is, ha az m egütköztetőnek, vagy az értelem szá
m ára m egfoghatatlannak látszik. M egtiltja a keresztségnek minden 
olyan értelmezését, am elyet az istentelen vagy az istenellenes érte
lem  határoz m eg. A z  em bernek egészen egyszerűen azt kell kér
deznie, hogy Isten m it adott, és m it parancsolt. M árm ost pedig az 
ige a Szentírásban azt m ondja  nekünk, hogy Isten a keresztséget 
kegyelm i eszközül rendelte, az isteni üdvakarat hordozójául.

Isten rendelkezése következtében tehát a keresztség m ár nem 
egyszerű, term észetes víz, hanem  m ennyei, szent és üdvözítő víz. 
A  keresztelés rendelési igéit Luther a missziói parancsban találja. Az 
isteni rendelés döntő Luther szentségtana számára. Hiszen amikor 
csak két szentséggel számolt hét helyett, akkor ennek a redukció
nak az oka az, hogy Isten csak ezt a kettőt rendelte. Persze ellen
felei is fenn akarták tartani, h ogy  szentségeik isteni rendeléstől 
függnek. Tisztáznunk kell tehát, h ogy  m it akart Luther az isteni 
rendelésre va ló  utalásával.

Először is a rendelésnek Krisztustól kell származnia. A szent
ségnek Krisztus akaratára kell visszavezethetőnek lennie. Isten aka
ratát és szándékát csak a Krisztusban való  kinyilatkoztatása révén 
ism erjük. Ez pedig azt jelenti, h ogy  a rendelésről a Szentírásnak 
kell tanúskodnia. Nincs jogunk  szentségről beszélni, ha annak nincs 
bibliai alapja. Isten az igéjében  nyilatkoztatta ki, amit tudnunk kell- 
Luthernek ezért kell elutasítania azt a róm ai tanítást, h ogy  az egy
háznak vannak szentségei, am elyekről nem tanúskodik a Szentírás, 
de am elyek m égis valam ilyen más egyházi hagyom ány által közve
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tített isteni rendeléstől függnek. A z egyháznak csak azok a cselek
ményei igazi szentségek, am elyekről az írás egyértelm űen tanúsítja, 
hogy azokat maga Krisztus rendelte. Házasság, ordináció, kon fir
máció stb., ezért nem  szentségek. Bár a házasságot Isten alapította, 
de nem Jézus Krisztus által, és a házassághoz nem kapcsolódik  ígé
ret igéje. A  szentség másik jele ugyanis az, hogy Isten az ígéret igé
jében kim ondja, hogy ez a Krisztus által szerzett cselekm ény az 
üdvtörténetbe is beletartozik.

Az isteni rendelés következtében tehát a keresztség Isten ke
gyelmi eszköze. A  keresztségben nem  egyszerű term észetes v ízről 
van szó, hanem  olyan vízről, „am ely  Isten parancsolatába van fo g 
lalva” . Lehet m árm ost m égis kérdezni, hogy a Krisztustól rendelt 
keresztség hogyan kaphatja ezt a jellegét csupán a rendelés révén. 
Nem éppen ilyen közelfekvő-e  az a felfogás, hogy a keresztség a 
gyülekezet hitvalló cselekm énye? Luther nagy súlyt helyez arra, 
hogy a gyülekezet Istennek a Szentírásban tanúsított akarata iránti 
engedelmességgel jár el. Keresztelünk, m ert Isten így  parancsolta. 
De valóban legyőzte Luther az újrakeresztelőknek azt a felfogását, 
amely szerint a keresztség a h ivő em ber engedelm ességének a cse
lekm énye? Ü gy látszik azonban, h ogy  Luther a szerzési parancsra 
való utalással a keresztségnek nem  szakramentális jellegét indo
kolta.

Luther az isteni rendelésre való utalással mégis azt a tanítást 
akarja elhárítani, am ely szerint a keresztség csak az Isten parancsa 
iránti engedelm ességgel végrehajtott hitvalló cselekm ény. Ö va ló
ban azt akarja m ondani, hogy a keresztség az újjászületés fü rdője  
a Szentlélek által. Ha ez Luther tu lajdonképpeni szándéka, akkor a 
keresztséget bizonyára a rendelés von ja  bele a m egváltás összefüg
gésébe. Ezért azt kell kérdeznünk Luthertől, hogy hogyan lehet a 
keresztség a rendelés által szentséggé, azaz kegyelm i eszközzé. 
Luther válasza két gondolatot tartalmaz, m égpedig azt, hogy egy
részt a rendelés a Szenthárom ság nevében való keresztségre utal, 
másrészt az ígéret igéje hozzátartozik az isteni rendeléshez.

Figyelemre méltó, hogy Luther az Isten nevében való kereszt
ségnek döntő jelentőséget tulajdonít. A  „B abiloni fogságról”  szóló 
iratában igen gyakran hangsúlyozza ezt az összefüggést. A  kereszt
séget Isten nevében  végzik, vagy Isten nevében  kell fogadn i: ez azt 
jelenti, h ogy  a keresztség magának Istennek a cselekedete. Luthert 
nem köti szolgaian a szentháromsági form ula. Ö tudja az A postolok 
Cselekedeteiből, hogy az ősgyülekezetben csak Jézus Krisztus nevé
ben kereszteltek. Bárm elyik form ulát használjuk, az azt m ondja, 
hogy a keresztség nem  em beri cselekvés, hanem magának a Szent- 
háromságnak a cselekedete em ber által. A  N agy Kátéban ezt m ond
ja a reform átor: „M ert Isten nevében m egkereszteltetni annyi, m int 
nem em bertől, hanem m agától Istentől m egkereszteltetni; ha tehát 
emberi kéz által történik is, m égis igazában m agának Istennek a 
cselekedete.”  Luther felfogása nyilván az, hogy Isten a rendelés ré
vén m agát oly  m ódon  kötötte a keresztséghez, hogy ha a keresztség 
az ő akarata és rendelése szerint történik, ő a keresztelési cselek-
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m enyben valóságban jelen  van. Isten m int a terem tettség és a tör
vény Istene a bűnbeesett em ber és a világ számára m indig közel 
van, de itt m egváltó, kegyelm es jelenlétéről van szó, amely a ke- 
resztségnek a Krisztus-kinyilatkoztatással való összefüggéséből 
adódik.

Emlékszünk az első kérdés feleletére a K is K átéban: „A  ke- 
resztség nem  egyedül egyszerű víz, hanem  olyan víz, am ely Isten 
parancsolatába van foglalva és Isten igéjével van egybekötve.” A 
parancsolat a szerzési parancs. Ez az ige nem  —  ahogyan gondol
nánk —  az ígéret igéje, hanem  a szentháromsági form ula. A  vízzel 
egybekötött ige Isten neve a keresztségben, és a név nem segítségül 
hívási form ula, hanem  Isten reális jelenlétének a kifejezése. A  víz 
nemcsak Isten parancsolatán alapszik, hanem  Isten igéje, azaz maga 
Isten van  egyesítve a külső jellel. A  keresztség így isteni cselekvés: 
nemcsak Istenitől rendelt és parancsolt cselekvés, hanem  olyan cse
lekvés, am elyben ő m aga reálisan jelen  van. A  hit a külső dolgok
nál kezdődik —  és m egm arad ott, m ert Isten van ott igéje által.

Barth K ároly  m ond ja : „A  keresztyén keresztség lényegében a 
képmása az em ber m egújulásának Jézus Krisztus halálában és fel
támadásában a Szentlélek erejével m egvalósuló részvétele által.” 
Luther így nem tudta kifejezni a keresztség és a döntő üdvtörténeti 
esem ények viszonyát. A  képmás és a valóság között m indig van dis
tancia. A  keresztségről m int képm ásról szóló tanítással természete
sen összefügg a keresztség kognitív-m egism erő jellegéről való el
képzelés, és ezzel együtt a gyerm ekkeresztségnek m int helyes egy
házi rendnek az elvetése is. Barthnak a keresztségről szóló tanítása 
nagyon egységes, és olyan teológiai összkoncepcióról tanúskodik, 
am ely alapvetően különbözik a lutheritől. Luther számára ez a dis
tancia nem a je l és a jelzett valóság között van. A z ige által Krisz
tus jelen  van halálával és feltám adásával, és ha a hit szem ével lát
nánk, akkor látnánk ezt a jelenlétet. Lényege szerint a keresztség 
megvalósulása az em ber részvételének Jézus Krisztus halálában és 
feltámadásában. A  keresztség nem az üdvtörténeti esem ények kép
mása, hanem  m aga is olyan esemény, am ely Isten rendelése révén 
bele van vonva az üdvtörténetbe.

Igaz, Luther is tud a keresztségnek kognitív jelentőséget tulaj
donítani. Ennél azonban elsősorban az ígéret igéjére gondol. A z ige 
három szoros viszonyban áll a keresztséggel, m égpedig m int a szer
zésnek, a jelnek és az ígéretnek az igéje. M ár a szerzésnél ott kell 
lennie az ígéret igéjének, m ert az Istentől szerzett cselekvés csak ez
által lesz szentséggé. „E gyszóval: amit Isten nekünk tanít és ben
nünk cselekszik, azt ilyen külső rend által akarja cselekedni. Ahol 
m árm ost ő szól, sőt akihez és ami által szól, arra kell a hitnek néz
nie, és ahhoz kell magát tartania. M árm ost ott vannak az igék : Aki 
hisz, és m egkeresztelkedik, üdvözül. M i másra vonatkoznak ezek, 
m int a keresztségre, vagyis arra a vízre, am ely Isten rendelésébe 
van fo lga lva?”  (W A  X X X , 2'15,25).

A  keresztség az ígéret igéje  nélkül ném a je l volna. Ez az ige 
kinyilatkoztatási ige, és ezzel kognitív  jellege van. Ebben az igében
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hinni azt jelenti azonban: a keresztség külső je lében  m int az isteni 
kegyelem eszközében hinni, m ert az ígéret éppen a keresztség cse
lekményére és külső jelére utal. Nincs konkurrenciaviszony az ige 
és a je l között. A z ige kijelenti azt a hitet, h ogy  a keresztség m int 
megvalósulása a m egkeresztelt részvételének Jézus Krisztus halálá
ban és feltám adásában szabadulás bűntől, haláltól és ördögtől. A z 
ígéret igéje által —  és az igazi egyházi igehirdetés m indig ennek az 
igének az aktualizálása —  lesz a keresztség jelentőssé az egész élet
re. A  keresztség nem egyszeri isteni belenyúlás az em ber életébe, 
hanem Istennek állandó cselekvése. A  keresztség, ill. Isten a ke
resztség által az em bert olyan életösszefüggésbe viszi, am elyben 
Krisztussal naponta m eg kell halnia, és vele naponta fel kell tám ad
nia. így tartozik a keresztséghez a m egtérés, és ezért nincs befejez
ve a keresztség, m ielőtt az em ber a halálba és a sírba hanyatlik.

Luther a keresztségnek ezzel az értelm ezésével megszabadult 
attól az egyház számára gyötrelm es kérdéstől, h ogy  m ilyen  feltéte
lek m ellett lehet a keresztséget kiszolgáltatni. Barthnak, aki a k e- 
resztségről szóló tanításában a kognitív m om entum ra teszi a hang
súlyt, következetesen a cselekvő és hitvalló partnert kell látnia a 
megkeresztelendőben, és ezért a gyerm ekkeresztséget m int rossz 
rendet el kell utasítania. Luther nézete szerint az egyháznak K risz
tus parancsára a hit vizsgálata nélkül kell keresztelnie, ha egyálta
lában kívánják a keresztséget. Luther e szentség kiszolgáltatására 
csak egyetlen egy feltételt ismer, m égpedig azt, hogy az igét h ir
dessék és hallgassák. „A h o l az ige  szól és hallgatják, és a kereszt
séget kívánják, ott parancsod van arra, hogy kiszolgáltasd a kereszt
séget, fiatalnak és öregnek egyaránt.”  (W A  X X I, 406,24). F igye
lembe veendő, hogy a szentség kiszolgáltatásának ezt a rendjét nem 
egyházpolitikai vagy  taktikai m egfontolások határozzák meg. Ez 
alapelvileg felel m eg a keresztségről szóló lutheri felfogásnak.

Barth K árolynak igaza van, am ikor ironizál a reform áció utáni 
teológiában a gyerm ek hitéről alkotott különböző elm életek felett. 
Luther, és K álvin  is, valóban nagy zavarba hozták a teológiát. 
Ugyanígy Barthnak is egyszerűen igaza van, am ikor állítja, hogy 
Luther sohasem alapozta m eg a gyerm ekkeresztség gyakorla
tát azzal, hogy ez a keresztség Isten m egelőző kegyelm ét teszi szem
léletessé. Ismeretes, hogy Luther néha számolt a szülők és a ke
resztszülők helyettesítő hitével és a m egkeresztelendő későbbi h ité
vel. Ezeket az elm életeket m égis fel kellett adnia, hogy a gyerm ek 
hitét m int a keresztségről szóló tanításnak szükségszerű következ
ményét fenntartsa.

A  keresztségnél a gyerm ek hitéről szóló tanítást tulajdonképpen 
n lutheri h itfogalom  részletes k ifejtésével kellene m egvilágítanunk. 
Ut azonban csak néhány alapvető tételt állapíthatunk meg. M inde
nekelőtt fontos azonban em lékezetünkben tartani, hogy Luther a 
gyermekkeresztség rendjét isteni paranccsal, nem pedig a m egke
resztelendő m eglevő hitével indokolja.

A  hit Luther szerint nem a tudás tárgya. „Ezért ezt a következ
tetést vonom  le velük szem ben: ha ennek a mondásnak ’aki hisz’
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saját értelmezésük szerint akarnának eleget tenni, akkor az újra 
keresztelést sokkal inkább el kell ítélnünk, m int az elsőt, és sem 
keresztelő, sem a keresztelendő nem állhat m eg a maga nézetével* 
m ert m indketten bizonytalanok a hit felől, vagy legalábbis veszély! 
ben és kísértésben vannak, m ert úgy áll a dolog a hittel, hogy 
gyakran az, aki azt gondolja , h ogy  hisz, egyáltalában nem hisz sem
mit, és viszont aki azt gondolja , hogy egyáltalában nem hisz, hanem 
kétségbe van esve, az hisz leginkább.”  (W A  X X V I, 155,14.)

A  bit nem tartozik a m egállapítható tények világába, és soha
sem lehet em pirikus-pszichológiai m egfigyelés tárgya. A  hit mint a 
Szentlélek ajándéka nem olyan pszichikai adottság, am elyet az em
ber tudásával és bizonysággal birtokolhat. A  h ivő em ber sem lehet 
hite fe lől bizonyos. Talán akkor hisz leginkább, am ikor kétségek 
között él. A  hit bizonyossága nem az én hitem  felől való bizonyos
ság, hanem  bizonyosság Isten kegyelm e felől Jézus Krisztus és a 
kegyelm i eszközök által, bizonyosság nem valam i bennem  levőről, 
hanem az Isten szeretetéről. M k 16,16 szavait tehát nem  szabad 
úgy értelmezni, hogy félrevezessenek arra, hogy önm agám ra tekint
sek, saját élm ényeim re és tapasztalataimra, hitem  felőli bizonyos
ságra, hogy arra alapozzam a keresztséget. A z ígéret igéje  tekinte
tem et a keresztségre irányítja, és Isten cselekvésére a keresztség- 
ben. A z ige a keresztség iránti hitet követeli, és Istennek ez a cse
lekvése a keresztségben hitet követéi az ajándék iránt, amelyet a 
keresztségben ad, és am ely ugyanolyan felism erhetetlen és bizonyít
hatatlan, m int a hit. A  M árk-féle igék nem azt m ondják : „A k i hit
vallást tesz és m egkeresztelkedik” , hanem : „A k i hisz és megkeresz- 
telkedik.”  És az ígéret igéjében  csak azáltal hiszek, hogy a kereszt
ségben hiszek, ami pedig egyet jelent azzal, h ogy  a keresztséget 
Isten nevében, azaz Isten cselekvéseként fogadom .

A m ikor tehát Luther a gyerm ekkeresztségnél feltételezi a gyer
m ek hitét, sem m iképpen sem úgy gondolta, hogy lehet tudásunk er
ről a hitről. Ezért elhibázott m inden spekuláció a kicsike gyermek 
term észetes hinni tudásáról, valam i isteni életszikráról vagy új lelki 
életcsíráról. Luther nem állt ki valam i új habitus-tan mellett. A  hi
tet a keresztségnél nem szabad pszichológiai értelem ben vett em
beri tapasztalatnak tekinteni. A  reform áció utáni teológia a gyer- 
m ék öntudatlan hitéről beszél. Tárgyszerűbb és Luther véleményé
nek m egfelelőbb lett volna, ha ehelyett a gyerm ek hitben való öntu
datlanságról beszéltek volna. A  hit a keresztségnél nem a gyermek 
lehetősége, hanem az ige által a keresztségben jelen levő M egváltó 
lehetősége.

Krisztusnak ez a jelenléte feltétele a gyerm ek hitéről szóló 
lutheri tanításnak. Ezért a gyerm eknek ez a hite nem valamilyen 
vélt tudásnak a tárgya, hanem  a hitnek a tárgya, éppen m int a ke
resztségben jelen levő M egváltó hatalmába és akaratába vetett hit. 
„ íg y  cselekszünk m árm ost a gyerm ekkeresztségnél is : odavisszük a 
gyerm eket azzal a vélem énnyel és rem énységgel, h ogy  hisz, és kér
jük, hogy Isten adja m eg neki a hitet.”  (W A  X X X : I, 219,22.)

A  gyülekezet azért hiszi, hogy hisz a gyerm ek, m ert hisz Isten-
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ben. Ezért van a keresztség m int a gyülekezet cselekm énye össze
kötve azzal az im ádsággal, hogy Isten adjon hitet a m egkereszte- 
lendőnek. Barth K ároly  nagyon erősen hangsúlyozta, h ogy  a k e - 
resztség az egyház igehirdetésének egyik  eleme. A  'keresztség ter
mészetesen Luther szerint is látható igének tekinthető. A z  egyház 
nem hirdetheti az igét anélkül, hogy ugyanazon ige iránti engedel
mességgel ki ne szolgáltassa a keresztség szentségét. A  keresztség 
azonban m int az egyház cselekm énye im ádság is a keresztség Urá
hoz, imádság abban a bizonyosságban, hogy neki hatalma is van ar
ra, hogy egy gyerm eket felvegyen  országába. Luther a keresztelési 
liturgia fordítását, a Keresztelési K önyvecske kiadását azzal indo
kolta, hogy a gyülekezet részt vehessen az im ádságokban (W A  X II, 
42k'k; X IX , 537 kk). A  keresztség tehát m int a gyülekezet cselek
ménye olyan imádság, am ellyel Isten áldását kérik a gyerm ekre. 
„A keresztségből új em ber születik.”  (W A  X X , 388,20.) Ha Luther
rel együtt m egtehetjük ezt a kijelentést, akkor a keresztségnek két
ségtelenül ú jjáterem tő jelleget tulajdonítunk (am ivel azonban nem 
zárjuk ki, hogy Istennek más lehetőségei is vannak az új em ber te
remtésére). A  keresztség esem ényét regeneratióként kell meghatá
roznunk. Emellett azonban szükségtelen kérdezni, hogy mi történik 
a kis gyerm ekben. A  regeneratio isteni cselekvés az em berrel. 
Luther az újjászületést elsősorban a természetes születés pontos pa- 
rallélájafcént fog ja  fel, vagyis az em ber átm eneteként az egyik  élet
viszonylatából a másikba, vagy  abból a birodalom ból, ahol a bűn, 
a halál és az ördög uralkodik, abba a birodalom ba, ahol egyedül 
Isten uralkodik, és ahol ő életet és üdvösséget ad.

A z új em ber, aki a keresztségből jön  elő, nem tapasztalati va
lóság. Csak hitben létezik Isten kegyelm e által. A  valóságos rész
vétel Krisztus halálában és feltámadásában, am ely a keresztségben 
ment végbe, ahogyan Luther a K is K átéban Rm 6-hoz kapcsolódva 
világosan m ondja, olyan történés, am ely a keresztyén em ber egész 
életén végighúzódik. A z új em ber itt és m ost el van  rejtve. A  földi 
halál által, am ely használható az isteni kegyelem  szolgálatára és ez
zel belevonható a keresztség m űvébe, kilép az új em ber az e lrej- 
tettségből. Ha a bűn Luther szerint nem tulajdonság, hanem  rab
ság, akkor a bűntől, annak terhétől és átkától való szabadulás esz- 
hatológiai történés. Ez az eszhatológiai igazság a keresztségben 
szentségileg van jelen, ahogyan ezt Luther olyan  szépen fejezte  ki 
a Keresztség szentségéről szóló serm o” -jában. (W A  II, 730,4).

Dr. Ruben Josefson 
Uppsala

*
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A keresztyén egységtörekvések 
különböző kiindulópontjai

(Első rész)

Századunk elején történt a következő jellemző eset. Az ismert német 
professzor, Wilhelm J. Herrmann (1846—1922) megkérdezte a később hí
ressé vált fiatal svéd teológust, G. E. H. Aulént, hogy éppen mit dolgozik. 
Aulán elmondta, hogy az egyház fogalmának vizsgálatával foglalkozik. 
Herrmann válasza ez volt: „Ott Svédországban nagyon sok idejük lehet, 
ha még ilyen mellékes dolgokra is ráérnek!” (V. ö. Ulrich Valeske, Votum 
Ecclesiae. Claudius Víg., München 1962, 1. lap és RGG3, Bd. 3. 275).

Herrmann véleménye a múlt század végi és a 20. század eleji indivi
dualista teológiát tükrözi, ahol annyira „Isten és az egyes ember” állt a 
középpontban, hogy pl. E. Troeltsch magáról az egyházról is a legszíve
sebben lemondott volna. Az egyházról sokszor még a római egyház teoló
gusai között is mint „túlélt, megkövesedett formáról” vagy „vallásos jog- 
intézményről” olvasunk (v. ö. Valeske, i. m. 1. kk. lapok).

Hogy ilyen kezdet ellenére századunk mégis „az egyház százada” lett 
a keresztyénségben (O. Dibelius, Das Jahrhundert dér Kirche. Berlin, 
1926), és hogy végbement „az egyház újrafölfedezése” (K. Plachte, Die 
Wiederentdeckung dér Kirche. Göttingen, 1940), és hogy „az egyház-él
ményt” (P. Althaus, Das Erlebnis dér Kirche. Leipzig, 1919) teológiai vizs
gálódás kíséri, ebben a tényben döntő szerepet játszottak az egységkereső 
ökumenikus mozgalmak. A  kezdetben inkább keresztyén és nem egyházi 
alapon szervezkedők (missziótársaságok, ifjúsági szervezetek, bibliatársa
ságok, evangelizációs csoportok stb.) indításából származó egységkeresés 
ma az egész keresztyénséget foglalkoztató törekvéssé lett.

A keresztyénség egységét célzó törekvéseket a következőkben kiin
dulópontjaik szerint foglaljuk össze. így először azokat az egységelkép
zeléseket vesszük sorra, ahol a kiindulópont a saját egyház, a saját kon- 
fesszionális különlegességek, a saját közösség. Egy második, sokkal tágabb 
lehetőségekre módot nyújtó kiindulópont, amikor az egyházak egymásmel- 
lettisége és különbségeik viszonylagossága nyer hangsúlyozást. Erre főleg 
az Egyházak Világtanácsa és annak megelőző mozgalmai a példa. Végül 
a harmadik kiindulópont, amikor az egységet kívülről, a világ felől nézve 
közelíti meg az ember. Természetesen ezeket a kiindulópontokat a gya
korlatban egymás mellett és egymással keverve találjuk meg.

Tájékozódásunkban az egyes egyházak és az ökumenikus mozgalom 
hivatalos és félhivatalos nyilatkozataira és állásfoglalásaira vagyunk csu
pán tekintettel. Egyes teológusok és teológiai iskolák az egység kérdésé
ben ezek mellett még színesebb és gazdagabb árnyalatokkal teli képet 
mutatnak, ezek részletes vizsgálata azonban túlmenne egy ilyen rövid 
összefoglalás keretein.

Az összefoglalás szempontjai a következők: először mindig az egység 
keresésére indító tényezőket emeljük ki, utána az elválasztó különbsége
ket vizsgáljuk és végül az egység munkálásához, megvalósításához szük
séges föladatokat foglaljuk össze.
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I. A  saját egyház mint kiindulópont
1. „Ecce Mater tua”

Bemard Lambert kanadai dominikánus, aki évek során keresztül ta
nulmányozta az ökumené kérdéseit és aki végiglátogatta a nagy ökume
nikus központokat, Rómát, Genfet, Párizst és a Közel-Keletet, ezt írja 
tapasztalatait összefoglaló művében befejezésül: . Ha majd a Szent
lélek azok tudatában is rávilágít Krisztus igazi egyházára, akik azt most 
még nem látják, Krisztus igazi egyháza úgy jelenik majd meg akkor, 
mint ,a napba öltözött asszony’ (Jelenések 12,1). Mert az Anya él még. 
Késő éjszakáig reménykedett, őrködött és várakozott. Üjra és újra át
gondolta magában és Isten előtt, mi tudta oly annyira megsebezni né
melyik gyermekét, hogy azok messze idegenbe tévedtek. De éppen most, 
a kereszt éjjelét a föltámadás fényétől elválasztó bizonytalan időszakasz
ban találnak vissza hozzá sokan. Szívük megmozdult a hangra: Nincs 
kétség többé. ,Imhol a te Anyád!’ (János 19,21)”1

Jellemző mondatok! „Ecce Mater tua!” A római egyház alapjában 
véve hivatalosan a keresztyén egységnek csak egy módját ismeri: az el
szakadtak visszatérését az „anyaegyházhoz” .

A következőkben a római egyház egységelképzelését a sok tekintet
ben újat hozó 2. vatikáni zsinat határozatai alapján foglaljuk össze. Itt 
mindenekelőtt az ökumenizmusról szóló dekrétum és az egyházról szóló 
dogmatikai konstitúció jön számításba.2 Természetesen nem beszélhetünk 
a zsinatról anélkül, hogy meg ne említenénk annak belső ellentmondá
sait, amint azokat a főirányokra nézve a két zsinati pápa személyéhez 
szokták kapcsolni. Az egyház lényegéről, jelentőségéről és föladatáról 
szólva XXIII. János szerint az „aggiornamento” az egyház világgal szem
beni magatartásában végrehajtandó változás. A keresztyén tanítás „új 
lefordítására” van szükség a világ kedvéért.3 Ezzel szemben VI. Pál fo
galmazása szerint a zsinatnak az egyház misztériuma komolyabb tanul
mányozását kellett elkezdenie. Leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy a 
kifelé, a világ felé forduló „jánosi” -irányt a befelé, az egyház felé for
duló „páli” -irány követte.4

1- Az egységkeresés indítékai

a) Krisztus akarata
Az ökumenizmusról szóló dekrétum a krisztológia felől közelíti meg 

az egyház egységének a kérdését. „Krisztus az Ür csupán egy egyetlen 
egyházat alapított” és ezért több keresztyén közösség puszta léte már 
önmagában is ellenkezik Krisztus akaratával (1. §). A Szentlélek Krisz
tus akarata szerint uralja az egyházat és ő teremti meg a „hivők közössé
gét”. Ez a közösség a hit, reménység és szeretet egységére hívatott el és 
szorosan kötődik Krisztushoz a Szentlélek munkáján keresztül. A Szent
lélek maga ezért az egyház egysége elvének is nevezhető. (2. §). A min
denfelé megtalálható „komoly megbánás és egységvágy” is a Szentlélek 
munkája. Az egyháznak Krisztusban és Krisztuson keresztül létrejövő 
egysége mint titok, Isten háromságának egységében találja meg előképét. 
®ár a keresztség minden keresztyént magábafoglaló köteléket jelent, a 
zsinat úgy véli, hogy Krisztus egyházának „valódi megjelenési formája” 
a római egyház (Lumen Gentium, 8. §).

Krisztus egységteremtő akarata össze akarja forrasztani az egyház
ban, mint „Isten népében” a „hierarchiát” és az „egyház népét” is. Ha
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azután mégis azt kérdezzük, hol látható Krisztus és hol hallani a hangját, 
akkor a válasz a püspökökre és a pápára utal. Az egyházról szóló konsti
túció 3. fejezetében azt olvassuk a püspökökről, hogy „aki őket hallgatja 
az Krisztust hallgatja”, mert „a püspökökben, akik mellett ott vannak a 
papok is, a hivők között az Úr Jézus, a Főpap van jelen” (20—21. §). A 2. 
vatikáni zsinat egésze azt mutatja, hogy a római egyház a „hierarchioió- 
gikus kísértést” még nem tudta legyőzni.5 A pápa primátusáról szóló ki
jelentések az 1. vatikáni zsinat kijelentései ismétlésének tűnnek (Lumen 
Gentium, 25. §). A római püspök „az egység folytonos látható princípiu
ma és fundamentuma” és az egyes püspökök ennek megfelelően „az egy
ség princípiumai és fundamentumai a maguk egyházrészében” (23. §)

Az egyház egysége tehát Krisztus akarata, amennyiben ez az egység
akarat a római pápás egyházban kifejezésre jut. „Azok tagolódnak bele 
teljesen az egyház közösségébe, akik Krisztus lelkének birtokában az 
egyház egész rendjét és minden az egyházban intézményesített üdv jót el
fogadnak és akik az egyház látható szervezetében Krisztussal vannak 
összekötve, aki az egyházat a pápa és a püspökök által vezeti.” A hitvallás, 
a szentségek és az egyházi vezetés egység-köteléke csak ez után nyer 
említést (14. §).

b) Részvétel a „kegyelmi igazság teljességében”
Az egységkérdés indítékai között ott találjuk azt az utalást, hogy 

csupán a római egyházban találjuk meg a kegyelmi igazság teljességét. 
„Csak Krisztus katolikus egyházán keresztül, amelyik az üdvösség általá
nos eszköze, tud az ember az üdveszközök teljességéhez hozzájutni. 
Mert egyedül csak az apostolokra, akik élén Péter áll, bízta rá az Úr, 
így hisszük, az Újszövetség minden áldását, hogy Krisztus testét alkos
sák meg a földön, amely testbe bele kell tagolódniuk mindazoknak, akik 
valahogyan már Isten népéhez tartoznak.” (De oecumenismo, 3. §) Bár a 
többi „elszakadt egyházak és közösségek” jelentős részt hordoznak ma
gukban azokból az „elemekből és javakból”, amikből együttesen az egy
ház fölépül és a maga életét nyeri (3. §), „csak a katolikus egyház birto
kolja az Istentől kinyilatkoztatott igazság és kegyelmi eszközök teljes 
gazdagságát” (4. §). Az ősi „extra ecclesiam nulla salus” fogalmazás ér
ződik itt. Az „Ecclesiam suam” enciklikához hasonlóan a zsinat a római 
egyházat a „kegyelmi igazság teljességének” birtokosaként a középpont
nak. látja, a többi egyházak mint koncentrikus körök között. Az egység 
útja ennek megfelelően e középpont megközelítése.

Ebben az értelemben kell értékelnünk a De oecumenismo 21. §-ában 
a híres szövegváltoztatást. Az első fogalmazás szerint, amit az utolsó pil
lanatban, a kihirdetés előtt változtattak meg, a reformáció egyházai „a 
Szentlélek indítására találják meg Istent a Szentírásban, aki Krisztusban 
szól hozzájuk” . A végleges szöveg ezzel szemben: „A Szentlélek segítse- 
gülhívásával keresik Istent a Szentírásban, aki Krisztusban szól hozzá
juk.” A Herder Korrespondenz magyarázata szerint „a változás azt akar
ja mondani, hogy Istent csak akkor találják meg a Szentírásban igazan, 
ha elismerik az Egyház tanítóhivatalát is” (1965. 19. sz. 314. lp).

c) Az evangélium hirdetése
Az egyházszakadások az egyház missziói munkája szempontjából is 

tűrhetetlenek, . . .  „megbotránkoztatják a világot és így kárt okoznak az 
evangélium minden teremtményre vonatkozó hirdetése szent ügyének 
(De oecumenismo, 1. §). Később még ezt olvassuk: „Azok a katolikusok,
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akik más keresztyénekkel együtt ugyanabban az országban a misszió 
zolgálatában állnak, föl kell hogy ismerjék éppen ma, milyen kérdések 

adódnak itt és az ökumenizmus milyen gyümölcsöket tud érlelni éppen 
az apostoli szolgálat számára.” (10. §).

Hasonló értelemben ír az „Ad gentes” -dekrétum is: „Az újkeresztyé- 
nek között ápolni kell az ökumenikus szellemet. . . .  a vallási viszonyok
nak megfelelően úgy kell előmozdítani az ökumenikus mozgalmat, hogy 
a katolikusok testvériesen együttmunkálkodhassanak a tőlük elszakadt 
testvérekkel az ökumenizmusról szóló dekrétum irányelveinek megfele
lően, hogy együttesen vallják meg a pogányok előtt Istenbe és Jézus 
Krisztusba vetett hitüket.” (15. §)

2. Az egység akadályai
a) Az Isten egyesítő szeretete elleni kölcsönös bűnök az első helyen 

nyernek említést. (De oecumenismo, 3. §). Nem szabad azonban a jelenlegi 
egymástól elszakadt történeti közösségekben élő embereknek „a szaka
dás bűnét” fölróni. Az egység elleni bűnökre vonatkoztatva idézi a szöveg 
X. Jn. 1,10-et, „ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük 
Ot és az Ö igéje nincsen bennünk” (7. §).

Fontos megjegyeznünk, hogy hiányzik az utalás arra, hogy Krisztus 
és az igazság kedvéért is történhetnek egyházszakadások! Csupán arról 
olvasunk, hogy „gyakran nem minden kölcsönös emberi bűn nélkül vál
tak ki igazán nagy közösségek a katolikus egyház teljességéből” (3. §) 
és ezért a 6. § a megújulásról ezt teszi hozzá: „adott időben szakszerűen 
és kötelességszerűen meg kell újítani mindazt”, ami az egyházban meg
romlott, legyen az akár az erkölcsi életben, az egyházfegyelemben vagy 
akár a hitcikkek fogalmazásában.

b) Különösen ott válnak élessé az ellentétek, ahol tanításbeli és egy
házszervezetbeli különbségek állnak egymással szemben. Kelet egyhá
zairól azt vallja a vatikáni zsinat, hogy azok „különböző hagyományaik
kal az egyház katolikus és apostoli egészébe” (17. §) tartoznak bele. Ez
zel ellentétben a római katolikus és az ún. nyugati-egyházközösségek kö
zötti különbségek nemcsak „a szociológia, a pszichológia és a kultúra” 
területén jelentkeznek, hanem mindenekelőtt a „kinyilatkoztatott igazság 
magyarázatában” (19. §). A példaként fölsorolt hitcikkelyek a következők: 
Krisztusról, mint Isten testté lett Igéjéről, a megváltásról, az egyház tit
káról és szolgálatáról, Mária szerepéről a megváltásban (20. §) és az Egy
ház és a Szentírás viszonyáról, az egyház tanítóhivataláról szóló taní
tás. (21. §)

Ebben az összefüggésben fontos a „hierarchia veritatum” gondolata: 
„Nem szabad elfelejteni, hogy a katolikus tanításon belül az igazságok
nak bizonyos rendjével vagy hierarchiájával találkozunk. . . ” (11. §). E 
mögött a fogalmazás mögött Andreas Pangrazio érsek (Görz, Goricia) 
intervenciója áll. Ebben kifejtette, hogy meg kell keresni az egyházban 
es annak tanításában azt a centrumot, azt a közepet, ahonnan minden 
egyéb magyarázható, ahonnan minden hitigazság rangsorolható. Ezt a 
közepet és centrumot szerinte Krisztusban magában tudjuk megtalálni. 
Érdekes ehhez megjegyezni, hogy a legújabb protestáns és római-katoli- 
jűs dialógusban ezt a gondolatot újra és újra fölelevenítik és párhuzam
ba állítják „az evangélium közepe” keresésével.8 Így ez a gondolat az 
ökumenikus dialógus számára új alapot és tájékozódást jelent.

c) Végül az ún. nem-teológiai tényezők szerepe is említést nyer. Törté
nelmi, kulturális, népi-nemzeti különbségek sokszor okoznak olyan sza
badást, amelyekben a teológiai tényezők szerepe igen csekély vagy ép
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pen semmi. Az ökumenizmusról szóló dekrétum ezért említi, hogy a re
formáció egyházai és a katolicizmus között „nagyjelentőségű különbsé
geket” találunk „történelmi, szociológiai, pszichológiai és kulturális terü
létén” (19. §).

3. Az egység megvalósítása
Az ökumenizmusról szóló dekrétum a következő gyakorlati tenni

valókat ajánlja:
a) A legfontosabb a saját egyház megújítása! (6. §) Ezt a megújulást 

az egyház tagjai „az őszinte önmegtagadás, az alázat, a türelmes szolgá
lat és a testvériesség kegyelméért való könyörgés” útján érhetik el 
E. Schlink szerint e megújulás célja az, hogy „a római egyház arca meg
győzőbben ragyogjon föl és szélesebb kapu nyíljék mindenki számára az 
egyház katolikus házába” .7 Az egységtörekvések céljában tehát nincs 
változás! Mindez mögött az a szándék áll, hogy „minden keresztyén 
ugyanahhoz az Oltárszentséghez jöjjön, az egy és egyetlen egyház egy
ségéhez, amit Krisztus az Ű egyházának kezdettől fogva odaajándékozott 
és amely egységet a katolikus egyház hitünk szerint mint elveszíthetet- 
lent őriz” (4. §).

b) A megújulást az ökumenikus dialógus követi. Ennek, mint testvéri 
versengésnek „Krisztus kikutathatatlan gazdagsága mélyebb megértését 
és világosabb kifejezését” kell szolgálnia. Mentesnek kell lennie a „hamis 
irenizmustól” . A teológiai kérdések vizsgálata, a vita mint „egyenjogú 
partnerek” közötti vita kell hogy folyjon (pár cum pari), ahol a részt
vevők „közös kutatással” keresik „az isteni titkokat”, az igazság és egy
más iránti szeretet és alázat jegyében (11. §). A „hierarchia veritatum” 
fogalma, amint arról már megemlékeztünk, ebben a kutatómunkában 
az iránytű szerepét töltheti be. Az utolsó fejezet fölsorol néhány dialógus
témát: krisztológia, szoteriológia, ekkleziológia, mariológia, egyház és 
Szentírás, a szentségekről szóló tanítás, liturgia, az evangélium alkalma
zása az erkölcs területén.

c) Az ökumenikus tettek az egyház megújulásából nőhetnek ki a 
dialógus segítségével. Az első általános követelmény „az evangélium sze
rinti tiszta élet” (7. §). Hozzákapcsolódik az egységért történő magános és 
közös imádság (8. §). Korábbi figyelmeztetésekkel ellentétben „nemcsak 
megengedett, hanem kívánatos is, hogy katolikusok az elszakadt testvé
rekkel együtt imádkozzanak”, mégis elsősorban „különleges alkalmak
kor”, mint pl. ökumenikus összejövetelek alkalmából. A szöveg hangsú
lyozza, hogy az „istentiszteleti közösség” (communicatio in sacris) nem a 
keresztyének egysége helyreállításának általános és minden különbség- 
tétel nélkül használható eszköze. Az egyes helyi püspökök vagy a Szent
szék maga hivatott itt a kérdések rendezésére (8. §). Megállapítható azon
ban, hogy szociális, kulturális és tudományos téren az egyházközi együtt- 
munkálkodás számára sok kínálkozó lehetőség adódik és kívánatos, ha a 
római egyház tagjai élnek ezekkel a lehetőségekkel (12. §).

Befejezésül hadd idézzem a II. vatikáni zsinat óta történt sok ese
mény közül az egyik legutóbbit. Az Egyházak Világtanácsa 1971. január 
10—21. között Addisz Abebában tartotta Központi Bizottsága ülését. Ezen 
Jerome Hamer atya, a vatikáni Egységtitkárság egyik vezető munkatársa 
Róma és az Egyházak Világtanácsa viszonyával kapcsolatban kifejtette, 
hogy nem lehet szó egyelőre a katolikus egyház belépéséről, amint
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arról pedig már hírek terjedtek el, A Vatikán az ökumenikus mozga
lom m al történő együttműködés olyan formáit keresi és válla) ja, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a katolikus egyház megőrizze a maga „azonosságát” 
(identitását). Azaz a katolikus egyház meg akar maradni olyannak, ami
lyen, miközben várja a többi egyházak megváltozását és hozzá való köze
ledését (V. ö. EVT, Addisz Atoeba, Dokument Nr. 50. 1971. és Osservatoré 
Romano 1971. január 12.)

II. „Az ősi osztatlan egyház”II. „Az ősi osztatlan egyház
Az ökumenikus mozgalommal kapcsolatos ortodox egyházi nyilatko

zatok „az ősi osztatlan egyház” megjelölést használják önmagukra vonat
koztatva, egy 1920-as enqiklika kivételével.8 Ez azt ortodox egyházi öntu
datra oly jellemző történeti-ekkleziológiai fogalom az egyháznak azt á 
történelemben egyszer már meglevő, látható és univerzális egységét 
hangsúlyozza ki, amit5 közelebbről az első hét egyetemes zsinat jelöli 
Az 1954-es Evanstonban tartott világgyűlés alkalmával kiadott ortodox 
különnyilatkozat kifejti, „hogy csak a Szent Ortodox Egyház őrizte meg 
teljesen és töretlenül a szentekre egykor rábízott hitet” .9 Így „az ősi 
osztatlan egyház”  nemcsak régmúlt, az első évszázadokra korlátozódó, 
hanem mértékadó „jelenlegi” valóság is. Ez a vélemény egyúttal vissza
utasít minden olyan elképzelést, ahol az egyház egysége csak eszkatoló- 
gikusan beteljesedő valóságként, szerepel.10

Ez az ortodox egyházi álláspont magában foglalja azt az ítéletet is, 
hogy a többi egyházak tulajdonképpen nem egyházak, hanem csak „kök 
zösségek, ahol hiányoznak bizonyos alapvető, az egyház igazi teljességét 
kialakító elemek” .11 Így hangsúlyozta 1961 bén,Uj-IDeüiibeníJVÍ. A. Ntssiotiso 
„A z Egység nem csupán az Egyház egyik tulajdonsága, hanem az élete 
maga” .12 A széttagoltság, a szakadás mindig szkizmát jelent és ez herezist 
hoz magával, azaz következményeket fegyelmi-egyházjogi, de mindenek
előtt karizmatikus-lelki síkon. Aki tehát a határokon kívül található, nem 
tartozik az Egyházhoz és dogmatikailag és kánonilag „extra ecclesiam” állt

1. Az egységkeresés indítékai
„Az ősi osztatlan egyház” -eiképzelés alapján az’ egyházak, egyesülésé 

mint a heretikus és szkizmatikus közösségeknek „az ősi osztatlan egy
ház” -hoz történő visszatérése képzelhető el, amint ezt* az ősi Osztatlan 
egyházat ma az Ortodox Egyház képviseli. így hangzott ez el Lausanne- 
ban 1927-ben: „újraegyesülés csak az első nyolc évszázad hét egyetemes 
zsinata ősi osztatlan egyháza közös hite és hitvallása alapján jöhet lét
re”13 Az 1954-es evanstoni ortodox különnyilatkozat „azoknak a közössé-' 
geknek a visszatéréséről” beszél,' „ahol hiányoznak bizonyos'alapvető, az 
egyház igazi teljességét kialakító tényezők”.14 Meg kell említenünk ózon
ban, mint kivételt, hogy a Konstantinápolyi ökumenikus Patriarchátus 
1920-as enciklikája egészen más hangot használ, Ez az enciklika „Krisz
tus egyházaihoz az egész világon” szól és arról beszél, hogy az „elsza
kadt egyházak Istennek Krisztusban adott ígérete alapján” (Ej: 3,6) és 
mint egy test tagjai yalójában yéve egyek. Ennek megfelelően az egyes 
egyházi közösségekben helyi gyülekezeteket kell látnunk, ahol a tapasz
talható szakadások, félreértések és előítéletek a szeretetközösség törése
ként jelentkeznek. Ez az, encikljka nemj beszél az „ősi osztatlan egyház
ról” , amelyikhez képest a, többi egyházak heretikus vagy szkizmatikus 
közösségek lennének. Germanos, Thyathira érseke az 1925-ös stocholmi
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világkonferencián azt emelte ki ezzel az enciklikával kapcsolatban, hosv 
„a szűkebb egységfogalom” mellett az „egység fogalmának szélesebb ér
telmezését” is látnunk kell. Ehhez a szélesebb egységhez tartoznak mind
azok, akik Istennek Jézus Krisztusban adott kinyilatkoztatását tanításuk 
alapjává tették, és akik Krisztust Uruknak és Megváltójuknak tartják b

A magyarázat sem teszi világossá, hol húzódnak az Egyház határai 
és hogyan kell értenünk a tanbeli egységet, a szervezeti egységet és a 
szentségi közösséget és ezek viszonyát egymáshoz. Az ortodox hivatalos 
és félhivatalos nyilatkozatok között ez az enciklika különleges és egyedüli 
helyet képvisel, később sehol sem találkozunk újra ezekkel a gondola
tokkal, sőt újabb állásfoglalások, mint pl. az ökumenikus Patriarchátus 
1952-es enciklikája, egyenesen elutasítják a hasonló véleményeket. Ez 
utóbb említett enciklika pl. határozottan hangsúlyozza az Ortodox Egy
ház különleges helyzetét más egyházakkal szemben, és elutasítja az egy
házak egyenlővé tételét, sőt az egyház-szó más egyházi közösségekre való 
alkalmazását is.16 Ezzel szemben azután 1961-ben Üj-Delhiben N. A. Nis- 
siotis újra szembefordult a „visszatérési-elképzeléssel” és az egyházak 
megértő szeretetközösségét hangsúlyozta.17

2. Az egység akadályai
Mivel „az ősi osztatlan egyház” megjelölés főként formai és nem tar

talmi, az egység akadályait, az elválasztó tényezőket nem a dogmatikai 
különbségekben, hanem elsősorban az egyház életközössége felől kell 
keresnünk. Hiszen szigorú „ortodox” értelemben egyházi együttélés nél
kül, életközösség nélkül nem beszélhetünk egységről még akkor sem, ha 
tanbelileg tökéletes is a megegyezés. Ez az alapállás érteti meg pl., hogy 
miért mondta le az autokefál Ortodox Egyházak 1948-as moszkvai kon
ferenciája az ökumenikus mozgalomban való részvételt „annak jelenlegi 
terve” szerint, mert az ökumene „újabb céljai” nem felelnek meg „az 
eszményi keresztyénségnek” és „Krisztus egyháza feladatainak”, amint 
azokat az Ortodox Egyház vallja.18 Ezzel szemben az 1952-es enciklika 
jóváhagyta az ökumenikus mozgalomban való gyakorlati részvételt, ahol 
dogmatikus kérdéseket nem érintenek, de elutasított „mindenféle rész
vételt” a Hit és Egyházszervezet (Faith & Order) munkájában.19 Párhuza
mosan megtiltották ortodox klerikusok részvételét más keresztyénekkel 
együtt rendezett közös istentiszteleti alkalmakon is.

Az ortodox vélemények kiegyenlítetlenségét és ellentmondásosságát 
nem magyarázhatja a görög egyházatyák ún. „kegyes agnoszticizmusa” 
sem, akik az isteni igazságok titokzatosságát hangsúlyozták és ezzel ellene 
voltak logikai kategóriák alkalmazásának a dogmák fogalmazásánál.20 Az 
ortodox ekkléziológiai különbözőség inkább onnan ered, hogy ezeket az 
egyházakat először csak a 20. század ökumenikus mozgalmai kényszerítet
ték arra, hogy „ortodox hozzájárulást” készítsenek az egyház egységének 
kérdéséről és így saját ekléziológiájukat is kifejtsék.

3. Az egység megvalósítása
Az ortodox egységelképzelésnek a legjobban megfelelő gyakorlati 

ökumenikus lépéseket mint „az egység megélése”  (Einleben dér Einheit, 
exercise in unity) írhatjuk körül. Az egyházak közösségét elsősorban mint 
személyes valóságot, mint szeretetközösséget kell átélnünk és megvalósí
tanunk. „Ha a háromságos egy Istenbe vetett hitből élünk, akkor maga 
az a valóságunk, hogy keresztyének vagyunk, tárja föl, mit jelent az egy
ség. Ennek az egységnek a lényege nem található meg úgy, hogy olyan
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szőrszálhasogató teológiai kifejezéseket faragunk, amelyek polemikus el
határolásokba ragadnak. Az egységet sokkal inkább a történeti egyházak 
életében találhatjuk meg” (N. A. Nissiotis, Neu-Delhi 1961).21 Ortodox 
delegátusoknak az egyes ökumenikus konferenciákon való részvétele 
mindenesetre azt bizonyítja, hogy ezek az egyházak „különnyilatkoza
tok” és bíráló állásfoglalások ellenére is keresik a közösséget. ( „ . .  .mi itt 
egyek vagyunk Jézus Krisztusban, a mi Urunk és Üdvözítőnkbe vetett 
hitben, a hittestvéreinkkel való tanításbeli különbségek ellenére is” . 
Lausanne, 1927).22

Az ökumenikus mozgalomban eddig elért fokot, a „területi ökume- 
nizmust” (local ecumenism, ökumenismus im Eaume) talán éppen ez az 
„egységmegélés” tudná továbbfejleszteni és az „időbeli ökumenizmus” 
(ecumenicity in time, ökumenismus in dér Zeit) irányába elmélyíteni, 
amint ez Új-Delhiben elhangzott: „A meglevő felekezetek közös háttere 
megtalálható és keresendő a múltban, azok közös történelmében, abban 
az ősi és apostoli tradícióban, ahonnan létezésüket mind levezetik”. 
(Szekció az egységről, az ortodox delegátusok hozzájárulása.)23

III. A  közép egyháza
Az anglikán egyház különlegessége, hogy magát már viszonylagosan 

korán, mint a római katolikus egyház és a reformáció egyházai közötti 
„közép-egyháza” értékelte.

Az anglikanizmus „azt állítja, hogy a teljes katolikus hitet tanítja, 
a protestáns balszárny és a tridentinumi katolicizmus jobb szárnyának 
eltorzításaitól, túlzásaitól és túl-fogalmazásaitól (over-definitions) men
tesen”.24

1. Az egységkeresés indítékai
Az 1920-as „Felhívás minden keresztyénhez” (Appeal to all Christian 

people) az egységet mint Isten akaratát szorgalmazza (1. §). Ugyanakkor 
az „idő” az, ami arra hív föl, hogy megvalósítsuk a látható egységet 
„új szemléletmóddal (outlook) és mértékkel (measure)” (4. §). Amint az 
1958-as Lambeth-Konferencia fogalmazta: „Egy megosztott egyház nem 
képes a megosztott világ sebeit gyógyítani.” A legutóbbi, 1968-as Lam
beth-Konferencia azután az egységtörekvéseket még erősebben a világ 
felől határozza meg: „Az egyház arra hívatott el, hogy a megújított te
remtés előíze (foretaste of a redeemed creation), az emberiség eljövendő 
egységének jele, és utalás legyen arra az időre, amikor Isten lesz minden 
mindenben” (Section III, 122. lp).25

2. Az egység akadályai
Az egység akadályai megítélésénél nagy szerepet játszik az anglika

nizmus jellemző sajátsága, hogy magát igen széles körű, sok szélsőséget is 
befogadni képes egyháznak tartja (comprehensiveness). Ez az egyház 
megkísérli magát az eltűrhetetlent is megtűrni (to tolarate the untolerab- 
le) a középkori egyházi örökség és a genfi puritanizmus szélsőségei kö
zött.26 Innen érthető, hogy a tankülönbségeket mellékes kérdéseknek tart
ják. Jellemző, hogy az 1968-as Lambeth-Konferencia elhatározta, hogy 
az anglikán egyház a jövőben többé nem követeli meg ordináció alkal
mával a jelöltektől az ún. „39 Cikk”27 elismerését és aláírását, pedig ezek 
a cikkek eddig mint az anglikán egyház „hitvallási irata” voltak érvény
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ben és használatban.28 Ez a Lambeth-Konferencia különben az ún. „nem 
teológiai tényezők” szerepét emelte ki.

A különböző más egyházakkal folytatott párbeszédben az anglikjm 
egyház a római katolikusokkal és az angolszász szabad-egyházakkal 
szemben is egyformán a püspöki hivatal, mint az „egység hivatala” és 
tisztje jelentőségét hangsúlyozza,29 Az anglikán egyház ökumenikus „prog
ramja”, az ún. „Lambeth-Quadrilateral”30 a Szentírás, az Apostoli és 
Niceai Hitvallás elismerése, a keresztség és az tJrvacsora használata mel
lett éppen a „történeti püspöki hivatal”-t (historical episcopacy) tartja az 
egyházi újraegyesülés alapjának.

Az 1920-as „Felhívás minden keresztyénhez”  ezt a pontot bizonyos 
változással hangsúlyozza. E szerint az egyház látható egységéhez hozzá
tartozik „az a hivatal, amelyikről az egyház minden része elismeri, hogy 
nemcsak a Lélek belső hívását, hanem Krisztus megbízását és az egész 
egyház tekintélyét birtokolja” .31

3. Az egység megvalósítása
Az egység megvalósítása tekintetében elmondhatjuk, hogy az angli

kán egyházközösség volt az első a nagy történelmi felekezetek között, 
amelyik fölismerte ökumenikus elkötelezettségét és azt gyakorlati lépé
sekkel is megmutatni igyekezett.32 Ebben a folyamatban a tanbeli egység 
kérdései mellett. A „Felhívás minden keresztyénhez” (1920) így fogalma
zott: „...különösen is szeretnénk kihangsúlyozni, hogy ez (ti. a püspöki 
hivatal) a jelenben és a jövőben is az egyház egysége és folyamatossága 
megőrzésének legjobb eszköze” .33

Az egyházi egység legkedveltebb modellje az unió. Világszerte talá
lunk ma helyi úniós tárgyalásokban résztvevő anglikán egyházakat. Két
ség nélkül ez az egyház az a keresztyén felekezet, amelyik a leginkább 
kész únióra.3'1

Ez a készség azt jelenti, hogy az egyháztörekvések világosan helyi és 
területi síkon folyó törekvésekre irányulnak, bár a keresztyén egység 
univerzális viszonylata sem tűn ik el a szem elől. Különösen is látható 
ez a nemzetközi síkon folytatott és a jövőben tervezett ökumenikus dia
lógusoknál (pl. katolikusokkal, ortodoxokkal vagy lutheránusokkal foly
tatott dialógusok). Ezen. kívül az 1968-as Lambeth-Konferencia — az Upp- 
Salai Világgyűlés hatására — magáévá tette az „ökumenikus Zsinat” 
gondolatát is és szorgalmazta annak előkészítését.35-

Ez utolsó, LambethrKonferenciával kapcsolatban még meg kell je
gyeznünk, hogy itt szóba került az egység új megközelítése is, ahol a? 
egyház egysége és áz emberiség egysége kerül szoros kapcsolatba, ahol 
az egyház egységét az egész embervilág egysége nagy kérdésének része
ként értik. Ezekről, a szekuláris ökumenizmussal összefüggő gondolatok
ról ez összefoglalás utolsó részében (A világ mint kiindulópont) még 
részletesebben hallunk majd.

IV. A  megtért hívek közössége
   Sok szempontból különleges egységelképzelést találunk a különbőző

pietista és ébredést mozgalmaknál és az ún. szabadegyházaknál. Erre is
ki kell most röviden térnünk. E szerint az elképzelés szerint a „közös
ség” , a megtért egyes hívek „szent gyülekezete” a keresztyén egység igazi 
megvalósulása. A  meglevő felekezetek és azok határai nem számítanak, 
az a fontos, hogy az egyes megtért hívek a konventikulum tagjai legye



nek. A világból és az egyes egyházakból „kihívott” közösségek, ahol kö
vetelmény a személyes hit és a személyes megtérés, a misszió- és a sze
retetszolgálat, alkotják tulajdonképpen Krisztus igazi egyházát. A főcél 
tehát a keresztyén és nem az egyházi egység.36

Az ezen egységelképzelést valló mozgalmak (pl. az Evangélikus Al- 
liance, a Keresztyén Ifjúsági Világszövetség, a Keresztyén Diákvilágszö
vetség, a missziói társaságok stb.) óriási szerepet játszottak az ökume
nikus mozgalom előkészítésében a maguk nemzetközi és felekezetközi 
konferenciáival, missziós és evangélizációs tevékenységével és dokumen
tumaival (pl. a Keresztyén Ifjúsági Világszövetség 1855-ös ún. párizsi 
bázisa). R. Rouse említi, hogy az Egyházak Világtanácsa 1948-as amszter
dami világgyűlésén a résztvevők négyötöde az ökumenikus gondolatok 
iránti lelkesedését a nemzetközi keresztyén ifjúsági szervezetekkel való 
kapcsolatának köszönhette.37

Bár a különböző szabadegyházak szervezetileg, teológiailag nagyon 
különbözők és a legtöbbször alig találunk náluk valamit, ami hivatalos 
tanításnak volna nevezhető az egyház egységéről, nagy általánosságban 
elmondhatjuk, hogy az egy és igazi egyházat a megtért hívők közösségé
ben vélik megtalálni.

Ifj. Harmati Béla
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Krónika

ESP ER ESI SZÉKFO G LA LÓ
A Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegye gyülekezeteinek és lel

készeinek egyhangú bizalma állított erre a tisztre. Ez a tény a számomra 
egyszerre felemelő és ugyanakkor alázattal is tölt el. Felemel az előlege
zett bizalom, amely főtisztelendő D. Káldy Zoltán püspök úr, a gyüleke
zetek, a lelkésztársak, valamint az Állami Egyházügyi Hivatal részéről 
irányomban megnyilatkozott. Alázattal tölt el az esperesi tiszt jó be
töltése feladatának nagysága.

1. Mindez elsősorban Istenre irányítja tekintetemet, akitől a szolgá
lat parancsát vettem. A megnyilatkozott bizalomban az O küldő megbí
zatását fogadom el, amely eddigi szolgálatom körét, amely egy gyüleke
zetre szólt, a Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegye és gyülekezetei 
szélesebb körére és nagyobb hatósugarára tágítja. Tudom, hogy ezzel 
együtt nagyobb felelősség is jár. E nagyobb elkötelezést is Isten kezéből 
veszem. Tudomásul veszem belőle hívó és küldő szavát, amikor őrállóul 
rendelt. Ezen a helyen ma fokozottan érvényes Ezékiel 3:17—21, hogy 
az őrállónak határozott, bizonyos, egyértelmű magatartást kell tanúsíta
nia, mert csak így tudja a reábízottak felé feladatát és kötelességét telje
síteni. Orállói tisztemben is szeretnék Isten igéjére figyelni, arra hallgat
ni, ugyanakkor szüntelenül azért könyörögve, hogy Szenlelkével vezesse, 
irányítsa értelmemet, gondolataimat, szándékaimat és elhatározásaimat, 
hogy igéjét jól értsem, tekintetét magamon tudjam. Ebben jó reménysé
gem, hogy szolgálatomra való indulásom éppen pünkösd előtti napokban 
történik. Ezért imádkozom ezzel a tartalommal Luther Márton sekrestye 
imádságát: „ . . .T e  látod mennyire tehetetlen vagyok ilyen nagy és nehéz 
hivatal jó betöltésére. . .  ezért Hozzád folyamodom. Szíves készséggel 
adom és hajlítom számat és szívemet, készen vagyok, hogy a népet ta
nítsam, magam is készen vagyok, hogy mindig tanuljak és Igéddel sáfár
kodjam és arról szorgalmasan gondolkodjam. Használj fel eszközödül, 
kegyes Uram. Ugyan el ne hagyj engem, mert ha magamra vagyok, ak
kor könnyen mindent elrontok.”

2. Szolgálatom belesimul hivatali elődeim nyomdokaiba és munká
jába, ezért vissza is kell néznem. Vallom, hogy egyházunk múltja drága 
örökség, amelyből a mai élet számára kell a hasznot előhoznom.

Szívemhez mindig közel állt a történelem és abban különösebben is 
a magyar Evangélikus Egyház történelme. Ezt is szeretném szolgálatom
ban hasznosítani. A Tolna-Baranyai Egyházmegye múltja, annak kiemel
kedő esperesei állanak előttem. Gondolok első elődömre Szeniczey Bá
rány Györgyre. Veretes lutheránussága, szervező készsége, hithűsége nyo
mán alakult meg ez az egyházmegye. Kész volt sokat fáradozni, nehéz 
időkben helytállni a reábízottakért.

A múlt vezéralakjai közül a másik kiemelkedő elődöm Borbély Jó
zsef, aki az 1848-as magyar szabadságharc idején adott példát igaz haza- 
fiságra és a népért való helytállásra. Itt a paksi paróchián született, édes
apja itt volt lelkész. Itt telt meg szíve azzal a honszeretettel, amely ami
kor eljött a nép szabadságának hajnala, német szóval, de magyar szív
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vel hívogatta a gyülekezetét a nemzet ügye mellé, hogy ha kell fegyver
rel is megvédjék a megszeretett szabadságot. Mint bonyhádi lelkész és 
esperes fontos szerepet vitt a nemzet szabadsága melletti kiállásáért sú
lyos börtönre ítélt Haubner Máté püspök kiszabadításában.

Előttem áll Horváth Sándor esperes alakja, aki paksi lelkészi állá
somban is elődöm, vpltv és aki európai műveltségében, határozottságában 
céltudatos önfegyelmében példám. ízlése, művészi hozzáértése álmodta 
ide ezt a csodálatosan szép paksi templomot.

Közvetlen elődeim közül D. Káldy Zoltánra gondolok, aki az esperesi 
'tisztében fáradhatatlan szolgálatában, munkabírásában, egyházmegyénk 
kicsiny szórványait1 és -nagy gyülekezeteit fogta át igehirdetői szolgála
tában. Aki innen emelkedett országos egyházunk vezető püspöki tisztére. 
Innen hozta magával és munkálta ki egyházunk mai útjának alapjait 
hrtegvonó' és a továbblépésünk lehetőségeit hordozó diakónia teológiánkat.
' Gondolok végül Krdhling Dánielre, aki egyházmegyénk szülötteként, 
szívén hordozta a háborúban megtépázott, legyengült, de hajdan tekin
télyes gyülekezetek gondját, és' ezért az egyházmegyéért égő hűséges szí
ve egészen elégett á szolgálatban.

Végigtekintve elődeim illusztris névsorán elszorul a szívem, hiszen 
:az elődök példája kötelez. Azzal az imádságos kéréssel lépek a nyomdo
kukba': Uram, szeretnélek egész szívvel szolgálni.

3. Körül is tekintek. Hiszen szolgálatom helye és területe a mai élet.
Szolgatársakta 'tékihtek. Idősebbekre és fiatalokra, akik számára 

pásztorul. rendeltettem és akik felé ezt a felelősséget hordozom. Súlyos 
problémák egyházmegyénkben a szolgatársak elöregedése. Jellemző, hogy 
28 lelkészünk között a magam 5Í évével a 8-ik legfiatalabb vagyok. 
Feladatomnak érzem, hogy szeretettel vegyem körül az idősebbeket, és 
megkönnyítsem a szamukra, amikor le kell tenniök a szent szolgálat 
gyönyörűséges igáját. Ugyanakkor szeretném segíteni a fiatalabb lelkész
társaimat, hogy jó reménységgel és a szolgálat örömével vállalják egy
házunk új útját, megtalálva berihe az örök evangélium örvendező hirde
tésének lehetőségét és készen dolgozó népünkkel együtt építeni a szo
cialista Magyarországot, tudva, hogy akik együtt építettek, fáradtak, küz
döttek, azok tudnak majd együtt örülni munkánk eredményeinek is.

Körültekintek egyházmegyénk gyülekezetein. Ismerem gondjaikat, 
kicsinységüket, hogy olykor erőt vesz rajtuk a csüggedés is. Ezért szeret
ném számotokra nyilvánvalóvá tenni azt a reménységet, amely mégis ott 
él a gyülekezeteinkben. Hiszen lehetne-e másként pl. 1970. év folyamán a 
Tolna-Baranyai gyülekezeteknek összesen több mint 2,3 millió forintos 
összbevételt kimutatniok. - Élők azok a gyülekezetek, amelyek ekkora 
összeget áldoznak arra, hogy igét hallgassanak, hogy a templomuk rendes 
és gondozott, a lelkészlakásuk megfelelő légyen. Ezt a reménységet sze
retném tudatosítani gyülekezeteinkben, akikét szívemben hordozok, és 
akikért imádkozom.

Körültekintek a többi keresztyén gyülekezetre. Szenvedélyesen val
lom lutheránusnak magam és éppen ezért nyitok testvéri szívet mind
azon testvérek felé, akik velem együtt vallják a legősibb keresztyén hit- 

-vallást: Jézus Krisztus Isten fia, Megváltó. Ez az Ichthüsz. Nem érzem, 
hogy e kettő ellentétben volna egymással, mert az a meggyőződésem, 
hogy mennél inkább valljuk Jézus Krisztust Megváltónak és ragaszko
dunk hozzá, annál inkább ismerjük fel egymásban a testvért és tisztel
jük egymást. Úgy látom, hogy a cselekvő szeretet diakóniájában talál
hatjuk meg azt a közös alapot, amely együttmunkálkodásunk bázisa 
kell legyen. Ezért nyitott szívvel és készséggel hívok ökumenikus együtt-
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fáradozásra minden keresztyén testvért közös mennyei Atyánk és közös 
magyar hazánk szolgálatára és békességünk megőrzésére.

Így tekintek körül abban a világban, amelynek gondja, fájdalma, 
nyugtalansága, megosztottsága bennem is tovább gyűrűzik. Fájdalommal 
látom, amikor gyermekeink tízórai kiflije vagy zsemléje a szemétkosárba 
kerül, mert látom mögötte a világ éhező tízmillióit. Egynek érzem magam 
azokkal, akik e világ békéjéért fáradoznak, akik szeretnék ennek egyik 
lépéseként lezárni a háború tüzét ott, ahol az ma még lángol, és ezek a 
lángok tíz és százezrek életét, otthonát, megélhetését emésztik meg. 
Együttérzéssel gondolok azokra a népekre, akiket a háború tüze otthon
talan menekültekké tett, és végső elkeseredésbe taszított. Világhorizontú 
diakóniánk keretébe tartozik, hogy tevékenyen részt vegyünk mindazok
nak az igazságtalanságoknak megszüntetésében, amelyek e világ életét 
mérgezik, így a faji megkülönböztetés, az imperialista agressziók, a ha
talmi érdekekért folytatott háborúk felszámolásáért való akciókban. 
Ugyané célok érdekében második lépésként készek vagyunk egyházi vo
nalon is mindent megtenni, hogy üljön össze mielőbb az európai bizton
sági értekezlet, amely bizonyára feloldaná földrészünkön a háborús fe
szültséget és az ezzel összefüggő fegyverkezési versenyt, és ezzel jelentős 
hozzájárulás lenne az egész világ békéjéhez.

Körültekintek szűkebb pátriánkban. Ehhez a hazához a szeretetnek 
eltéphetetlen szálai fűznek. Gyermekkorom emlékeiben, diákkorom ébre
dő öntudatába mélyen belevésődött az akkori magyar élet hárommillió 
koldusának, agrárproletárjának képe. A történész tárgyilagosságával tu
dom, hogy ebben része volt annak a történelmi útnak, amelyet népünk 
Mohács óta megtett. Kivéreztünk, idegen uralkodóház a mienktől idegen 
szelleme csírájában ölte meg szabadságtörekvéseinket. Igaz, mi magunk 
is okai voltunk feudális elmaradottságunkkal nyomorúságunknak. Nagy 
árat fizettünk érte, romba dőlt az ország. Isten kivezetett irgalmasan a 
mélységből és új ország, a mi országunk épült a romokon. Hogyne érez- 
hetnénk közösséget ezzel az új renddel, amely felemelte népünket a szo
cialista fejlődés útján arra a szintre, amelyen ma vagyunk. Bevalljuk, 
hogy az első lépéseket meg-megállva, félve, aggodalmak között tettük, 
de az 1948-ban kötött Egyezmény, amely világos utat szabott egyházunk
nak az új magyar államban, időtálló volt, igazolta a történelem és igazol
ta a történelmet formáló Isten.

Mindezek alapján egyházmegyénk lelkészei és gyülekezetei a jövőbe 
vetett jó reménységgel élünk a szocialista építésben a Magyar Népköz- 
társaságban. Híveink a maguk helyén hatalmas ipari létesítményeinkben, 
egyre jobban működő termelőszövetkezeteinkben, a tudomány munka
társaiként, vagy a szolgáltatások valamelyik ágában megtalált helyükön, 
a nyilvánvaló ideológiai különbözőségek ellenére együtt építjük, formál
juk népünk jobb jövőjét, és szilárdan hisszük, hogy akik egymás mellett 
voltak és vannak a munka fáradságában, kockázatában, azok egymás mel
lett lesznek az eredményekben és azok gyümölcseiben is. Miközben így 
tekintünk körül abban a világban, vagy szűkebb hazában, amely életünk 
tere, felismerjük benne mennyei Atyánk vezető kezét, és mint a keresz
tyén élet egészét, úgy a világi életben való szolgálatunkat is örömmel, is
tentiszteletként kívánom végezni.

4. Végül előre tekintek, szolgálatom távlatára és reménységére. Tu
datában vagyok annak, hogy nehéz problémák állnak előttünk. Egy év 
óta tartó esperes-helyettesi működésem alatt rohamosan értek be évek 
hosszú sora óta előre látott, sejtett problémák. Ezeket a problémákat, 
noha már hosszú ideje foglalkoztunk velük, a dinamikusan változó élet
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mégis új szituációban veti fel, és nem ad időt arra, hogy sokat és aprólé
kosan mérlegeljük, hanem az adott helyzetben gyorsan, nem egySZer 
azonnal kell felelős döntéseket hozni. E döntések sokszor messze ható 
érvényűek, mint pl. egy-egy gyülekezet társítása a másikkal. Mindezek
ben érzem a reám háruló nagy felelősséget, hiszen a legjobb szándék 
mellett is történhetnek tévedések. Hogy ezek mégis a lehető legritkábban 
történjenek, kérem az elnöktársam, Dr. Bruhács János egyházmegyei 
felügyelő úr és a többi egyházmegyei tisztségviselő segítő, támogató 
együttmunkálkodni kész fáradozását, valamint a lelkésztársak és gyüleke
zetek imádságát.

Bizalommal és jó reménységgel vagyok egyházunk holnapja iránt. 
Ebben a reménységemben egyik pillér híveink sokszor megtapasztalt 
egyházszeretete. A másik pillér az a rendezett helyzet, amely az Egyez
mény alapján egyházunk és a magyar állam között van. Mégis a legna
gyobb reménységem Isten lelkének munkája. Ezt most utólag szeretném 
aláhúzni. Pünkösd ünnepe előtti napokban vagyunk. Ezekben a napok
ban többször is arra kellett gondolnom, hogy Jézus tanítványai, noha 
látták Krisztus megdicsőülését, noha szívükben, hitükben bizonyosság élt 
Istenfiúságáról, noha drága belső öröm volt számukra, hogy Jézust sze
mélyesen megváltójuknak, bűnből való szabadítójuknak ismerték, mégis 
befelé, maguk közé húzódnak és ezeknek a nagy felismeréseknek tuda
tában is hallgatnak. Isten Lelke nélküli egyház valóban lélektelen egy
ház. Ezért érzem most jövőnk biztosítékának és zálogának, hogy Isten 
Leikéért könyörögjünk. Isten Lelke törheti át az emberi élet sokféle gát
lását. A lelkészek körében pedig milyen sok gátlással találkozhatunk. 
Ilyenek: én nem vagyok alkalmas, idős vagyok, majd a fiatalok, fáradt 
vagyok, kis gyülekezetben vagyok, én ennyi sebet kaptam stb. Ezért most 
Isten Lelkét könyörögve kérve, annak erejében bízva munkára hívok 
mindenkit. Munkára, mert ez az Istenhitünk és emberszeretetünk meg
méretése. Szavak helyett cselekedetek, óvatos eszmefuttatások helyett 
nyílt és bátor tanúskodást arról a Jézus Krisztusról, aki nékünk remény
ségünk. Egyértelmű, világos állásfoglalást gyülekezeteinkben, presbité
riumainkban egyházunk dolgaiban, egyházpolitikai döntéseinkben és né
pünk szolgálatában. Munkára a gyülekezeteinkben. Ebben a hazában 
mindenkitől minőségileg egyre értékesebb munkát kívánnak. Nem lehet 
másként egyházunkban sem. Nem elég a statisztikai íveken feltüntetni, 
hogy hány istentiszteletet, bibliaórát, gyermekbibliakört tartottunk, ha
nem álljon minden szolgálatunk mögött az életünk. A személyes hitben 
megharcolt, a mai élettel konfrontált, a híveink mai kérdéseivel birkózó 
igeszolgálatra van szükségünk, mert csak ezt áldja meg Isten Lelke, és 
tölti meg a maga tanúskodó erejével. Rutin prédikációk régi lemezeit vég
re össze kellene törni. Ehhez munka kell, teológiai munka és imádságos 
munka, de ez ma már létkérdésünk. Ezért nagy hangsúlyt kívánok tenni 
az igeszolgálatunkkal kapcsolatos kérdéseinkre és az azokkal való foglal
kozásra.

Örvendező szolgálatra hívok. Fásult, csüggedt csapat alkalmatlan Is
ten evangéliumának, azaz örömhírének szolgálatára. Ha az evangélium 
valóban örömüzenet az Isten szeretetéről, és ha ez valóban képes az 
ember életét új tartalommal megtölteni, akkor ennek rajtunk kell meg
látszania. Csak ebben az örömben és szolgálatkészségben végzett munká
nak van hitele a mai ember előtt. Ez természetes és nem is lehet más
ként. Ha ilyen öröm nem él a szívünkben, akkor éppen ennek az elköte- 
lezésnek a sürgető súlya késztessen örvendező szolgálatért való lankadat
lan imádságra.
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Az esperesi szolgálatom felvételekor ilyen gondolatok töltöttek meg. 
Felnéztem arra, aki elhívott és elküldött a munkára. Visszanéztem az elő
dök nyomdokain arra az örökségre, amelynek ápolása és továbbadása a 
tisztem. Körülnéztem szolgálatom területén és abban a világban, amely
ben Jézus Krisztusról tanúskodnom kell. Végül előre néztem az útra, 
melyen tovább kell mennem.

Még egyszer megköszönöm a bizalmat. Püspök Úr beiktató szolgála
tát, igehirdetését, amely drága a számomra. Fülembe csendül a mai nap 
igéje: Máté 11:28. „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok 
és meg vagytok terhelve és én nyugodalmat adok néktek.” Isten bizta
tását ismerve fel benne, az Ö megsegítő kegyelmében bízva, Lelkének 
vezetését kérve a Tolna-Baranyai Egyházmegyében végzendő esperesi 
szolgálatomat megkezdem.

Paks, 1971. május 26.
Sólyom Károly
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Szemle

MILLIÓK BOLDOGABB JÖVŐJÉÉRT
Dag Hammarskjöld halálának tizedik évfordulójára

HITTEL AZ EMBERISÉGÉRT
Tíz éve annak, hogy Dag Hammarskjöld, az ENSZ svéd származású 

főtitkára 1961. szeptember 18-án Dél-Rhodésia felett repülőszerencsétlen
ség áldozata lett. Személyiségében és világpolitikai szolgálatában elvá
laszthatatlanul ötvöződik az emberiségért érzett felelősség az élet végső 
kérdéseit kereső hittel.

Tíz nappal a szerencsétlenség előtt ezt mondta az ENSZ vezérkará
nak értekezletén: „Én is tudom, mit jelentett az ENSZ tevékenysége gaz
dasági és szociális téren milliók életkörülményeinek megjavításáért és 
a boldogabb jövő alapjainak megteremtéséért. Dolgozzunk azzal a meg
győződéssel, hogy munkánknak van értelme a személyes értelmén túl, és 
volt valami értelme az emberek számára.”

Az Egyházak Világtanácsa 1954. évi evanstoni nagygyűlésén ezt 
mondta „Az ENSZ független — szükségszerűen független — minden fele
kezetiül, de mégis a hit eszköze.”

Meggyőződését — úgy érezte — Beethoven fejezte ki legtökéleteseb
ben IX. szimfóniájában a zene nyelvén. Ezt tűzette programra minden 
évben az ENSZ alapításának emlékünnepén, a Nemzetek Napján október 
24-én, mert szerinte ez a zene „páratlan vallástétele az emberi szellem 
győzelmébe és az emberi testvériségbe vetett hitnek.”

Békének szentelt élet csendben
Az ENSZ New York-i palotájának nemzetközi nyüzsgésében van egy 

terem: a csend helye. Dag Hammarskjöld kezdeményezésére keresztyén, 
zsidó és mohamedán laikusok összefogásával létesült. Így érvelt: „Kell 
lennie ebben a házban egy teremnek, egy helynek, amely a csendnek 
van szentelve külső értelemben és a csendességnek belső értelemben. 
Mindent meg kell tennünk azért, hogy ilyen helyiséget teremtsünk, hogy 
olyan légkört teremtsünk, ahol az emberek igazán magukba vonulhatnak, 
és érezhetik a kikapcsolódást.”

Ebben a helyiségben van egy emléktábla, amelynek feliratát ő fogal
mazta, s felavatása egyik utolsó hivatalos ténykedése volt: „Ez a helyi
ség a békének van szentelve, és azoknak, akik életüket adják a békéért. 
Ez a csend helye, ahol csak a. gondolatok beszélhetnek.” Az emléktábla 
Bernadotte svéd királyi hercegié emlékét őrzi, akit izráeli—arab békítő 
szolgálata közben a Szentföldön gyilkoltak meg 1948. szeptember 17-én, 
pontosan 13 évvel Dag Hammarskjöld tragikus lezuhanása előtt.

Az élet értelme — Isten szeretete
Az utolsó hónapok naplófeljegyzései szerint Ibsen „Brand” című drá

májának főhőséhez hasonlította magát, aki szenvedésében Isten ellen 
kiált, mert rázós utakon vezeti az embert, de végül Isten szeretetében
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találja meg a megoldást. Erre utalt temetési beszédében Erling Eidem 
svéd érsek Dag Hammarskjöld gondolatait is idézve: „Amikor az emberi 
elme a legmélyebb mélységekbe hatol, hogy keresse az élet értelmét, azt 
fogja találni, hogy ez a teremtő akarat: az Isten szeretete.”

A svéd ezüst emlékérem felirata:
„Vir vixit — opus vivit!” — „Az ember élt — a műve él!”

Dr. Prőhle Károly

A „teológus" Dante
Halála 650. évfordulóján

Divina Commedia
„A középkor dómja és sírboltja” , — mondja Dante főművéről a tör

ténész.
„Gyémántragyogású költemény” , — mondja róla az irodalomtörténet.
„Meredek kristályhegy”, — mondja róla az esztéta.
„Grandiózus vízió”, — mondja róla a pszichológus.
„Izgalmas dráma”, — mondja róla a Körszínház.
Teológiai enciklopédia is, — mondhatjuk róla mi.
A hatalmas mű három alcíme is — Pokol, Purgatórium, Paradicsom 

— a középkor teológiai szótárából való. A mű később hozzáadott — Di
vina =  Isteni — mellékneve nem esztétikai, hanem tartalmi jelző, éppen 
teológiai jellegére utal.

* * *

„Theologus Dantes nullius dogmatis expers.” 
Giovanni del Virgilio

A firenzei dómban van egy kép: Dante a városkapuban magyarázza 
a népnek az Isteni Színjátékot. Műve bekerült a templomokba, onnét ki 
az utcára, így lett hazai közkinccsé. Tételeit nyilvánosan recitálták-exe- 
getálták. Leonardo da Vinci és Michelangelo is utcán kapott össze egy 
Dante-sor jelentésén.

Dante már fiatal korában teológiát is tanul, — Párizsban pedig maga
sabb szinten.

Bár belépett Assisi rendjébe, — pap nem volt. De teológiájának igen 
markáns vonásai figyelhetők meg. Jól ismerte Augustinus, Ambrosius, 
Hieronymus tanítását, főként azonban a tomizmust szívta magába. Így 
lett Dante nemcsak hivő keresztyén és humanista, hanem teológus is. 
Véres, bűnhődéses események, botrányos családtörténetek mögött és fö
lött — tomista alapállásából adódóan — teológiai gondolatok szólalnak 
meg.

Erőltetett kísérlet volna művéből átgondolt teológiai rendszert kiszűr
ni. Tételei nem egyszer ellentmondásosan jelentkeznek. Teológiáját
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egyébként is filozófiával, politikával, sőt asztrológiával szaturálja, hittana 
szimbolizmus homályán dereng át.

Így lát Dantéban teológust a róla írt legszebb magyar vers írója 
Arany János is : az Isteni Színjáték mélységei fölött az ember

„Mintha lábait szentegyházba tenné,
Imádva borul le, mert az Istent sejti...,
A köd oszlopában rejlő Istenséget.”
Teista teológus. Dante Istene nem pihen:
„ . . .  folyton-gyors kerékként forgatott 
vágyat és célt bennem a Szeretet, mely 
mozgat napot és minden csillagot”,

— írja a Színjáték befejező soraiban. Ez éppen nem deizmus, de nem is 
személytelen „primum movens” mechanizmusa, Dante Istene teremt, ítél, 
büntet és kegyelmez.

Nem ariánus, — Athanásius tanítványa: krisztológiája néhol valóság
gal szárnyaló.

„Jöjjetek, Atyák áldozatai! — 
hangzott ki ott egy fénynek belsejébül, 
mely elül szemem kényszerült kitérni.”

Purgatórium 27,58—60.
Igeszerű mariológiával helyes krisztológiát vall:

„Ó, Szűzanya, leánya ten Fiadnak!”
Paradicsom 23,1.

S mikor a Paradicsom egyre táguló égkörei teljében, a kristályég 
szélső határán, három háromszínű, egyazon átmérőjű szivárványos kör
ben „megpillantja” a Szentháromságot, a háromszemélyű egy-Istent, 
énekét „kurtán fogja” , elhalkul, „mint a gyermek, ki még emlőn nedve
síti nyelvét. . . ” mert, olyasmit lát, amire „kurta a szó ..., rekedt a dal,. . .  
olyan, hogy kevés becsülni kevésre . . . ”

Áhítatos alázatban most már gyorsan be is fejezi műve írását — hi
szen itt a teljesség —, „miként a mérnök” — a pontosan kiszabott három
szor harminchárom ének háromsoros hármasrímű tercina-végtelenjét: 
„az ember útja volt Isten fe lé ..

S a tercinák fényködbe vesző, tündöklő lépcsősorán vele kapaszkod
va, nem érezzük túlzásnak Boccaccio mondatait: „ .. .a teológia legmélyebb 
rejtekeibe merült el éles elméjével. S nem is volt e törekvéstől messzire 
az eredmény, mert nem törődve sem hideggel, sem meleggel, éjjelezéssel 
és kapálással, sem más efajta testi kénytelenséggel (Dante eredeti neve: 
Durante=Tűrő, Szilárd), szakadatlan tanulással eljutott az Istenség mi
benlétének és a végső okoknak olyan ismeretére, amire az emberi elme 
itt a földön egyáltalán csak képes . . .  Mindezekért. . .  szent döntéssel 
neki a teológus melléknevet adták. . . ”

* * *

„Dante a nagy teológus, az összes dogma 
tudója. . . ”

Giovanni dél Virgilio
Természetesen Róma teológusa.
Igaz, támadja, — de nem a pápás egyházat, hanem a pápaságot; 

annak sem az intézményét, hanem a romlottságát, konkrét pápák szemé-
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lyében. Az egyház anyagiassága és politikai hatalom-igénye volt a cél
táblája.

Dante a skolasztika és misztika istenélményének teológusa — főként 
tomista attitűddel.

Pelagiánus, sőt szinkretista. Két eszköz kell az üdvösséghez:
„Remény — siettem szólni — a jövendő 
győzelemnek szent várása; s szüli 
ég kegye s érdem, hogyha elegendő.”

Paradicsom 25,67—69.
Isten szigorú haragja viharzik végig a Színjátékon: innét van, hogy 

Dante a pokol leírásában a legplasztikusabb. (A Pokol leírását szobrá
szathoz, a Purgatóriumét festészethez, a Paradicsomét zenéhez szokták 
hasonlítani.) A költő itt van „otthon” igazán, mert a pokolban Isten ke
mény haragja súlyos ítéletekben valósul.

„ . . .  az angyal trombitája,
mely a Zord Űr jöttét harsogva jelzi. . . ”

Pokol 6,96.
„Irigység bűnét korbácsolja itt 
a nagy Korbács . . . ”

Purgatórium 13,37.
Dante akkor van igazán „elemében”, mikor árulókat, káromlókat, ti

vornyák hőseit, a pénz aljas kufárait „Rondabugyrod” -ban büntetésül 
fejtetőre állíthatja, száznyelvű, csikorgó kínbőgésüket hallgathatja, mikor 
Sátánt, a világfúró férget jégbefagyva szemlélheti. Mikor a pokol kapu
jára felírhatja: „Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel.”

Idegen nekünk a szentek kultuszában, és mariológiáját sem követhet
jük végig:

„Űrnő, minden kegyek tőled erednek!
Aki nélküled vágyik szent malasztra, 
szárny nélkül vágyik szállni, eretnek.
S nemcsak könyörgő lel nálad vigaszra: 
jóságos gyakran azt a szenvedőnek 
kérés előtt megadja, nem halasztva!”

Paradicsom 30,13—18.
Dante a törvény teológusa, Róma teológusa. A Divina Commedia po

litikai vonatkozásban a szent római birodalom világmonarchiává fejlesz
tésének messianisztikus törekvése, teológiailag: az önmegváltás grandió
zus víziója, sőt kísérlete.

***

„Mert nem Szentírást olvas 
manapság egy se; csak a Dekretálét 
bújják. . .
Maga a pápa és a kardinál-nép 
mindennel gondol, csak nem Názárettel, 
hol Gábor angyal szárnyat üdvre tárt szét.”

Paradicsom 9,133—138.
A fentiekből következik, hogy erőltetett dolog volna a firenzei poétá

ban a reformáció előfutárát látni. Dante nem egyeneságú előde Luther
nak. Az Isteni Színjátékból hiányzik a hit által való megigazulás kardiná
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lis tétele. Jellemző, hogy belső élete nagy fordulatát 1300 nagyhétre 
nagycsütörtök éjszakájára teszi, művében fel-felhangzik az „Agnus Dei”’ 
de mégsem a kereszt teológusa ő.

Dante nem a hit és nem is a tanrendszer reformátora, sőt — ahogy 
fentebb említettük — nem is a római egyházat, hanem annak szimóniás 
kapzsiságát, hatalmi, politikai aspirációit támadja. De ez utóbbiban nem 
rejlik-e benne a két birodalom külön szférájából szóló lutheri tanítás 
csírája?

„Van törvény, de kezelni kire bízod? 
mert elégtelen pásztor jár elől itt: 
kérőzni tud, de körme nem hasított.”

Purgatórium 16,97—99.
(=  „A pápa tud rágódni a Szentíráson, de nem választja el az egyházi ha
talmat a világitól.” )

„Rómának, mely a világot nevelte, 
két napja volt, mely vezetni az Isten 
s a világ útján, fényét szétlövette.
De fényük egymást kioltotta: mígnem 
a pásztorbottal egy kézben a szent Kard 
kellett, hogy bénuljanak erejükben, 
mert így az egyik a másiktól nem tart.”

Purgatórium 16,106—112.
Mégiscsak ő a pápaság s így közvetve a római egyház egyik első kri

tikusa — rendszerezetten, tételesen, élesen, magas szellemi, etikai és mű
vészi szinten.

„Ö, Simon mágus s hitvány követői, 
kik Isten dolgait, e szent csodákat, 
erények aráit, ti pénz lesői, 
ezüsttel-arannyal prostituáljátok.”

Pokol 19,1—4.
„Már gondolt az Evangélista rátok, (Jelenések kve) 
mikor egy nőt vizek fölött csücsülve, 
a királyokkal szajhálkodni látott.”

Pokol 19,106—108.
Dante kora pápáinak többségét a pokolba helyezi, és haraggal szem

léli vezeklésüket. III. Miklósnak mondja:
„Ha nem nézném még itt is tisztelettel 
a szent kulcsokat, miket vígan élve, 
kezeltél ott fönn szennyezett kezeddel, 
még keményebb lennék, hozzád beszélve, 
mert kapzsiságtok rontja a világot, 
jókat tiporva, rosszakat kímélve . . .

Istenné tettetek aranyt, ezüstöt, 
nálatok bálványimádó se rosszabb: 
egyet imád az, százakat a püspök.
Aj, Konstantinus, látod, mennyi rosszat 
tett nem megértésed, de adományod, 
mellyel először lett egy pápa gazdag.”

Pokol 19,100 sk.
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A hataloméhes, szimoniás pápaság
„egy nőstényfarkas, melynek vézna teste 
terhesnek tűnt föl minden céda vággyal, 
s ki miatt lön már annyi népnek veszte.”

Pokol 10,49—51.
„Sok állat van, kihez nősténynek áll, 
és mégtöbb fog ennekutána lenni, 
míg eljő, ki megölje, az Agár.”

Pokol, 1,100—103.
Szentharagvású reformátoraink szótárában sem találunk ezeknél éle

sebb kifejezéseket.
Idevág az is, hogy Dante sokkal enyhébben ítéli meg a test és vér 

vétkeseit, mint a szent dolgokkal üzletelő szimonistákat és a hatalommal 
visszaélőket: ezekkel szemben szinte irgalmatlan. — Luther se szólhatna 
élesebben Tetzelék búcsú-üzérkedése ellen.

Az Isteni Színjátéknak feltűnően nagy a bibliai idézetanyaga.
Az egyház szekere két keréken halad: ó- és új-szövetség. Purgató- 

rium 29/107. A költő a Paradicsomban prófétákkal és apostolokkal konfe- 
renciázik. A Genezistől kezdve a Hegyi Beszéden át a Jelenések könyvé
ből idéz. Felsorakozik valamennyi boldogmondás. Idézeteit exegetálja, 
magyarázza. Abban a korban költők nem, legfeljebb egyházatyák idéznek 
ennyit a Szentírásból. S majd később a reformátorok.

Tudnivaló, hogy Dante a Divina Commediát latinul kezdte írni. De 
szinte csak sorokat írt Vergilius nyelvén, aki pedig vezetője másvilági 
útján. Dante áttér a hazai „édes nyelv” -re, s nagy művét olaszul írja 
meg. Ez nem az anyanyelvnek tett gesztus volt csupán. Danténak az 
olasszal szinte azonos szinten volt anyanyelve a latin is. Hanem akko
riban még szokatlan, tervszerű döntéssel népi köznyelven akarta közölni 
nagy mondanivalóját. Ezért írhatta róla költőbarátja, Giovanni dél Vir- 
gilio: „ . . .  ha beszél, érti a nép s a tudós . . . ”

Lám, a reformáció népnyelvi irodalmának dantei őspéldája.
Megható Dante szemléletében a maximalista törekvés: tudatos véde

kezés a beszűkültség ellen, szétfeszíteni a középkori befelé fordult látás 
nesszusingét. Ezért vonultatja fel tág kapun át az ókor nem keresztyén 
nagy embereit is. „Hazánk a nagyvilág, miként a halaké a tenger.” Az 
egész valóságot akarja átfogni s adni, miként Madách Ádámja a Falansz
terben : „Átpillantását vágyjuk az egésznek ..

Műve Hazája nagy lexikona, de tudja azt is, mi történik a Duna 
partján (Paradicsom 8,66); maga hontalan, üldözött, de fáj neki a magya
rok hazája:

„Ó, boldog Magyarország! csak ne hagyja 
magát félrevezetni már . . . ”

Paradicsom 10,142—143.
A pokol borzalmai s a paradicsom tündöklései nem takarják el sze

mében a földi világot s embert.
Mindent az emberért s az emberiségért:

„Gondoljatok az emberi erőre: 
nem születtetek tengni, mint az állat, 
hanem tudni és haladni előre!”

Pokol 26,118—120.
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Törhetetlen optimizmussal várja az újat, a jobbat, — aranykort álmo
dik naivan, de az a megható, hogy minden ember számára.

„Űj század száll, új remény ég; 
új nemzedék jön, égbül ereszkedvén; 
igazság és aranykor visszatér még!”

Purgatórium 22,70—72.
Nem véletlen, hogy az Isteni Színjáték mindhárom részének utolsó 

szava a „csillag” . Még a Pokolénak is.
Apró kiskirályok véres villongásai között világcsászárságról álmodik, 

ez is naivság volt —, hogy egység legyen és béke: a sálom teológusa, még
pedig e szó szociális vonatkozásának értelmében is.

Az öncélú, szűklátású skolasztika korában ez a világra, emberiségre, 
egyetemes problémákra tágult látás az asszociáció természetességével 
utal és emlékeztet a reformáció hasonló törekvéseire.

Összefoglalóan megállapíthatjuk: ami Dante teológiájában számunkra 
negatív, az élesen utal a reformáció szükségességére; ami pedig pozitív, 
az fermentáló és köztudati előkészítés értelmében közvetett ösztönzés 
volt a reformációra.

A költő firenzei síremlékén a Színjáték egy sora biztat:
„Onorate l’altissimo poéta”
„Tiszteljétek a fenkölt poétát!”

Mi, halála 650. évfordulóján, tisztelettel gondolunk nemcsak a költő, 
hanem a teológus-Dantéra is, mert főművének figyelmes olvasása teoló
giailag is eszméltető lehet, teológiatörténetileg pedig mindenképpen ta
nulságos és hasznos.

Szabó József
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Reformációi programterv

A REFORM ÁCIÓ A B L A K N Y IT Á S A
KÍSÉRLET REFORMÁCIÓI ÜNNEPSÉG VAGY SZERE-

t e t v e n d é g s Eg  m ű s o r á n a k  ö s s z e á l l ít á s á r a ; ezt
a szerény alcímet adták ennek a programtervezetnek a szer
zők: Sárkány Tibor (1—4. rész), Tóth-Szőllős Mihály (5. rész) 
és Sárkány Tiborné (6. rész), Görög Tibor esperes vezetésével. 
A szokásos reformációi sorozat helyett most ezt az anyagot 
nyújtjuk azzal a meggyőződéssel, hogy jól használhatónak 
fog bizonyulni a gyakorlatban. Előadási anyagul szolgálhat
nak a reformációt érintő, közelmúltban megjelent cikkek is, 
pl. 1970: 608kk; 708kk; 1971: 212kk; 273kk; 280kk stb.

Elöljáróban: Az alábbiakban megpróbálunk szolgatársaink segít
ségére lenni egy reformációi ünnepség vagy szeretetvendégség program
jának az összeállításában. Ez csak vázlat és nem részletesen kidolgozott 
anyag. Szempontunk: Keresni és megmutatni a reformáció hatását az 
élet különböző területein. A helyi körülményeknek megfelelően ezt a ter
vezetet többféleképpen is fel lehet használni. Az egészet egy alkalommal 
feldolgozva: Minden pontnak külön gazdája (narrátora) lehet, aki vezeti 
a műsort, illetve az összekötő szöveget mondja. Mellettük szolgálnak 
azok, akik egy-egy műsorrészben verset mondanak, énekelnek vagy egy- 
egy illusztrációt bemutatnak. Fel lehet azonban a tervezetnek csak egyes 
pontjait külön-külön alkalommal is használni. Természetesen ez utóbbi 
esetben ki kell bővíteni, illetve sokkal részletesebben kidolgozni ezt a 
vázlatos anyagot, melyben inkább csak szempontokat szeretnénk adni. 
Az egyes részek végén forrásmunkákat is közlünk a továbbdolgozás se
gítésére, valamint közvetlenül felhasználható anyagot.

*

Sok Wittenbergbe látogató turista gyönyörködik naponta a városi 
templom híres számyasoltárában. E szárnyasoltár alsó festményén ta
lálóan ábrázolja Cranach Lukács a reformáció lényegét. A kép közép
pontjában nem Luther látható, hanem a keresztre feszített Krisztus. 
A kép egyik oldalán szószéken álló Luther Őreá mutat és Őrajta ke
resztül tekint a másik oldalon korabeli öltözetben álló emberekre. Való
ban, ez a reformáció! Krisztusra nézni, Krisztusra mutatni és Krisztuson 
keresztül látni egymást. A reformáció nem csupán a középkori német 
egyház magánügye, nem is Lutheré vagy néhány reformátoré, hanem rajta 
keresztül Isten szélesre tárta az önmagával elfoglalt, az önmaga dicsősé
gét kereső, bezárkózott egyház ablakait. Mai együttlétünkön ezeken a ki
tárt ablakokon keresztül nézzük az életet.

1. Krisztus mindenkié!
Ablaka végtelen erdőkre nézett.
Nem látott, csak hegyeket, völgyeket.
De amint írta az örök igéket,
messzebb látott: Krisztusra nézhetett!

(Turmezei Erzsébet: Wartburg, Luther-szoba)
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Luther számára az igében nyílt ki az ablak Krisztus felé. A kolostori 
cella gyötrődéseiben, az egyetemi katedra előadásaiban és a wartburgi 
bibliafordítás küzdelmeiben három igazságban bizonyosodott meg:

a) egyedül Krisztus által kapjuk az üdvösséget,
b) Krisztust az igében ismerjük meg,
ej hit által vagyunk Krisztuséi.

Krisztus mindenkiért meghalt, hogy szeretete megmentsen mindenkit. 
Nemcsak egyes kegyesekért áldozta oda magát, hanem mindenki „erős 
várnak” tapasztalhatja meg Őbenne az Istent. Ez a felismerés szabadí
totta fel a középkori embert babonás félelmeiből, ez adott új erőt a mo
hácsi vész után sokat szenvedett népünknek és ma is erőforrás Istennek 
meg nem érdemelt, de mindenki felé forduló szeretete.

„Felhasználható versek: Kónya Lajos: 1517; Reményik Sándor: Ke
gyelem; Scholz László: Vallomás (Ev. Élet, 1969. okt. 26); Turmezei Erzsé
bet: A „tételek kapuja” előtt, október 31. után, Hit által; valamint József 
Attila „Erős vár” fordítása.

2. Nem kolostor — hanem szolgálat!
A fekete kolostor Luther családi otthonává lett. A külvilág elől el

zárt kolostor Luther családi asztalánál kinyílt az egész világ felé. Európa 
sok országából mentek — így hazánkból is — Wittenbergbe Luthert hall
gatni, s hosszabb-rövidebb ideig voltak otthonának vendégei.

Ebből az otthonból indult példamutatása a keresztyén életre. Nem a 
világból a kolostorba menekülés, hanem a másoknak való szolgálat a ke
resztyén élet értelme. Krisztussá lenni a másik ember számára, a hétköz
napok cselekedeteiben. A keresztyén ember Krisztustól kapott szabad
sága: Hite által nincsen senkinek sem alávetve, de szeretete által 
mindenkinek szolgája és a szolgáló szeretettel adósa. Ezt Luther a csa
ládi életében, gyermekei nevelésében, a pestis idején való helytállásában 
és a bőkezű adakozásban egyaránt tanúsította.

Krisztuson keresztül látni az embert! így nyílik meg ma is szemünk 
korunk nagy problémáinak a meglátására. Munkánk nemcsak kenyérke
reset, de másoknak való szolgálat is, ezért mindig hűségesen és lelki- 
ismeretesen kell dolgoznunk. Luther mondása ma is helytálló a szociális 
igazságosság terén: nem alamizsnát vagy munkanélküli segélyt kell adni 
az embereknek, hanem lehetőséget biztosítani a képességeik szerinti mun
kára. A középkori pestisnél ma fenyegetőbb rém az egész világot elpusz
tító háború veszélye, az ellene való küzdelemben kell helytállni. Luther 
asztalánál testvérre találtak a különböző nemzetek fiai, ma is segítenünk 
kell a népek és fajok testvéri egymásratalálásában.

Felhasználható: Epizódok Luther életéből az életrajzi irodalomból. 
Versek: Illyés Gyula: A reformáció genfi emlékműve előtt (Ev. Naptár, 
1965, 22 lp.); Weöres Sándor: Uralom, szolgálat (Ev. Naptár, 1959. 77 lp.); 
Weöres Sándor: A Krisztus-szemű asszonyok (A hallgatás tornya, 14. lp.).

3. „Az újjászületett igék”
A  reformáció nemcsak hirdette Isten üdvözítő igéjét, de az emberek 

kezébe is adta az írott igét, a Szentírást. Ehhez azonban két nagy fel
adatot kellett megoldania. Először is le kellett fordítania a Bibliát a nép 
anyanyelvére, hogy megérthessék. A Luther-féle és a Károli-féle biblia- 
fordítások nemcsak lehetőséget adtak az ige anyanyelven való megérté
sére, de megteremtették a német, illetve a magyar irodalmi nyelv alap
jait is. Hazai vonatkozásban gondoljuk e bibliafordítás irodalom- és kul
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túrtörténeti jelentőségére. Legnagyobb költőink és íróink, nyelvileg és 
tartalmilag újra meg újra mint élő forrásból merítettek belőle (Arany 
János, Ady Endre, József Attila, Babits Mihály, Illyés Gyula, Áprily La
jos, stb.). A bibliafordítások nemcsak egyházi szempontból voltak jelen
tősek, hanem a műveltség terjesztőivé is lettek. Hiszen meg kellett taní
tani a széles néptömegeket írni-olvasni, hogy használhassák. Ezt a második 
nagy feladatot is igyekezett minél szélesebb körben megvalósítani a re
formáció népe (v. ö. iskolák, tanítók, nyomdák, stb.). Ebben a munkában 
a könyvnyomtatás népszerűsítőivé is lettek.

Irodalmi vonatkozásban is jelentkeztek a reformáció gyümölcsei. „Ná
lunk, csekély előzményeket leszámítva, a reformációval kezdődik a nyom
tatott irodalom kora, ami a korábbi kéziratossághoz képest nem puszta 
technikai változást jelent, hanem teljesebb megvalósítását a szöveg-rög
zítésnek és hiteles sokszorosításnak, hatékonyabb biztosítását az író szán
dékának. Lényegét érinti hát az irodalomnak, s azt juttatja teljesebben 
érvényre. Olcsóbban, gyorsabban állítva elő nagy példányszámot, azzal 
megint az irodalmi élet másik részesének, az olvasóközönségnek fejlesz
tését szolgálja. . .  Láthatni ezekből — mint már Szombathy János, a ki
tűnő sárospataki tanár megállapította — „mit dolgozott a’ Reformatio, ha 
szintén tsak oldalaslag is, a’ Magyar Literatura körül, ’s mitsoda bé-ha- 
tása volt abban” . Valóban, a reformáció jelentékeny változásokat hozott 
az irodalom számára. Nem ugrásszerűleg, hanem korábbi kezdemények 
felvirágoztatásával, kiterjesztésével. Átvette a középkor hagyatékát s új 
szellemben fejlesztette tovább. Szellemi téren . . .  hatalmas lépést tett az 
irodalom nemzeti és világias jellegének kibontása felé. .. .Nagy vitalitás
sal kellett bírnia, hogy azon körülmények közt .. .a szellemi életben ak
kora élénkséget volt képes kifejteni.” (Horváth János: A reformáció je
gyében, 21 k. lpk.)

Forrásmunka: Horváth János: A reformáció jegyében, Bp. 19573. Fel
használható versek: Reményik Sándor: A fordító (Károli Gáspár emlé
kezetének); Turmezei Erzsébet: Wartburgi kézfogás (Így leszel áldás, 
133 lp.)

4. A művészetek a reformáció sodrában
Ez a kor — már a reformáció kezdete előtt is — a művészetek tör

ténetében jelentős volt, a reneszánsz fénykora. Illetve helyesebben: mivel 
az egyes korszakok nem egyik napról a másikra váltották egymást, s az 
egyes országokban és vidékeken sem ugyanazon időben, néhol még a 
késő-gótika és a reneszánsz váltásának kora (mint pl. északon, s a refor
máció földjén, jóllehet Itáliában már a XV. század első felében kezdő
dött a reneszánsz). A reneszánsz szelleme mellett a reformáció is mély 
nyomot hagyott a művészek lelkében, különösen a reformáció szülőföld
jén. Tartalmilag ennek a következménye: A Mária- és szentek kultusza 
helyére a Krisztus-középpontúság lépett. S a földöntúli szentek világából 
egyre inkább a szépség, jólét és boldogság után vágyakozó ember alakja 
magasodott ki. Jó példa erre Dürer. Ő nagy művész volt már a refor
máció előtt is. De az Apokalipszis fametszeteitől (melybe kora minden 
félelmét, éhínségét, pusztító járványát, társadalmi és gazdasági forron
gását belesűrítette) a reformáció eszméinek az elfogadása segítette a ki- 
teljesedésre. A reformáció hatása alá került művészek egyrészt a művé
szetek eszközeivel segítették a reformáció eszméinek terjedését (pl. 
Cranach Lukács, Pieter Bruegel). Másrészt őáltáluk ismerjük a reformá
ció szereplőinek arcképeit és a történelmi jelentőségű színhelyek korabeli 
állapotát (Ök voltak a reformáció korának „fotóriporterei” .)
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Forrásmunkák: Asche, Siegfried: Die Wartburg und ihre Kunstwerke 
Eisenach, 1954.; Lüdecke, Heinz: Lucas Cranach dér áltere (Dér Künst- 
ler und seine Zeit), Berlin, 1953.; Jánicke, Theodor: Pieter Bruegel (Die 
verborgene Botschaft im Werk des Meisters), Berlin, 1952.; Kallensee 
Kurt: Zum Lobé Gottes (Die Botschaft dér Freude im reformatorischen 
Bild), Berlin, 1967.; Thulin, Oskar: Gestalt und Aussage, Berlin, 1966.; 
Thulin, O.: Die Lutherstadt Wittenberg und ihre reformatorischen Ge- 
denkstátten, Berlin, 1968.; Benczúr László: Korforduló tanúja (Dürer), 
(Ev. Naptár, 1971), valamint az Ev. Életben, Ev. Naptárokban, Lelkipász
torban és más kiadványokban megjelent cikkek, tanulmányok, reproduk
ciók, festmények, fényképek, stb., melyek a reformációval foglalkoznak. 
Ezeket a résztvevőknek meg is lehet mutatni. Felhasználható vers: Tur- 
mezei E.: Két kép között.

5. A reformáció a zene ihletője
Volt éneklés és zenélés a reformáció előtt is. Az egyetemes történe

lem feljegyzi azokat a nagyokat, akik halhatatlant alkottak addig is, de 
a zene mindenkié akkor lett, amikor Luther és a reformátorok megénekel
tetik a családot, a gyülekezetei. A „népének” a lutheri istentisztelet vele
járója. Ezért írja Luther énekeit és adja ki egymás után énekeskönyveit. 
S bennük az énekek száma egyre nő: 25-tel kezdődik és az ún. Bapst-féle 
énekeskönyvben már 89 énekkel jelentkezik. Forrása régi latin ének épp
úgy, mint az ősi német népi ének, feldolgoz bibliai verseket és költ sza
badon énekeket. (Bemutatható: régi latin ének pl. Jöjj népek Megváltója 
vagy Életünkben szüntelen . . .  Német népénekből: Jer kérjük Isten áldott 
lelkét. Zsoltár átdolgozás: Erős vár a m i. . .  és Bűnösök hozzád kiáltunk. 
Bibliai versfeldolgozás: Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, Mennyből jövök 
most. .. Szabadon költött: Tarts meg Urunk szent igédben.)

Minálunk is nagy fellendülést hozott a reformáció. A magyar refor
mátorok nyomában éneklő gyülekezetek támadtak. Az „új” istentisztelet
nek éppen az volt a jellemzője, hogy mindenütt felcsendült a nép ének
lése. Dévai, Sztárai, Huszár Gál’, Bornemisza Péter vezetői ennek a ha
talmas karnak. S miközben ezt az istentiszteletet cselekszik, megteremtik 
a magyar irodalomban és zenében azt az alapot, melyen kiszélesedhet 
egy nép zenekultúrája. Kodály Zoltán meghirdette: a zene mindenkié 
legyen! Mi örömmel tesszük magunkévá ezt a felszólítást, mert rokon 
hangot érzünk benne: valami ilyesmi történt ott, akkor a reformáció ko
rában is.

A kitaposott úton egyre többen jártak. Nagy énekköltők, mint Ger- 
hardt Pál, Nicolai Fülöp, Hermann Miklós, Balassi Bálint, Petrőczy Kata 
Szidónia, Aách Mihály és a többiek szélesítették, Tranovszky György, 
Kiss János, Payr Sándor és Kovács Sándor énekeskönyveikkel segítették 
ennek az éneklésnek a kiszélesítését. Mintegy koronaként pedig Bach 
János Sebestyén ezt a korál-éneklést tette passiónak, kantátáinak össze
fogó tartóoszlopává s ezzel beleénekelte azt a századok szívébe.

Felhasználhatók: a fenti énekek bemutatásra. Szólóénekléssel és kö
zösen is. Esetleg énektanulás! Zenei részeket bemutathat a kántor orgo
nán, harmoniumon. Pl. korálelőjátékot egy Luther-énekhez. Ha magne
tofon van, úgy már előre lehet készülni, rádióadásokból felvett megfelelő 
darabok beiktatásával, vagy lemezjátszón egy-egy passiórészlet, korái, 
stb. bemutatásával.
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6. Igehirdetési vázlat
Alapige: 1 Kor 1,18

Mennyi még a Föld energiatartaléka? Tudósok százait foglalkoztatja 
ez, de az emberiség millióit érinti. Meddig, hogyan és miből lehet biz
tosítani az emberi élet alapvető feltételeit a Földön? Ezért kutatják az 
anyag apró részecskéinek titkát és a hatalmas világmindenség ismeretlen 
törvényszerűségeit.

Van-e az egyháznak, Isten népének e világban „energiatartaléka” ? 
Van-e olyan erő, hatalom, mely ma is megtarthatja az egyházat? Sok ke
resztyén ember szívét szorongatja ez a kérdés. Impozáns katedrálisok 
nélkül, biztos anyagi és szervezeti bázis nélkül, kisebbségben, meddig él
het még a keresztyénség?

A wittenbergi oltárképen Luther a megfeszített Jézus Krisztusra mu
tat. Pál az ókori kikötőváros zajló forgatagában kisebbségben élő keresz
tyéneknek ezt mondja: „a keresztről való beszéd . . .  Istennek hatalma”- 
Mindkettő ugyanazt jelenti: az egyház ereje, hatalma a megfeszített 
Krisztusról szóló bizonyságtételben rejlik. A középkor keresztyénéi közül 
talán sokakat megigézett a középkori egyház látható és tapasztalható nagy
sága: pénzével és kolostoraival, emberek tömegeire és császári koronákra 
gyakorolt hatásával. Luther világosabban lát. A keresztről való beszéd: 
az Isten hatalma!

A reformációnak ezt az igazságát ma újra kell tanulnunk. Ha van 
valami hatalom és erő, ami megtarthatja a ma gyülekezetét, a ma keresz
tyénéit, az csupán egy dolog lehet: a keresztről szóló bizonyságtétel. Isten 
emberszeretetének megmutatása. A hallott és olvasott ige magunkba fo
gadása.

„A használatban mutatkozik meg ereje” — mondotta Edison, a híres 
amerikai feltaláló az elektromos áramról, kételkedő kortársainak. Való
ban. Csak be kell kapcsolni és már ott a fény, a meleg, a hajtóerő. A ve
zetéken nem történik semmi, de a rajta keresztülfutó áram mindent meg
változtat számunkra: eltűnik a sötét, a hideg megenyhül, a munkát meg
könnyíti, energiát ad.

A használatban mutatkozik meg ereje: áll ez a hirdetett igére is. 
Az az egyház, gyülekezet és keresztyén ember, aki ma bárhol a földön- 
rá meri tenni életét erre az erőre, megtapasztalja mekkora erőforrás ez. 
Magyar evangélikus egyházunk is ebből a felismerésből él évtizedek óta, 
s ez serkenti mindinkább arra, hogy Isten szeretetéből élő és Isten sze- 
retetével szolgáló egyház legyen.

Bács-Kiskun Egyházmegyei Munkaközösség 
Görög Tibor esperes, Sárkány Tibor, 

Sárkány Tiborné, Tóth-Szőllős Mihály
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Koporsó m ellett

Zs 103,1— 4
(Dr. Horváth József né Zundel Sarolta, 1968)

Ha méltóképpen szeretnénk dr. Horváth Józsefné Zundel Sarolta 
testvérünktől elbúcsúzni, márpedig így szeretnénk, akkor derűs mosoly- 
lyal kellene koporsójára néznünk. De éppen ez az, amire most képtelenek, 
amihez erőtlenek vagyunk a fájdalom, a veszteség szomorúsága miatt, a 
váratlan halál miatt. A szavaink szegényebbek, mint az érzéseink, mint a 
szeretetünk, a hálaadásunk. Ezért, bár sokat mondhatnánk róla, többet 
nem tudunk mondani, mint amennyit látható és láthatatlan könnyeink. 
Most is csak csodálkozhatunk életén és halálán; életén, amely telve volt 
finom energiával, türelemmel, szeretettel, a kiegyenlítődés állandó kere
sésével és főképpen hallatlanul színes, gazdag kedéllyel és csodáljuk, 
ahogyan felkészült a halálra, ahogyan reálisan szembenézett vele, aho
gyan nem félt tőle, ahogyan búcsút vett szeretteitől és egymásra bízta 
őket, ahogyan Isten irgalmát kérte önmaga számára. Csodáljuk a hitét, 
amellyel a földön mindent elrendezett és ahogyan azután a messzeségbe, 
az örökkévalóság felé nézett.

Nem tudunk többet mondani, mint az érzéseink, de főképpen nem 
tudunk többet mondani, mint az Ige, kedves zsoltárja: Áldjad én lelkem 
az Urat . . .  mert ebben az igében minden benne van. Az is, hogy Isten 
megáldotta őt és az is, hogy ő áldotta az Urat leikével, azaz egész életé
vel, és halálával is dicsőítette az élet és feltámadás Urát.

Halálától kezdve mindnyájunk számára emlékké változik, nagyon 
szép, tiszta emlékké, olyanná, mint ragyogó fehér haja volt. Ezt az em
léket megőrizzük szívünkben és így látjuk őt lelki szemünkkel az ottho
nában, a templomban, séta közben, mintha tovább élne közöttünk akkor 
is, amikor már por és hamu lesz. Most már mi mondjuk, mi imádkozzuk 
helyette az Igét megrázkódtatás és szomorúság közepette: Áldjad én lel
kem az Urat. . .  és ezzel mindazt, amit testvérünknek köszönhetünk, meg
köszönjük Istennek. Ámen.

+ Várady Lajos

Zs 103,1. 4
(Várady Lajos esperes, 1971)

Ünnepélyes hangon szólal meg a zsoltár, mert szava átfogja az életet 
és halált, az egész emberi helyzetet. Isten és ember, örökkévalóság és 
ideigvalóság feszültsége zeng a zsoltárvers soraiban. Általa Istent ma
gasztalja a keresztyén ember a ravatalnál is. Ő az, aki megváltja életün
ket a koporsótól, mert Jézus Krisztus feltámadása által győzött a halál 
felett. Akik őbenne vannak, részesednek feltámadása örömében. Jézus 
által valósággá válik az ige, hogy kegyelemmel és irgalmassággal koronáz 
meg minkét.

Ez az ige Várady Lajosnak, drága testvérünknek szívéhez közel álló 
igéje volt, s amikor ravatalánál szeretett igéje újra felhangzik, akkor 
halála és koporsója is prédikál.
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Egész életműve azt tükrözi, hogy mindenek előtt és mindenek felett 
pap volt, evangélikus lelkész volt, akit Isten kora ifjúságában elhívott a 
lelkészi szolgálatra, hogy azután élete végéig ebben az alapvető feladat
ban és funkcióban égjen el élete. Az evangélikus lelkész: a szolgálat em
bere. Nem önmagát keresi, hanem az Isten ügyét. Isten viszont sohasem 
tartja meg önmagánál a szolgálattevőt, hanem mindig odairányítja az 
embertársak körében végzendő szolgálatra. Szent körforgalom ez: aki 
odatér Istenhez, azt ő visszatéríti az emberhez, a testvérszeretet cseleke
deteinek gyakorlására. Várady Lajos testvérünk az őt szolgálatra elhívó 
Istenhez tért vissza. Életének és szolgálatának egyetlen jutalma van: ha 
foganatos, eredményes és gyökeret vert az a szolgálat, amit végzett. Ez a 
szolgálat pedig az istenszeretet és emberszeretet műve volt.

Van a Bibliában egy kép az utolsó ítéletről, amelyben Jézus Máté 
evangéliumában (Mt 25,31—40) elmondja azt a mértéket, aminek alapján 
áttekinti az ember életét. E szerint megjelenik az egykori ember Jézus, a 
valóságos Isten, és beül dicsősége királyi székébe. Maga köré gyűjti az 
emberek egyik részét, s azt mondja nekik: „Jertek, én Atyámnak áldottai, 
örököljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítá
sa óta. Mert éheztem és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adta
tok; jövevény voltam, és befogadtatok engem; mezítelen voltam és fel
ruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam és eljöttetek 
hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor 
láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? hogy szomjúhoztál, és innod 
adtunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál és befogadtunk vol
na? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk vol
na? És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony, mondom nek
tek, amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai kö
zül, én velem cselekedtétek meg” (Mt 25,34—40).

Átfogó, felséges kép! A világítélet mértéke azonos minden ember 
számára: a szeretet ez a mérték. Egyszerű, mindenki által követhető, ért
hető, világos mérték. Alapgondolata: szeretni és adni. Ezt állandóan, ára- 
dóan, bőségesen, ahogy Isten maga adja a szeretetét. Aki így cselekedett, 
adott, segített, az végezte Isten művét, mert Isten maga sem tesz mást. 
Mindig ad, nemcsak a mindenség, a Föld az ő adománya, hanem külö
nösképpen is az, hogy Jézus Krisztust adta oda a világért. Ez a Jézus sem 
tett mást, mint Isten művét gyakorolta: javította a földi életben mindazt, 
ami hibát a bűn és betegség ejtett rajta. Gyógyított, segített, szeretett. 
A kereszfa oltárán pedig jobban szerette az embert, mint önmagát, mert 
odaáldozta magát érettünk. Aki neki tanítványa, aki őt követi, mind így 
cselekszik. Lába nyomába lép, utánéli azt, amit ő élt. Ennek pedig na
gyon egyszerű az alapgondolata: mindig a legaktuálisabb módon segíteni, 
a szeretet szemével észrevenni a hiányt és azt helyrehozni, az élet sebeit 
gyógyítani, az embereket szeretni és szeretni.

A legérdekesebb az előbbi képben az, hogy akiket Jézus magáéinak 
ismer el, azok nem is tudták, mi az érdemük, annyira természetes volt 
számukra a segítés lelkülete. Jézus pedig áll előttük és kihirdeti minden 
időkre érvényesen: minden szenvedő, rászoruló emberben ő maga van je
len. Neki szól a segítés, mert az ő tanítása értelmében történik az, ő maga 
jár ott, ahol ez megvalósul.

Várady Lajos testvérünk felejthetetlenül áll az embereket segítő 
szeretetével hívei előtt. Abban volt nagy, ahogyan segített. Szerette gyüle
kezetét, s annak tagjai is őt.

Segítő szolgálata továbbterjedt gyülekezete határainál. Egyházme
gyéje ugyanúgy, mint a Gyülekezeti Segély révén sok-sok egyházközség
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ebben az országban hálás neki, hogy kiterjedt külföldi kapcsolatait az 
egész egyház segítése szolgálatába állította. A z embert szolgálta tollával 
is, megjelent cikkein, elbeszélésein, szépirodalmi alkotásain keresztül 
Testvéri érzéssel fordul az ökumenikus kapcsolatok ápolása felé. Így vált 
szélessé és átfogóvá segítő szolgálata. Halála egész egyházunk számára 
veszteség.

Vigasztalást és erőt Istenben találunk, ő váltja meg életünket a ko
porsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg.

Istenben, erős várunkban, nyerhet vigasztalást özvegye. Hosszú évek 
és évtizedek házastársi közössége és összeszokottsága során megrendítő 
a csapás, amikor egyedül kell maradni. — De Isten maga a találkozás és 
kapcsolat, az ő birodalmában, az ő tulajdonában élnek az élők és benne 
pihennek az elhunytak.

Megrendítő a gyermekek számára, amikor a nagyon szeretett édes
apa és após, aki mindent megadott nekik, amit csak tudott, többé nem 
lesz velük. — De a szeretetben eltöltött életnek a gazdagsága és melegsége 
a síron túl is megmarad. Isten, aki maga a szeretet, átöleli élőket és hol
takat a maga szeretében.

Kis unokáknak meghalt a nagyapjuk. Életüket irányítja Isten felé a 
prédikáló nagyapának szolgálata és emléke.

Pásztorától búcsúzik a nyáj, lelkészétől a gyülekezet. A hívek pász
toruk iránti szeretetét mutatja, hogy milyen nagy számban sereglettek 
össze búcsút venni szeretett lelkipásztoruktól. Isten emberi eszközökön 
keresztül tanít az egyházban. A lelkipásztorok Isten elhívott emberei, 
akik Isten örök igéjét alkalmazzák az egyes hivők, egyes gyülekezetek 
helyzetére. A budavári gyülekezet hálás szeretettel búcsúzik lelkipász
torától, aki szólta néki az Isten beszédét, amelyen keresztül Jézus Krisz
tus egyháza hivatalosan lépett a gyülekezet elé. Akiket keresztelt, konfir
mált, esketett, akiknek hirdette az igét, kiszolgáltatta a szentségeket — 
immár visszatért Urához, az élet és halál Istenéhez.

Várady Lajos esperes-testvérünk koporsóját körülveszik lelkésztár
sai, akiknek fraternitását, testvéri közösségét, mint esperes vezette. 
A szolgáló szeretet példája erősítse őket, akik továbbszolgálnak, hogy 
vigyék az evangéliumot a gyülekezeteknek és szolgálják népünket és 
hazánkat hűséggel.

Kedves testvéreim, most itt áll előttünk a halál hatalmának ténye. 
Győzelmesnek és verhetetlennek tűnik a halál. Nem tölt-e el sajátmaga
dat is halálfélelem? Szoktál-e gondolni arra, hogy egykor nem elméleti 
tény lesz az, hogy mindenkinek meg kell halnia, hanem kifejezetten a te 
halálodról lesz szó? Íme, itt az alkalom, hogy szembenézzünk ezzel a tény
nyel.

Várady Lajos testvérünk koporsójánál szóljon a feltámadás evan
géliuma, amit ő is olyan sokszor hirdetett, hogy halálának ténye is ige
hirdetéssé válhasson. Sem élet, sem halál, sem magasság, sem mélység 
nem tudja elválasztani Jézustól azt, aki benne hisz. Jézus a kapcsolópont 
élők és elaludtak között. Közös Urad néked és elhunyt szeretteidnek, mert 
ura az élet és halál birodalmának egyaránt. A feltámadott Jézusban ta
lálkoznak élők és halottak. „Áldjad én lelkem az Urat, aki megváltja éle
tedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged!”

D. Dr. Ottlyk Ernő
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Zs 46, 11

Középkorú öngyilkos férfi temetésén. A  férfit szolgálat
ból váratlanul hazatérve felesége nem engedte be a lakásba. 
Amikor meggyőződött arról, hogy idegen férfi volt nála, el
kezdődött a családi háborúság, majd válás követte. Utána 
ugyan megtörtént a dolgok tisztázása és a kibékülés, a férfi 
mégis öngyilkos lett. A  feleséget és a gyermekeket nagyon 
megviselte a tragikus esemény.

Jóbot kínos szenvedésében három barátja kereste fel, hogy együtt 
bánkódjanak vele és vigasztalják. Az együttbánkódás mégcsak ment, de 
a vigasztalás szavait nem találták. Bizonyára azért nem, mert az ítélke
zés és leckéztetés indulata kerekedett felül bennük, inkább mint a segí
teni kész szereteté és vigasztalásé. Bár az együtt bánkódás is lehet jól
eső testvéri indulat és osztozás a másik bajában, önmagában véve mégis 
kevés. Sokkal több ugyan az ítélkezésnél és leckéztetésnél, ami már Isten 
közvetlen felségterülete és joga, legtöbb esetben mégis nagyon kevés. Ha 
itt és most mi is csak a koporsóra nézünk és a gyászolókra, az élettársra, 
a gyermekekre és a testvérekre, valamint megdöbbent önmagunkra, alig 
juthatunk tovább annál, minthogy együtt bánkódunk veletek. Mi azonban 
nemcsak a részvét kifejezéséért és az együttérzés megbizonyításáért va
gyunk itt. Még kevésbé azért, hogy Isten közvetlen felségterületébe ka
száljunk és igazságot próbáljunk tenni, ítéljünk vagy valamit megszépít
sünk a koporsó mellett. Inkább azért vagyunk együtt, hogy együtt halljuk 
meg Isten szavát, igéjét. Neki van hatalma és szíve itt is ahhoz, hogy 
eligazítson és megvigasztaljon. Ez a szándéka Jézus Krisztusban, akiben 
emberré lett, kísértést szenvedett és győzött. Ez az Isten mondja mind
nyájunknak :

1. Csendesedjetek el! A csend még nem megoldás és nem vigasztalás. 
De nagy alkalom arra, hogy szót érthessen velünk. Ez a csend, amiről 
most szó van, nem puszta félrevonulás a fájdalmunkkal, a részvétünkkel, 
a kétségünkkel vagy a könnyeink keservével, hanem Isten elé állás, eléje 
csendesedés és eléje alázkodás.

Ebben az Isten előtti csendben két dolog mindig tisztázódik. Először 
az, hogy mi csak emberek vagyunk, kísértésekkel, bűnnel bajlakodók és 
sokszor bizony azokban nagyon alulmaradok. Gyakran csak másokkal 
szemben vagyunk erősek, de önmagunkkal szemben gyengéknek bizonyu
lunk. Különösen gyengék vagyunk azzal a láthatatlan, de valóságos szel
lemi hatalommal szemben, akit a szentírás gonosznak, ördögnek, Sátán
nak nevez. Ezt az ellenséges, testi-lelki és közösség rontására mindig 
kész hatalmat könnyű tagadni, felejteni vagy szidni, de szembenézni vele, 
legyőzni minden alkalommal emberfiának lehetetlen. A másik dolog, ami 
tisztázódik az Isten előtti csendben éppen az, hogy Isten csakugyan az 
Isten, az egyetlen Isten. Kisistenek lehetnek rajta kívül, mellette és elle
ne, de csak Ő az Isten. Mire sürget ez a tény itt és most?

2. Arra sürget: tudjuk meg, vegyük komolyan tudomásul, hogy Ő 
az Isten. Még közelebbről: Ő a teremtő Isten. Övé minden. A legnagyobb 
ajándék is az Övé, az emberélet. Adhatja és adja, elveheti és elveszi. 
De minket soha nem tett és tesz az élet, a magunk és mások élete uraivá. 
Így nézzünk a magunk életére, azért, hogy el ne hamarkodjunk semmit 
és el ne késsünk semmivel. Így nézzünk mások életére is, hogy azzal 
szemben se hamarkodjunk el semmit, de el se késsünk úgy sem, mint 
az egymás életének köteles őrizői, pásztorai, védelmezői és mentői.
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Ö az igazán erős. Erősebb a gonosznál minden kísértésünk során 
Nagyobb a bűnünknél és az azzal kapcsolatos bajoknál. Vagyis menedék 
Ő a gyengék számára, a kísértéssel, bűnnel-bajjal küzdők számára. Így 
igaz ez! De akkor nem takaríthatjuk meg, hogy csakugyan meneküljünk 
Hozzá. Öt hívni kell, kérni kell, szavát hallani kell azért, hogy ez az 
állítás ne csak jól csengő igazság legyen, hanem üzenet, bíztatás és ta
pasztalat.

Ö az az Isten, akiről szent meggyőződéssel hirdette a szeretet apos
tola, János: Isten szeretet. Ez a szeretet Jézus Krisztusban, tehát emberi 
szívben érkezett emberek közé, volt és maradt közel. Azért, hogy saját 
gyengeségünk és bűnünk, mások gyengesége és bűne végveszedelembe 
ne sodorjon. Ez a szeretet lehajol, el is veszi a bűnt, amikor megbocsátja. 
Megvigasztal úgy, ahogyan senki más nem vigasztalhat. A megvigasztalt 
ember pedig már maga is győzött.

3. Í gy elég Ö néktek és nekünk mindnyájunknak. Nem abban és 
úgy, hogy megdöbbentően megtörtént dolgot visszaforgat, hanem abban 
és úgy, hogy jelenlétével, szavával, szeretetével megtanít és megerősít 
a teher hordozására és megtanít, megerősít arra, hogy újat kezdhessünk.

Bizonyosak lehetünk abban, hogy Ö elhunyt testvérünk életében is 
észrevette és megjegyezte mindazt, ami tetszett neki, amit szívesen lá
tott meg és lát. De arra is elég lesz szeretete, hogy elfedezze, megbocsássa 
amire nincs egyikünk életében sem más megoldás, csak a bocsánat. Ö az 
eljövendő és a jövendőnk a temetőkertben is. Ezzel a leckével és vigasz
talással tesszük a sír ölén is Isten kegyelmes kezébe elhunyt testvérün
ket. De ezzel a leckével és vigasszal ajánlunk titeket gyászolókat is Isten 
kegyelmes kezébe. Az élettársat, a gyermekeket. Azt is közülük, aki majd 
csak messze útjáról visszatérve értesül édesapja haláláról.

Elcsendesedtünk és áldott ez a csend itt a megdöbbentő koporsó mel
lett, mert benne közellépett hozzánk Jézus Krisztusban a szent és mégis 
könyörülő, eligazító, vigasztaló Isten. Tudjátok meg testvérei, munkatár
sai, tudjuk meg mi mindnyájan: Ő az Isten és a Krisztusban ilyen az 
Isten. Nekünk kell, nekünk való.

Szabó Gyula
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Az igehirdető műhelye
SZENTHÁROMSÁG UTÁN 19. VASÁRNAP

2 Ts 3,6—9
A  második thesszalonikai levél a keresztyén elhivatottságról szól. 

Kegyelemre és reménységre elhívottságról beszél az apostol, meleg biz
tató szavakkal élesztgeti és magyarázza a Jézus Krisztus dicsőségében 
osztozás nagyszerűségébe vetett hitet. Szelíden próbál hitet plántálni, mert 
tudja, hogy a hit nem mindenkié. Aztán, a fenti textus kezdetén felcsat
tan a hangja. A kérlelő, intő stílus parancsba csap át. A reménység és 
a kegyelem csodálatos jövőt ígér. A jelenre vonatkozóan azonban fel
tétlen és konkrét utasítást ad. Eddig bizonyosságot tett és magyarázott, 
most katonásan parancsol. A Jézus Krisztus nevében rendeljük néktek. . .

Az írásmagyarázók szerint ezen a helyen Pál apostol az apostoli ha
talmat és tekintélyt veti latba. De nem magáért a tekintélyért. Az ügy 
egyértelmű, vitán felülálló fontosságát és megfellebbezhetetlenül kötelező 
voltát húzza alá. Nem az evangélium elfogadásáról, vagy az evangélium} 
szabadság alapján kinek-kinek jó belátása szerint eldönthető lelkiismereti 
kérdéséről van szó, hanem egyetemes parancsról. A parancs: becsületes 
munkán atepuló tisztességes emberi életfolytatás. Az lehet, hogy a hit 
egyes kérdéseiben viták alakulnak ki. Olyankor lehet inteni, kérlelni, ta
nácsolni, útbaigazítani. Ebben, az ügyben Isten akkor kimondta a döntő 
és végérvényes szót, amikor munkára rendelte az embert. Jézus ezt nem 
oldotta fel, az evangélium, az örök élet reménysége nem semlegesítette 
és nem tette másodrendűvé, Pál úgy adja át a munkára és tisztességes 
életre szóló felhívást, mint Jézus szájából származó parancsot.

Vannak dolgok, amiket „homályosan, tükör által látunk” , de a munka 
kérdése nem tartozik ezek közé. A munka egyetemes emberi norma és 
Jézus parancsa is. A munka összefügg természetesen a hittel is>, de nem 
úgy, mint á kegyelem, a bűnbocsánat és az örök élet. Az utóbbiak elfo
gadására senkit sem lehet paranccsal kötelezni — Jézus sem tette ezt 
sohasem. De a munkát Ő is megparancsolja a munkaképeseknek.

Jó, ha idegondoljuk a 10. verset is, bár nincs a kijelölt textusban, 
olyan általános igazságot mond ki, amely mindenkire érvényes, egyálta
lán nem a hittől függő, vagy a hit által ébresztett tényeken alapul. Ér
vényes a hívőre is, azzal a fokozott felelősséggel, hogy Jézus szárhonkéri.

A 6. versben az ataktósz kifejezés, amelyet a magyar fordítás ren
detlenül éléssel fordít, eredetileg talán katonai kifejezés. Jelentése: sor
ból kilógó, vagyis a feltétlen fegyelmet, kötelességet megszegő. A szakasz 
összefüggésében a rendetlenül élés elsősorban a munkátlanul élést jelenti, 
és csak másodsorban egyéb erkölcsi kilengéseket. — Azok sem megenged-* 
hetők, de jó ha az igehirdető most erre összpontosít. — Összecseng az 
1 Ts 4,11-gyel, ahol az apostol a rendesen megszolgált megélhetésről! és 
rendes életről szól. Nem eldöntött kérdés, mit jelent pontosan a rendet
len, életűektől való elkülönülés. A személyes kapcsolat megszakítása (pl. 
1 Kor 5,9), vágy az asztalközösség — úrvacsora megvonása. Az eredeti 
kifejezést úgy is lehet magyarázni, hogy a „szentélybe visszahúzódás”, 
átvitt értelemben tehát a Jézus által szabott jó  rendben megmaradás a 
helyesen élő feladata, anélkül, hogy a rendetlenül élőt kiközösítené. Alá
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támasztja ezt a feltevést az is, hogy a munkátlanul élő rendetlent tovább
ra is testvérnek nevezi az apostol. Hozzátartozik még a kérdés megérté
séhez az a kortörténeti tény, hogy a munkátlanság önmagában akkor nem 
volt közerkölesbe ütköző kilengés. A hellenista világban a szabad neme
sek és polgárok számára a vezető közéleti, közigazgatási ügyeken kívül 
egyenesen megaláztatás számba ment a munka. Pláne a kétkezi munka. 
Valószínű tehát, hogy az apostol nem egyszerűen a rosszhiszemű munka
kerülőkről beszél, hanem olyan keresztyénekről is, akik származásuk és 
vagyonuk alapján a kor normái szerint munka nélkül is a társadalom 
megbecsült tagjai voltak. A kor gondolkodása szerint tisztességesen, ren
desen éltek, de nem Isten rendje szerint! Ha elfogadjuk ezt a gondolat
menetet, akkor Pál nem apostoli egyházfegyelmet gyakorol — ahogyan 
sok egzegéta magyarázza a textust — hanem a munka mellett tesz hitet 
Jézus nevében egy olyan korban, amikor a munkát megalázó tevékeny
ségnek tekintették. Ezért hangsúlyozza, hogy két keze munkájával kereste 
meg a kenyerét. Büszkén hirdeti, hogy fizikai munkát végez. A tisztes
séges megélhetés biztosításán túlmenően ez hitvalló program is. A kiállás 
kétirányú. Egyrészt szembeszáll azzal a hamis keresztyén eszhatológiai 
gondolattal, hogy Jézus hamar visszatér, nem fontos a munka, másrészt 
szembeszáll azzal a szekuláris társadalmi gondolattal, hogy szégyen a 
munka, illetve munka nélkül is meg lehet élni. Ügy teszi, hogy visszatér 
Isten teremtésbeli rendjéhez, amelyet sem vallásos megoldással, sem 
szekuláris közszellemmel nem lehet megváltoztatni. Ez a teremtésbeli 
adottság egyszerű: Isten az épkézláb embert munkára rendelte a földön. 
Kötelessége dolgozni, ha rajta áll.

Munka, megélhetés, közösség

Pál apostol bő 19 évszázaddal ezelőtt hallatlan modernséggel szólt a 
munkáról és ennek megfelelően alakította ki az életformáját. Azóta a 
munka társadalmi megítélése és maga a társadalom is nagyöt változott. 
A mi mai társadalmunk elvileg lefektetett és kidolgozott alapja a munka. 
Egyre intenzívebb a törekvés, hogy ez a tény a társadalom legkisebb 
sejtjeiig és az egyénekig lebontva következetesen érvényesüljön. A mun- 
kátlan életfolytatással csak mint egyéni lelkiismeretlenséggel kell felven
nünk a harcot, de nem kell mint társadalmilag is legalizált lehetőség 
ellen küzdenünk, ahogyan Pál apostol korában. Akkor voltak, akik fel
háborodtak, ha munkavégzést feltételeztek róluk, ma viszont legalábbis 
„alibiként” szükségesnek érzi mindenki, hogy munkahelye legyen, külön
ben közveszélyes elemként járnak el vele szemben.

Az emberek zöme — keresztyének és nem keresztyének egyaránt — 
természetesnek tartják, hogy a megélhetés egyetlen legális módja a munka’ 
Nem akarnak munka nélkül élni. A kérdés ott van, hogy mit tartanak 
a munkáról és mit várnak tőle? A munkát a társadalomhoz tartozás 
legfontosabb tényezőjének és nagyszerű szolgálati lehetőségnek tartják-e, 
vagy pedig szemléletükben a munkavégzés és az általa biztosított jövede
lem a társadalomtól való lehető legnagyobb függetlenség célját jelenti-e? 
A munka nem csupán fizikai, vagy szellemi energialeadás, erőkifejtés, 
hanem a közösséget érintő erkölcsi kategória is. Ezért nem állhat meg 
individuális síkon, mert akkor egoista, közösségellenes tényező lesz. Nem
csak a közveszélyes munkakerülők vannak a társadalom ártalmára, ha
nem az inuk szakadtáig „leisztoló” egoista szorgalmasok is. Van ilyen 
a gyülekezetekben is bőven.

Lehet, hogy ez a meditáció messze rugaszkodott a textustól, én azon
ban közelinek érzem. A mai társadalomnak nagy kérdése a munkához
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való viszony. Nem maga a munka, hanem a szemlélet és lelkűiét, amivel 
végzi az ember. Ebben az aktualitásban parancsként szól hozzánk is 
Isten szava: töltsétek be a földet és uralkodjatok. Ez munka árán lehet- 
séges. Jézusban nyilvánvaló számunkra az a másik tény is, hogy az em
bertárson nem uralkodunk! Ez tilos. A munka sem arra való, hogy fölébe 
kerekedjünk, hanem arra, hogy közösségre vigyen vele.

Külön vázlatjavaslatot, kiindulási, vagy befejező tanácsot ezzel a 
textussal kapcsolatban szükségtelen adni. Olyan gazdag a textus és a mai 
élet — hazai és világ horizonton — amivel a textust konfrontálni kell, 
hogy az ilyesmi inkább kötne, mint segítene.

Baranyai Tamás

Laikus kérdések és szempontok 2 Ts 3,6— 9-hez

Testvérré tesz bennünket az, hogy együtt figyelünk Istenre, s felelős
séget érzünk az evangélium szolgálatáért? Ha csak keresztyéneket tartok 
testvérnek, nem leszek-e személy válogató? Mennyiben más a kapcsolata 
keresztyéneknek keresztyénekkel, mint nem keresztyénekkel? (22) — 
A munkátlansággal kizsákmányolójává leszek másoknak. Szellemi ér
telemben is kizsákmányolóvá válhatok, ha lefékezem, vagy leállítom a 
haladást. (22) — Ez az ige a rabszolgatársadalom idején íródott, amikor a 
munka, elsősorban a kétkezi munka nem volt szabad emberhez méltó. 
Forradalmi üzenet az, hogy mindenkinek meg kell dolgoznia a kenyeréért. 
A különböző társadalmi rétegből összetevődő gyülekezetben Pál nem en
ged a felsőbb rétegek szemléletének. (22) — Megfelel a termelékenység 
elvének: minél kevesebb munkával, minél nagyobb eredményt kell el
érnünk A tudomány is azon fáradozott évezredek óta, hogy a munka 
minél könnyebb, elviselhetőbb legyen az ember számára. Helyes-e a 
munkának ez a szemlélete, és megfelel-e ennek az igének? (22) — A mun
ka alapja egyedül a szeretet lehet. A munka célja nem lehet a kereset. 
Ha a kereset fő cél, nem csoda, hogy a mellékállásba, vagy a borravalóért 
végzett munkába adjuk energiáinkat. (22) — Helyesen magyarázzuk, ha 
leszűkítjük a rendetlenül élést a „nem dolgozókra” ? Nem kellene-e ki
terjeszteni sok minden másra is, ami rendetlenül élést jelent? Pl. olyan 
kapcsolatok, amelyek nem hasznosak, sőt károsak a hivő emberre? Vagy 
az izgága magatartás? A hanyag munka, vagy éppen a lustaság? (30) — 
Vannak ma is vallásosak, akik kihasználják a gyülekezetei, mert elfogad
ják a segélyeket, nem dolgoznak, holott tudnának magukról gondoskodni. 
Pál a mai kor emberei közül rendetleneknek nevezné azokat is, akik a 
hitükkel hivalkodva tüntetnek. (30) — Senkinek ne legyünk terhére? De 
ez kivihetetlen! — A gyülekezetben nem lehetnek élősködők! A hivő 
közösséghez való tartozás nem ment fel a munka alól! Nem szabad a 
szeretetet kihasználva eltartatni magunkat, amíg van erőnk és lehetősé
günk, hogy ne szoruljunk másra. (30) — Pálnak volna joga, hogy a gyü
lekezet terhére éljen. De min alapult ez a jog? (30) — Kell-e ma is, aki 
Példát mutasson? — Szükséges-e gyakorolni az egyházfegyelmet? (30)
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 20. VASÁRNAP
Fil 2,12/b — 13

Igazság — két mondatban
Minden emberi állítás elfér egy mondatban. A vallásos tétel is. 

A  kinyilatkoztatás sohasem fér bele egyetlen mondatba. Mindaz, amit 
Isten önmagából megmutat, kétmondatos igazság. Ez magyarázza a dog- 
maalkotás elkerülhetetlen nyomorúságát és kényszerít állandó reformá
cióra. Eszünkkel képtelenek vagyunk eljutni Isten megismerésére. De 
máris jelentkezik a második mondat: Isten megismerése mégsem mehet 
végbe értelmünk kikapcsolásával. Nem igaz, hogy a rosszul értelmezett 
„lelki szegények" közössége az egyház. A keresztyén ember nem lehet a 
tanulásnak és önművelésnek, szellemi fejlődésnek és a tudományos igaz
ságkutatásnak ellensége. De az sem igaz, hogy csak a „művelt fők" le
hetnek keresztyének, mintha a tudás növekedése egyenes arányban állna 
a keresztyén hit erősödésével. Az egyháztagság feltétele nem az érett
ségi bizonyítvány vagy diploma. Jézus hálát adott azért, hogy ami a 
„bölcsek és értelmesek” előtt el van rejtve, nyilvánvaló a kisdedek szá
mára. Ugyanakkor az apostoli szolgálat célja „minden gondolat foglyul 
ejtése” és a kicsinyeknek „érett férfiúság”-ra való juttatása! A két mon
dat együtt fejezi ki az igazságot: „Tudom, kiben hittem!”

Ahogy végigfuttatjuk tekintetünket a kinyilatkoztatás mezején, min
denütt a kétmondatos igazsággal találkozunk. Isten — elérhetetlen mész*, 
szeségben, pedig senki sincsen oly közel hozzánk, mint ö . Emlékezzünk 
Salamon imádságára a templom felszentelésekor: „Gondolható-e, hogy 
lakozhatnék Isten a földön? . . .  Az egek egei nem foghatnak Téged, meny
nyivel kevésbé e ház. . .  de szemeid mégis e házra nézzenek, amint 
mondottad: ott lesz az én nevem!” (I. Kir. 8,27—30.) A két mondat! Mert 
igaz, hogy az egek nem foghatják be Öt, de az is igaz, hogy „Őbenne 
élünk, mozgunk és vagyunk” (Act. 17,28.); - 1

A teremtés és gondviselés is csak két mondatban fejezhető ki. Egy
felől igaz, hogy „Isten teremtette a világot és mindazt, ami abban van? 
(Act. 17,24) és gondviselésével átfogja az egész kozmoszt, benne minden 
embert személyválogatás nélkül, de másfelől vitathatatlanul igaz, hogy 
egyetemes parancs minden ember számára az alkotó munka és a gond
viselés úgy működik, hogy egymásra bízatunk a számonkérés felelőssé
gével!

A kétmondatos igazság fejezi ki az ember személyének és életének 
titkát. A test és lélék együtt az ember. Külön: vagy anyaghalmaz vagy 
osonó árnyék. Egyszerre igaz, hogy „por és hamu” vagyunk, mint a mező 
virága, hulló fűszál az életünk — és emberségünk legmélyebb valósága 
az Istenhez való hasonlatosságunk, az elrejtett istenarc. Pihenés és munka 
együtt adja- maroknyi, földi életünk tartalmát. Csak pihenés? A nábob, 
a keleti kényűr ‘eltorzult figurája s vele áz élvező élet antiszociális déli
bábja. Csak munka? A rabszolga fénytelen tekintete, görnyedt háta, ta
posómalom, jogfosztott milliók vérlázító sorsa. A házasság sem oldható 
fel egyetlen mondatban. Férfi és nő együtt jelenti a teljes emberséget. 
A külön enyém és a közös miénk egyensúlya nélkül nincsen tényleges 
házasság. A szabadság és a szolgálat kétmondatos igazságát fejezi ki a 
szeretet.

A bűn is kétmondatos valóság. Nemcsak azért, mert egyszerre isten
ellenes és emberellenes. Amint soha nem szerethetem Istent embertele
nül és az emberszeretet mindig — ha rejtve is! — istentisztelet. Hanem
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abban is érvényesül a két mondat, hogy csak egyszerre beszélhetünk az 
atyáinktól „örökölt” (!) hiábavaló életünkről és arról, hogy „nincs énben- 
nem semmi, de semmi jó” . Az emberszív természeténél fogva gonosz, s 
mégis teljes felelősség terhel bennünket tetteinkért és mulasztásainkért. 
Az ősi számonkérés jogos: „mit cselekedtél?!” s nem mentség az egy
mondatos védekezés: „az ördög csalt meg engem”. Mostani világkorsza
kunk küszöbén kettős arccal áll előttünk Isten: ítél törvényével bűnhő- 
désre, szenvedésre, verejtékes munkára, kikerülhetetlen halálra -— és 
ígéretet ad, reménységet, támaszt a „boldog vég” eljöveteléről! Kiűzetés 
és visszatérés. Az őstörténet jelrendszerében együtt van a káini és ábell 
mondat. Soha külön, mindig együtt. Mert mindnyájan potenciális káinok 
és potenciális ábelek vagyunk.

Kétmondatos a hit is. Régi szokás szembeállítani a látással. Pedig 
Abrahámnak, a hit atyjának látásban is volt része. Amint nem hiába kö- 
nyörgött a próféta Géházi „megnyílt” szeméért. S amint az ismert Tamás
jelenet jézusi mondatát: „boldogok, akik nem látnak és hisznek”, vala
mennyien így folytatjuk: „mert akik hisznek, azok látnak!” Ugyan a hit 
kizárólag a hallott igére támaszkodik, mégsem maradhat tapasztalás, jel 
nélkül. A  sorrendiség lényeges, de a kétmondatiság is tagadhatatlan. 
Akik „csak” hisznek, elsorvadnak, közülük jönnek a „vallásos emberek” 
Viszont azok, akik „csak” a látásukra építenek, nem tudják átfogni a 
teljes valóságot.

Így van Isten országa is számunkra. Két mondatban. Mint, ami még 
nincsen itt és mégis már itt van! Az egyensúlyt csak a két mondat őrzi 
egészséges keresztyénségünkben. Aki mennykóros rajongással csak a jö
vendőt várja, elásott talentumával azaz nem vállalt és nem végzett szol
gálatának iszonyú terhével mit is kezd majd a számadás napján?! Aki 
hátat fordít az úton levő és még megvalósulását váró, eljövendő tények
nek, elvilágiasodik, elmosódik rajta a mennyei karakter. Rajongók és sze- 
kularizálódtak hemzsegnek az egyháztörténetben Isten nevének gyaláza
tára, földi életük „nagy esélye” tékozlására.

S ha már az egyházról szólunk, a kétmondatiság jelentkezik korunk 
nagy egyházi ügyében, az ökumenizmus kérdésében is. Elhibázott az egy- 
mondatú egységmozgalom, akár az ügy reménytelenségét vallja, akár 
naiv reunióról szónokol. Itt csak két mondatban jelentkezik a teljes igaz
ság. Egyfelől nyitott ajtó, tárt szív, szolgálatban szíves közösségvállalás. 
Másfelől sziklaszilárd hitvallásos hűség. Egyszerre tudni és élni azt, hogy 
a kegyelem mindennél nagyobb és valamennyiünket összefog, másfelől 
hűségesen ragaszkodni a „nekünk adott kegyelem” mértékéhez!

A reformáció visszatérő és ma sokat emlegetett témája is kétmondatos. 
Hit és cselekedet. A „sola fide” mindig azt jelentette és jelenti, hogy a hit 
sohasem marad egyedül. De mi nem cselekedetekről beszélünk, hanem 
gyümölcstermésről. Hit—gyümölcs! Katasztrofális az egymondatiság, ami
re ugyan van hajlamunk, de éppen ebből kell megtérnünk a két mon
datban meghatározott útra és életre. Különben elidegenedünk kortár
sainktól, világunktól vagy megerőtlenedve képmutatással leplezzük két
ségbeesésünket.

Textusunk a keresztyén egzisztencia közepét ragadja meg. Klasszikus 
fogalmazásban áll elénk az igazság kétmondatisága. „Félelemmel és ret
tegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségteket” — „Isten az, áki munkálja 
bennetek mind az akarást, mind a munkálást jókedvéből” . Micsoda ellent
mondás logikánk szerint! Félelem és jókedv, rettegés és derű. Ember 
vigye véghez — pedig Isten munkálja?! Sőt nemcsak munkálja, hanem 
még az akarás is Istentől van?! Ha a kettőt egymástól elszakítom és
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sarkosítom, kizárólagos és kiegyenlíthetetlen lesz a fanatikus rajongó és 
a gondtalan kegyes. Tartozom? Köteles vagyok? Felelek érte? Hát akkor 
összeszedni minden erőt, megsanyargatni hitvány testemet, fogadalmakat 
tenni és mindent odadobni az áldozati oltárra, hogy végbevigyem az üd
vösségem dolgát. — Mindent Isten ad egyedül? Szívem lobbanó lán
gocskáját, a megismerés örömét, védettséget az úton, gondozást ínségben 
célig segítő hűséget? Hát akkor mi értelme van a lelki vívódásoknak? 
Tusakodásoknak? Maradj veszteg, „az jut legmesszebbre, aki meg se 
moccan. . . ” Jaj nekünk, ha elveszítjük a két mondat egyensúlyát és 
igazságát. Tudom, hogy ez titok, de meg is marad titoknak a földön. 
Csak a mennyországban lesz egy mondat! Amikor a nagy törés véglege
sen begyógyul és színről színre látunk, értünk és ismerünk mindent!

A két mondat haszna nyilvánvaló keresztyén életünkben. A „félelem 
és rettegés” kifejezés alázatra késztet. A természetes gondolkodásunk, a 
bennünk levő „ó-ember” számára ez a legkellemetlenebb. Így az első 
mondat éppen az ó-embert pusztítja. S melyikünk nem szorul erre? Hiszen 
alázat nélkül nincs tanítványi élet. Luther szerint a hit rejtett fundamen
tuma az alázat. Ráépül a hit és az istenismeret. Alázat a meder, a höm
pölygő folyam a hit. Alázat a pillér, a hit a híd. — A második mondat 
kiemel a kétségbeesésből és biztatja, erősíti, érleli az új emberünket. 
Milyen jó ismételten tudomásul venni, hogy nem mi választottuk Őt, 
hogy Ö előbb szeretett minket, hogy az Ő kezéből senki ki nem ragad
hat, hogy semmi felől nem kell aggódnunk — Ő megcselekszi! Aki gon
doskodik élelmünkről, ruházatunkról, mennyivel inkább adja meg a bűn
bocsánat ajándékát, az igazi, örök életet, Szentleikével vezet és eljuttat 
a számunkra elkészített helyre az atyai házban! Ugyan melyikünk tudná, 
merné naponta vállalni Jézus tanítványságát ilyen meggyőződés nélkül!? 
Bizony, a második mondat az új ember mindennapi kenyere, amint az 
első mondat halálos méreg ó-emberünknek! Amennyire nélkülözhetetlen 
a hit titokzatos, reflektálhatatlan bázisa az alázat — annyira minden 
pillanatban fenyegető veszélyt jelent számnkra az elbizakodottság, a 
lelki gőg. Áldott két mondat! Egyszerre sebez meg és kötöz be, egy moz
dulattal taszít halálba és von életre, elítél és felment, megszégyenít és 
megdicsőít. Ez a két mondat a megszentelt élet!

Aki bármelyiket külön tűzi zászlójára és teszi életprogrammá, sze
rencsétlen ember. Boldog ember csak az, akiben mindig együtt, csodála
tos egyensúlyban van az Isten igazsága — két mondatban! Már nem 
gondol magával, nem tépelődik folyton, nem pazarolja kurta idejét fölös 
önanalízisekre, nincs benne semmi szorongás. Tudja, hogy az ő garan
ciája Isten a meghalt és feltámadt Jézus Krisztusért! Ezért — hálából — 
szorgosan keresi az Ő jótetszését mindennapi életében. Mivel mindenki 
vétkét kisebbnek látja a magáénál, mindenkihez jóakaró, szeretete nem 
válogatós, egyszerűen képtelen feladni a reményt, felindul és tettre kész, 
ha bárhol igazságtalanságot lát, mélységes részvétet érez a világ minden 
szenvedőjével, gondolkodás nélkül hoz áldozatot vadidegenekért, termé
szetesnek tartja, hogy övé az utolsó hely s szinte lökdösni kell hátulról 
előre az elismerés és jutalom napján.

így érvényesül a két mondat a mindennapi, keresztyén életben. Nagy 
bizonytalanság és nagy bizonyosság kettősségében. Mint akinek semmije 
sincs és mégis minden az övé!

Istentiszteleteink célja ilyen tanítványok nevelése és érlelése.
Balikó Zoltán
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Laikus kérdések és szempontok Fil 2,12b— 13-hoz

Határozott parancs: Törődjünk üdvösségünkkel! Rajtunk is all az 
üdvösség? De mennyire! (23) — Hinnünk kell, a hitért pedig sokat kell 
imádkoznunk. Rettegjünk üdvösségünk miatt? Tudjuk, hogy Isten kegyel
mes, de nem szabad elbízni magunkat. (23) — Ha a szándékot is Isten 
munkálja bennünk, akkor mit teszünk mi? Hol a szabad akaratunk? 
Az eleve elrendelés irányába mutat ez az ige?! (23) — Csak látszólagos 
az ellentét a 12. és a 13. vers között. Nekem akarnom kell, s miközben 
akarom és munkálom üdvösségemet, rádöbbenek, hogy tulajdonképpen 
Isten cselekszik bennem. Ezt csak átélni lehet és nem megérteni. Ez a hit 
titka. A keresztyén hit és a keresztyén élet nem egyszerűen értelmi kér
dés. (23) — Kettős munkáról van szó: Isten munkálja az akaratot és vég
hezvitelt is üdvösségünkre, de az apostol a mi munkánkat is szükséges
nek tartja, mert ezt írja: munkáljátok... Eszerint az üdvösség Isten és 
ember együttes munkálkodása? (31) — Olvassuk el az előző verseket, hogy 
lássuk az összefüggést. Pál emlékezteti a filippibelieket arra az időre, 
amikor köztük volt, és Jézushoz vezette őket. Ezt Isten cselekedte, mun
kálta. Pál csak az eszköze volt ennek az isteni akaratnak. Most az apos
tol nincs köztük, de nekik az apostol nélkül is meg kell maradniok Jézus 
híveinél. (31) — Másképpen: jó és kell a segítség, de csak azért és addig, 
hogy lábra tudjunk állni, és a magunk lábán is meg tudjunk állni. — 
Tanulság: az a segítség jó, amelyik önállóvá tesz! — Lehet, hogy rossz 
példa: az orvos munkálja gyógyulásomat, de nekem meg kell hallanom, 
tartanom és tennem azt, amit mond, akkor is, ha nincs mellettem. (31) 
— De akkor mit jelent ez: félelemmel és rettegéssel? Isten mindent meg
tett, ez nem jelenti azt, hogy kényelembe helyeztem magamat. Egészsé
gemre is folyton vigyáznom kell. Az Isten munkálta üdvösségemre is 
vigyázni kell. Másokéra is! Az apostol többes számban beszél: munkáljá
tok.. .  üdvösségteket! Nem elég a szép szó, részvét és sajnálkozás. Kell, 
hogy félelem és rettegés töltsön el bennünket mások, minden ember, nép, 
az egész világ sorsa, élete, üdvössége miatt! (31) — Valahol olvastam, 
vagy hallottam, hogy egyedül nem lehet üdvözülni, csak mással, mások
kal együtt. Igaz ez?! Az apostol szavaiban a közösség és felelősség tuda
tát, vagy érzetét látom kidomborodni! Az egoizmus ideje lejárt! Isten azt 
akarja, hogy minden ember üdvözüljön! (31)

REFORMÁCIÓ ÜNNEPE
Gal 3,7— 14 

A textusról

Vissza az evangéliumhoz! Ebben a felszólításban foglalhatjuk össze 
a Galáciai levélnek ezt a nagyobb összefüggő szakaszát, amelyből textu
sunk származik.

Textusunkban pedig nagy szerepet kap az Ótestamentum. A kegye
lemből hit által történő megigazulás gyökerei Isten munkájának kezde
teihez nyúlnak vissza. Az evangélium nem új találmány, vagy közjáték, 
hanem Isten legsajátosabb szava az emberhez. Jézus Krisztusban nem 
elkezdődött, hanem kiteljesedett az evangélium.

Pál érvelésében és íráshasználatában kiütközik a volt rabbinöven
dék. Az íráshelyeket nem veti alá történetkritikai módszernek. Meg van 
írva! S ez dönt még akkor is, ha az íráshelyeket az összefüggésből ki-
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szakítva idézi. Kétségtelen, hogy az írásbizonyítéknak ebben a formális 
használatában mi már nem tudjuk követni az apostolt. Mégis az idézetek 
kiválasztása és összefüggése az Ótestamentumnak egy sajátos szemléle
tét tükrözi. Az az ember idéz itt, akinek szeméről Krisztus ismeretében 
lehullott a lepel, s így képes kitapintani az Ótestamentum fő ütőereit. 
Alapigénk középpontjában tehát nem Ábrahám, vagy az ótestamentumi 
igaz ember, hanem Krisztus áll. Öt kell prédikálnunk.

Textusunknak három súlypontja van. Először azt bizonyítja az apos
tol, hogy az áldás a hit alapján és nem a származás alapján jut osztály
részül. Bizonyára Pál ellenfelei is Ábrahámra hivatkoztak, ezért mutat 
rá az apostol, hogy Ábrahám a hitéért nyerte el az áldás ígéretét.

A második súlypont a törvény problémája körül alakul ki. A tör
vény célja az élet, de mégsem vezet el az életre. Vannak írásmagyará
zók, akik azt állítják, hogy a törvény és evangélium kibékíthetetlen ellen
téte lutheri belemagyarázás a páli teológiába, mert Pál csupán a fari
zeusok által eltorzított törvény ellen hadakozott. Igénk félreérthetetlen. 
A törvényről, mint Isten szent akaratáról van szó, torzítva vagy torzítat- 
lanul az ebben az esetben nem döntő, mert csak így van értelme annak, 
hogy aki cselekszi, élni fog általa. A törvény útja a legtisztább formá
jában, a szeretet kettős parancsolatának formájában is zsákutca a bűnös 
ember számára.

Harmadszorra Krisztus keresztje kerül előtérbe. Az evangéliumnak ez 
a konkrét tartalma, erre irányul az életet adó hit. A meg nem tartott 
törvény átkot szerez, azaz elválaszt Istentől. Jézus magára vette ezt az 
átkot, s ezért aki ezt hittel fogadja, megszabadul a törvény átkától.

Az egyháznak tovább kell lépnie! — hirdették a galáciai gyülekeze
tekben fellépő tévtanítók. Az egyháznak vissza kell térnie az evangé
liumhoz, az ingyen kegyelemhez, amelynek mégis nagy ára volt: Jézus 
keresztje! — figyelmeztet az apostol. Ezért nem lehet szó az egyházban 
„hitújítás” -ról, hanem csak reformációról. Igen, szükséges a megújulás, 
de az csak az evangéliumból, s nem az evangélium ellenére valósulhat 
meg. A megigazulás, vagyis az út Istenhez, de méginkább a Lélek aján
déka, vagyis az út Istentől hozzánk, Ábrahóm esetében, a galaták életé
ben, a reformáció idején, és így nyilván a mi korunkban is az evangéliu
mot elfogadó hit alapján nyerhető el. Nincs más alternatíva!

Az ünnepről
A reformáció ünnepe emlékünnep. Mégsem maradhatunk az emléke

zésnél. Nem emlékezhetünk a reformációnak az ige igazságáért folytatott 
szenvedélyes küzdelmére anélkül, hogy mai egyházi életünket ne állíta
nánk az ige mértéke alá. Különben az egész ünneplés képmutatás volna. 
Tehát ha emlékezünk is ezen az ünnepen, szolgálja az mai egyházunk 
öneszmélését.

Olyan korban élünk, amelyben újra le kell ásnunk életének alapjai
hoz, s meg kell vizsgálnunk, hogy lehet-e építeni reájuk. A szekularizmus 
következtében egyre kevesebben nőnek bele az egyházi életbe. Megvál
tozott az a társadalmi rend, amelyben egyházunk élete folyik, s ezért a 
régi egyházi receptek használhatatlanok. Az urbanizáció következtében 
gyülekezeteink tagjai állandó mozgásban élnek. A társadalmi kényszer, 
a tradicionalizmus, az egyházi öntudat, mint az egyházi élet alapjai, vagy 
megszűntek, vagy pedig alaposan megrendültek. Ha gyülekezeteink élete 
ezeken alapult és alapul, nem csoda, ha pánik és pesszimizmus lesz úrrá 
rajtunk. Vissza az evangéliumhoz! Az egyház az evangéliumból él! Ez Pál 
üzenete a galatákhoz, s ezt vallotta Luther is: „Az egyházban semmit
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sem kell olyan nagy gonddal ápolni, mint a szent evangéliumot, mert 
nincs drágább és üdvösebb az egyházban.” Egyházunk erre a bibliai és 
reíormátori igazságra figyel, amikor az egyház életének megelevenedését 
nem a világkeresztyénségben divatos 'teológiai és gyülekezetpolitikai fo
gásoktól, hanem a hirdetett evangéliumtól várja. Hiszünk-e az evangélium 
erejében, és meg tudjuk-e azt fogalmazni korunknak? Ez az a kérdés, 
amellyel ezen a reformációi ünnepen is szembe kell néznie minden ige
hirdetőnek.

Az igehirdetésről

Bele kell állnunk abba a perspektívába, amelyet Ábrahám kapott 
Istentől. Isten népét áldásul rendelte ebbe a világba. Áldássá az válik, 
aki a jót előremozdítja, a rosszat pedig fékezi. Ha az egyház áldás he
lyett tehertétel a világban, megérett a helyzet az egyház reformációjára 
A középkori egyház egyszerre vált gátjává a hitnek és a fejlődésnek. 
A kettős egybeesés nem véletlen. Nem kell ahhoz kivételes éleslátás, 
hogy megállapítsuk, ismét korfordulón élünk. Sokan az ugrásszerű tech
nikai fejlődést tartják legjellemzőbbnek korunkra. Pedig többről van 
szó. Elnyomott osztályok, gyarmati sorban élő népek, másodrendűnek bé
lyegzett fajok küzdenek elemi erővel a nagyobb kenyérért, az emberi 
méltóságért, a békés életért. A szédületes iramban fejlődő technika nagy 
kérdése, hogy ebben a nagy küzdelemben milyen szerepet kap. Ha a hi
tünk ebben a küzdelemben visszahúzó erővé válik, akkor a hitünkkel 
baj van.

Félre ne értsük! Nemcsak Ábrahám utódai jelentenek áldást a vi
lágnak. Egy kétkezi munkás, egy tanár, egy orvos, egy forradalmár akkor 
is az emberiség jótevője lehet, ha nem keresztyén. Igazán itt az ideje 
az alázat reformációjának! De az sem kerülheti el a figyelmünket, hogy 
az áldás ígérete Jézus Krisztusban teljesedett be. ö  volt az, akiben Isten 
bűnbocsánatával, kegyelmével fordult az emberiség felé. Általa tört meg 
a bűn és halál hatalma. Az egyház népe ezt az áldást kapta Jézus 
Krisztusban, és ezzel az áldással tartozik a világnak. Nem konkurál
hatunk társadalmi mozgalmakkal, ez mindig az egyház hűtlenségéhez 
vezetett, de belevihetjük az emberiség életébe azt a sajátost, azt a „sót” , 
amelyet az Istenhez kötött, megalázott, megtisztított és megerősödött lel
kiismeret jelent. Az egyháznak az emberiség életében az Istennel való 
békesség evangéliuma hirdetésének szerepe jutott. Ezt nem végzi el senki 
más helyette. Reformáció ünnepén ezzel is számadással tartozunk.

Üjra és határozottan tudatosítanunk kell magunk és a gyülekezet szá
mára, hogy egyedül a hittel fogadott evangélium teremtheti újjá az em
bert. Semmi más nem szüntetheti meg a zavart Isten és közöttünk. Csak 
így lép be Lelke által Isten életünkbe, hogy áldásává legyen környeze
tünknek. Nincs más út, és minden más út, melyen a megújulást keres
sük, zsákutca.

Ne tévesszük meg magunkat: Azzal hogy az igét hirdetjük, még nem 
bizonyos, hogy az evangéliumot is hirdetjük. Lehet, hogy azzal a tudat
tal vállaljuk az igehirdetés szolgálatát, hogy az embereknek szükségük 
van, s igénylik is az eligazítást az élet szövevényében. Igaz, az élet tör
vényének hirdetése is beletartozik feladatunkba, de ha csak ennyit nyúj
tunk, rosszabbak vagyunk annál a kocsisnál, aki csak üti a lovat, ahe
lyett, hogy könnyítene a terhén. Ha a szolgálatra csupán hajszoljuk hí
veinket anélkül, hogy Krisztus a bűnbocsánattal szolgálhatna nekik, el
viselhetetlen terheket rakunk a vállaikra. Ma könnyen megkísértheti a 
keresztyénséget, hogy a kételkedés hullámaiból legalább Jézus emberi
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nagyságát mentse ki. „Tévednek azok — mondta Luther —, akik azt hi
szik, hogy csupán törvényadó; aki az erkölcsöket megtisztítja, és Szokrá- 
teszként a tökéletes erények példáját állítja elénk.” Nemcsak tévednek 
hanem le is törnek, ha komolyan veszik Jézus példáját, mint az ugró a 
túl magasra emelt mérce előtt. „Jézus először a belső embert újítja meg 
— folytatja Luther —, és a hitet követik a cselekedetek, mint a testet kö
veti az árnyék.” Tulajdonképpen ez a sorrend az evangélium.

Az evangéliumot nem tudjuk elmondani anélkül, hogy ne szólnánk 
Istenről. Hiszen arról beszél, hogy Isten Jézus Krisztus keresztjéért haj
landó közösséget vállalni velünk, a múltat elfeledni, hogy új életet kezd
hessünk. Az evangéliumnak ezt a botrányát vállalnunk kell akkor is, ha 
úgy tűnik, hogy sokan elidegenedtek Istentől. (Tegyük fel magunknak a 
kérdést, hogy vajon nem a mi igehirdetésünk és magatartásunk diszkre- 
ditálta-e Istent?) Az evangélium azonban nemcsak feltételezi a hitet, ha
nem meg is teremti azt, „ott és ahol Istennek tetszik” . Mivel az evangé
lium sikere nincs a hatalmunkban, ezért próbáljuk a gyülekezet életét 
és jövőjét mással biztosítani. Még a gyülekezet pénzkezelése is árulkod
hat arról, hogy hiszünk-e az evangélium erejében. Milyen hitről árulko
dik az igehirdetés, amely elhallgatja a felismert teljes igazságot, nehogy 
valaki kimenjen a templomból?

Az evangéliumhoz nemcsak megérkezni kell, hanem onnan kell ki
indulnunk. A törvény nem tudja rendbehozni életünket, ezért a törvényt 
igazítjuk megrontott életünkhöz. Így válhatott a keresztyénség is egy-egy 
korszak mentalitásának áldozatává és képviselőjévé. így tarthatta so
káig az egyház a magántulajdon elvét Isten rendjének. A hittel foga
dott evangélium azonban szabaddá tesz. A törvény mértéke alatt különbö
zünk, de az evangélium zsidót és pogányt, egyháztagot és egyházon kí
vülit egy szintre, a kegyelemre szorult bűnösök szintjére helyez. A tör
vény alapján állva kénytelenek vagyunk görcsösen igazolni az egyház 
múltját és jelenét, míg az evangélium megaláz, de fel is szabadít egy 
új kezdetre. Az evangéliumban felkínált ingyen kegyelem feleslegessé 
tesz minden kegyes elfoglaltságot, mely Isten megpuhítását szolgálja, és 
felszabadítja energiáinkat a felebarát szolgálatára. Ez volt a reformá
ciónak nagy társadalmi vonatkozású hajtása, s ezzel tehetünk ma is leg
többet a világért. A törvény útjának egyik hagyományos velejárója, hogy 
egy más társadalmi körülmények között kialakult kegyes stílust és élet
formát teszünk a hit mértékévé és feltételévé. Gyülekezeteink nehézkes
ségének itt van a gyökere. Pedig ha üdvösségünk egyedül Jézus Krisz
tuson múlik, szabadok vagyunk a keresztyén élet mai formáinak kiala
kításában.

Vissza hát az evangéliumhoz! Ellentmondásnak tűnik, s mégis igaz: 
Csak így léphetünk előre.

Cserháti Sándor

Laikus kérdések és szempontok Gal 3,7— 14-hez

A szöveg első szava: „Értsétek meg!” — hát én nem értem. Sejtem, 
hogy miről van szó, de a szöveg tele van érthetetlen fordulatokkal és 
hivatkozásokkal. Ha ebből mi is keveset értünk, mit kezdhet vele egy 
kívülálló? — Vegyük sorra mindazt, ami homályos vagy problematikus. 
Rögtön kezdem az első verssel. Itt az ,Ábrahám fiai” számunkra elég 
világosan a hívőket jelenti. De akkor mi az értelme ennek: ,Akik hit
ből vannak, azok hisznek” ? Vagy pedig „Ábrahám fiai” nem helyette
síthető a „hívők” kifejezéssel, hanem inkább az ígéretet kell számba ven-
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ni: „Akik hisznek, azoké az ígéret.” — A 8. vers: „Előre látván pedig az 
Írás.” Hát ez meg mi? Megszemélyesített Biblia? Kicsoda vagy micsoda 
az „Írás”, hogy előre látja Isten titkos terveit, s eszerint szól Ábra- 
hámhoz? — A 10. vers szerintem a sóhajok hídja. Milyen törvényről van 
szó? A szívbe írt, tehát minden ember előtt ismeretes törvényről vagy 
a mózesi táblákról? Az „átok”, később „átkozott” lidércnyomásos fogal
mazás. — 11. vers megokolása illogikus. Azzal indokolja, hogy senki sem 
igazul meg a törvény által, mert „az igaz ember hitből él” . Miért nem 
mutat rá az ember teljes romlottságára? Helyette egy ószövetségi idézet
tel intézi el az ügyet. — A 12. versben mi az, hogy a törvény nincs „hit
ből” ? Hozzá a folytatás: „amely ember cselekszi azokat, élni fog azáltal” , 
miután már közölte az apostol „átok alatt”, hogy senki sem képes rá? 
Az egész szakasz 'fogalmazása ósdi, a mai ember számára érthetetlen. 
— A 13. vers csak azok számára jelentős, akik az Ószövetségből jönnek. 
Így bajosan lehet megszólítani kortársat: „Krisztus átokká lett éretted, 
mert átkozott minden, aki fán függ.” Aki fán függ: így nem szabad be
szélni, mert teljesen megváltozott az akusztika, és a képzettársítás agyon
veri a hallgatókban az áhítat csíráját is. — A befejező vers minden sza
vát fel kell oldani. Itt „nagybetűs” Lélekről van szó, hát akkor mondjam 
ki bátran: „Szentlélek” stb. — A szöveg érthetetlen fogalmazáséi, de azért 
kihalljuk a témát: Vagy a törvény vagy az evangélium, de sem a kettő 
együtt, sem valami harmadik! De ez elég baj, mert megint csak Luther 
és Róma lesz a központban, s nem az, ami izgat és érdekel bennünket, 
hogy mit Jelent ma a reformáció? Igaza lenne annak az amerikai pro
fesszornak, aki szerint úton vagyunk a reunióhoz? De még ennél is izgal
masabb az, hogy a reformáció ma is annyit jelentsen társadalmilag és vi
lágviszonylatban az emberiség számára, mint Luther idején. — Én le
szűkíteném az egész textust és az ünnepi mondanivalót az „ótok” és 
„áldás” vagylagosságára, s ebbe már belefér modern életünk és az egész 
világ problémája. — Nekem az furcsa, hogy a „szeretet” szava elő sem 
fordul a szövegben, pedig mit ér minden enélkül? Át kell fordítani a 
szöveget a mai nyelvre a tartalmi hűség megtartásával, neki kell menni 
a mi korunk problémáinak, hogy mindenki kénytelen legyen észrevenni: 
a reformáció a mi időnkben is feladat, és az egész emberiségre kihat. (11)

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 22. VASÁRNAP

Cs 7,59— 60

A Krisztuskövetés három jegye

„Megkövezték azért Istvánt...” Szűkszavú jelentés az ítélet végrehaj
tásáról. Mint egy kriminológiai könyv vagy film vége. Természetesen ve
tődik fel bennünk a kérdés: Kicsoda ez az István? Mit követett el? Kik 
ítélték ilyen iszonyú halálra?

Jeruzsálemben történt. A főpapi tanács előtt áll a vádlott. S a tanúk 
vallomása életveszélyt jelent István számára. Meglepő, hogy nem védeke
zik. Sőt, mintha nem is törődne önmagával. Népének legfőbb vallásos 
testületé ellen hatalmas vódbeszédet tart. A vádlott — vádol! Ragyogó 
igehirdetése minta számunkra, akik oly könnyen hajiunk „önmagunk” 
prédikálására. Ezért is annyira hatástalan a mi prédikálásunk sokszor. 
Nem történik semmi. Bezzeg, itt másképp van. „Szívükben dühösködnek 
és fogaikat csikorgatják!” Azok a régiek még így tudtak prédikálni. Volt 
úgy is, hogy szinte táncra perdültek és örömujjongással szökdécseltek a
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templomban. A hallgatók hitén fordult meg az igehirdetés hatása, de 
mindig volt hatás. Telibe találták az életet. Az embereket szíven ütötte 
kihozta sodrukból az, amit hallottak. A dolgok sűrűjébe fúródott, mint 
pontosan célba hulló nyíl. Az, amit István prédikált, krízist jelentett az 
ottaniak gondolkodása, meggyőződése és életfolytatása tekintetében. így 
vagy úgy, de dönteni kellett. Népének egész történelmét idézte fel, és kí
méletlen élességgel bizonyította, hogy Izráel történeti elhivatása és a gyö
nyörű, jeruzsálemi templom még nem jelent Istenhez tartozást! Két Iz- 
ráelről beszélt, Ábrahám, Mózes és a próféták nevében támadt az intéz
ményes, külsőséges, valójában megtéretlen s ugyanakkor'oly öntelten val
lásos Izráel ellen. Mintha valaki manapság így kezdene kiáltozni: Embe
rek, hiába keresztelkedtek meg, ha nem hisztek! Hiába látogatjátok a 
templomot, ha szívetek nem lesz Isten szállása!

Honnan veszi István ezt az éleslátást, vakmerőséget? Honnan kapott 
akkora szeretetet, hogy önmagáról elfelejtkezve vádlóinak és bíróinak sor
sával törődik? Hiszen nyilvánvaló, hogy kemény beszéde mögött test
vérszív dobog? Hol lehet megtanulni így prédikálni? Nem magyarázza 
ezt származása. Hiszen hellénista világban nőtt fel, s inkább pogányke- 
resztyénnek számított, mint zsidókeresztyénnek. Sorsa ebből a szempont
ból is izgalmas. Nem pogányok vernek agyon egy zsidót. Ó, hányszor 
megtörtént ez pedig! Fordítva. A jeruzsálemi gyülekezetnek első halott
ja pogány származású, akit a főpapi tanács ítél el, és végeztet ki. István 
helytállását és nagyszerű prédikálását más magyarázza. Diakónus volt. A 
szeretetszolgálat munkása. Reggeltől estig az elesettek, a nincstelenek, 
a betegek, a szenvedő kicsik és öregek között dolgozott. Ennyire komo
lyan vette Krisztus követését. Szívügye volt a másik, a vergődő ember! 
Nem elemezte sorsuk alakulását, hanem segített. Nem olvasta reájuk, 
hol és miben vétkeztek, s így milyen mértékben felelősek helyzetükért, 
hanem részt kért és vállalt terheikből. Diakónus! Aki naponta határese
tekben mozog, a szövevényes élet gócpontjáig hatol. Olyan utcákon jár, 
amelyeket elkerülnek a többiek. Ott él és dolgozik, ahol minden valóságos. 
A bűn valóban bűn. A könny nem mesterkélt. Ahol nem szenvelgés, ha
nem tényleges szenvedés tombol. Ahol a halál nem lírai naplemente, ha
nem rothadás, és éhenhalás, ápolatlan sebek pusztítása. . .  Itt tanult meg 
prédikálni. A szeretetszolgálat volt az ő főiskolája. Választ kellett találni 
végső kérdésekre, vigasztalnia kellett a vigasztalhatatlanokat. Ez a leg
pompásabb homiletikai szeminárium. Szeretnél te is jól prédikálni? Tedd, 
amit Jézus régóta vár tőled, állj be a tényleges, gyakorlati diakóniába, 
majd megtanulod, hogyan lehet eljutni az emberszívig, hogyan lehet 
gyökerében megragadni a dolgokat, és egycsapásra irtani és plántálni, 
rombolni és építeni, tarthatatlanná tenni a régit, és útjára lendíteni az 
újat!

Mindezek számbavételével értjük meg azt az eseményt, amit felolvas
tam. Most már világos, hogyan veszíti el a halál irtózatos és félelmetes 
harcát! Amint így van Jézus halála esetében is. Nem véletlenül, lenyű
gözően egybecsendül a Mesternek és tanítványának végső órája. Amint 
összefonódott már korábban is kettőjük élete. Senki sincsen annyira kö
zel Jézushoz, mint aki a szó teljes értelmében diakóniai szolgálatot tel
jesít bármely helyen és síkon. Ezért is fogalmazódik meg azonosan ige
hirdetésük: igazságot — szeretetben! S mert közös a szolgálat és az út. 
a haláluk órája is „egyformán jár” . Ott is, itt is hamis tanúk. A vád 
közös, a bírósági tárgyalás menete is hasonló. Külsőséges vallásosság és 
az Istenhez való igazi megtérés feszül egymással szemben. S a főpapi 
tanács mindkét esetben „Isten nevében” hozza meg embertelen ítéletét.
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Legjellemzőbb azonban az, amit a Mester és tanítványa az „utolsó szó 
iogán” mond. Ott: „Bocsásd meg nekik, nem tudják, mit cselekednek” 
— itt: „Ne tulajdonítsd nékik e bűnt!” Majd a második mondat ott: 
Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet” , itt pedig: „Uram Jézus, 

vedd magadhoz az én lelkemet!” Mintha valaki manapság így fogal
mazza meg végső szavát: „Uram, Istenem, szeretlek Téged, és Hozzád 
akarok tartozni örökre, bár nem értem, miért fosztottál ki mindenem
ből, miért maradtam ennyire egyedül legnehezebb órámon, miért nem lá
tok' magam körül semmi mást, csak csalódást és vereséget, miért tört 
ketté ilyen korán szolgálatom és életem .. . mégis szeretlek Téged, Uram, 
Istenem!” Az újszövetségi hitnek tetőpontja ez. Az első nagy parancsolat 
teljesítése. Ugyanígy a második mondat a felebaráti szeretet maradékta
lan megvalósítása, a második nagy parancsolat teljesítése. Mert a jót go
nosszal viszonozni — ördögi, a jót jóval viszonozni — emberi, a gonoszt 
jóval viszonozni — isteni! Ez a bűnbocsánat! Nem tud mást tenni, mint 
felséges mozdulattal eltörölni a másik adósságát érdemre való tekintet 
nélkül. Ez nem a jog és törvény világa, itt nincs perdöntő bizonyíték 
vagy semmiségi panasz: itt már a világunk véget ér, és a küszöbön át
ragyog az egészen új világ, ahol csak szeretet van, és a megbocsátás át
lendít az igazi, ezért örök életre. . .  Összedobban a haldokló Megváltó és 
a megváltott tanítvány szíve. A megnyílt égen át hatalmasan tör közénk 
Isten országa. Hiszen ahol bűnbocsánat van, egyedül ott van élet és üd
vösség! A halál elveszíti iszonyú arcát, megvert kutyaként sompolyog el. 
„ELALUVEK” . . .  olvassuk, s ez így igaz. Mint valamikor kisgyermek ko
rában az esti imádság után, homlokán édesanyja csókjával, békésen, sze
líden elaludt. Abban a bizonyosságban, hogy az éjszaka múltán ugyanaz 
a drága arc hajol fölébe, ébreszti puha csókkal és vonja magával a fény
be, az új nap szépségébe . . .  Ritka intenzitású a kontraszt. Az első tanú 
kezében hatalmas kővel sújt az elítéltre. S ha a földre rogyottban még 
marad élet, úgy a második tanú pontosan a haldokló szívére dobja a 
második követ. Amennyiben még ez sem volt elég, zúdult a kőzápor a 
tömeg (zsinagóga és nem gyülekezet!) kezéből az ,istenkáromló”-ra. Ezt, 
pontosan ezt a helyzetet látja maga előtt a krónikás, és mégis így kény
szerül fogalmazni: „Elaluvék!”

Nem mindig látjuk a Krisztuskövetés értelmét. Kívülről és saját ben
sőnkből is sokrétű ellenvélemény hangzik. Hiszen a legnehezebb életfor
ma a diakónia. A legveszedelmesebb dolog így prédikálni. De a halál 
órája, ami egyszerre vég és cél, befejezés és kezdet — húsunk, eszünk, 
környezetünk minden tiltakozását és ellenkezését elsepri. Csak így kere
kedhetünk a halál hatalma fölé. Egyszerűen kisiklunk markából, tehetet
lenné válik velünk szemben. A halál fölötti győzelem jele ez a nagyszerű 
lehetőség mindnyájunk számára: „Elaluvék!” Ahol megtört a bűn ereje, 
ahol betöltetett a törvény, ugyan mit keresne ott a halál?!

Szolgatársaim! Akikkel összeköt a külső vocatio, akikre egyképp rá 
van bízva a templom ügye, akikkel együtt oly gyatrán prédikálok, akik
kel együtt annyira vonz az uralkodó életforma, akikkel együtt annyira 
rettegek a végső órától — vállaljuk végre tevőlegesen Krisztus követését 
szeretetszolgálatban, hadd legyen hiteles, ellenállhatatlan és hatásos ige
szolgálatunk, s bárhol, bármiképpen köszönt reánk az utolsó óránk, hadd 
lássuk egyedül Öt, drága arcát és Benne elpihenve aludjunk el békésen az 
örök reggelig!

Balikó Zoltán
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Laikus kérdések és szempontok Cs 7,59— 60-hoz

István viselkedésében van valami „természetellenes” : így reagálunk 
mi sokkal kisebb sértésekre, hántásokra? Az önvédelem a legalapvetőbb 
emberi jogunk. István mért nem védi magát? (32a) — A megbocsátás nem 
enervált belenyugvás a megváltoztathatatlanba ? A gyilkos kezeket le kell 
fogni, az agressziónak ellene kell állni, mert a megbocsátás kiszolgál
tatja az embert mások önkényének. A megbocsátás nem „árulás” önma
gunkkal és hozzátartozóinkkal szemben, „lepaktálás” az ellenséggel? 
Vagy arról ván szó, hogy a ,gyengék”, a .gyávák” kénytelenek megbo
csátani, az erőseknek és bátraknak pedig mindig igazuk van? (32a) — Ist
ván nem akkor kezdte el „szeretni” az ellenségeit, amikor a kövek hul
lani kezdtek reá, hanem amikor vállalta, hogy diakónus lesz, mint ahogy 
„Mestere” is. Az ellenségért imádkozni csak az tud „lepaktálás” nélkül, 
megbocsátani is csak az tud „gyávaság és enerváltság” nélkül, aki dia
kónusként éli életét a szó „krisztusi” értelmében. (32a) — Az a nagy baj 
ma, hogy sok evangélikus számára ez a magatartás „természetellenesnek” 
tűnik, és nem az a természetes, hogy mindig úgy élünk, „mint aki szol
gál” . (32a) Az a reménységünk, hogy Krisztus miértünk is így imádko
zott. (32a) — Ilyen címet adnék ennek a történetnek: „Egy ember, aki 
nem változott meg — egy ember, aki megváltozott” , s érteném ezen Ist
vánt és Saul-Pált. (25) — István védőbeszéde a legnagyobb hősökre emlé
keztet, akik a bíróság előtt sem hátráltak meg, hanem kiálltak igazukért. 
— Én rettentően unalmasnak érzem a védőbeszédet, tele van olyan utalá
sokkal, amiket egyáltalán nem értek. — Lehet, hogy István beszéde ne
ked unalmas, de környezetét mindenesetre begerjesztette. Ma az a pré
dikáció kérdése: hogyan tudunk kortársainkhoz úgy kapcsolódni, hogy így 
indulatba jöjjenek? Hol van ma hitünk megbotránkoztató mondanivaló
ja? (25) — Az biztos, hogy én nem hagytam volna magamat : vagy rimán- 
kodtam volna, vagy megpróbáltam volna elszaladni. István halála előtti 
szavai kísértetiesen hasonlítanak Jézus szavaira, bizonyára tudatosan 
tette ezt! (25) — A híres embereket meg szokták kérdezni haláluk előtt, 
kitartanak-e elveik mellett: aki kitart, azt komolyan kell venni. így kell 
István kitartását is komolyan vennünk. Csak az á veszély, hogy így tisz
teletreméltó hősi halottá degradálódik, anélkül, hogy tudnánk mit kez
deni „példamutatásával” . (25) — Korunkban talán mindenütt a világon 
rizikó nélkülivé lett keresztyénnek lenni: ha papokat be is zárnak he
lyenként börtönbe, nem hitük, hanem politikai tevékenységük miatt te
szik. Persze e kettő nem választható el egymástól. (25) — Kérdés: volt-e 
István kiállásában és véleményében politikai vonatkozás, társadalmi ösz- 
szefüggés, vagy csupán hitvita okozta a helyzet kiéleződését? (25) — Kik 
voltak, milyen feladatuk volt akkoriban a diakónusoknak? Ma kik azok? 
Esetleg mi, „laikusok” ? Ha ez így lenne, egészen más füllel hallgatnám 
egyik „elődöm” sorsát! (25)

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 23. v a s A r n a p

1 Ts 5,12—15

I. A textus nehézségei és lehetőségei

Nem exegetikai nehézségekkel találjuk szembe magunkat, hanem ho- 
miletikai problémát okoz a gyülekezetben fáradozók megbecsüléséről pré
dikálni. Különösen annak számára, aki ha erről szól, magáról beszél, 
mert az általános képlet szerint ki is lehetne más a lelkészen kívül,
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akiről itt szó lehet? Voltaképpen vannak olyan textusok, melyekről l e l 
k észek n ek . nem is szabadna prédikálni, hanem a templompadban ülve 
meg kellene hallgatniuk laikusok véleményét papjukról.

A textus második nehézsége, hogy nincs tartalmi specialitása. Az UT 
több helyén szó van a gyülekezetért fáradozók megbecsüléséről, tisztelet- 
bentartásáról s a különféle intelmek is szerepelnek másutt, részletesebb 
és jobban kifejtett formában. Tisztázandó, hogy mit akarunk tulajdonkép
pen elérni majd igehirdetésünkkel, az egész istentisztelettel?

A textus harmadik nehézsége a túlságosan szerteágazó és sokszínű 
mondanivaló, mely ráadásul nem is az a tipikus „evangéliumhirdetés” . 
Hogyan lesz ezekből az „intelmekből” olyan evangéliumhirdetés, amely 
arról a Jézus Krisztusról tesz bizonyságot, aki a világban és a világért 
végzett szolgálatunkra akar rámutatni ma is?

Ugyanakkor olyan lehetőségeket is nyújt a textus, melyeket kár lenne 
kihasználatlanul hagyni. Már utaltunk a „laikusok” szóhozjutásának le
hetőségére. Próbáljuk meg őszintén komolyan venni azokat a véleménye
ket, melyeket kortársaink (gyülekezeti tagok, másgondolkozásúak, regény
írók, egyházi és világi feletteseink) a lelkészekről kialakítottak és mun
kájuktól elvárnak. Erről „nem könnyű beszélni; a hívek miatt sem, de a 
lelkészek miatt sem” , de szükséges. Óriási lehetőséget nyújt tehát e tex
tus a lelkészi munka céljának és értelmének újbóli tisztázására.

Lehetőséget ad textusunk a gyülekezet strukturális kérdéseivel való 
foglalkozáshoz. Ami a LP-ban csak a közelmúltban megjelent erről a kér
déskörről, bőven elegendő és méltó arra, hogy a lelkészek íróasztalánál 
nagyobb nyilvánosság elé kerüljön (csak a következőkre hadd utaljunk: 
70/296kk; 71/15kk; 71/79kk; 71/158kk; 71/217kk), nem is szólva az „Új 
úton” kötet idevágó negyedik és ötödik fejezetének valóban gyülekezetét 
érintő s annak társadalmi felelősségét érintő kihívásáról!

A harmadik chance éppen a textus nyitott sokszínűsége, mely szinte 
kiprovokálja az aktualizálást, mégpedig akár az említett négy szinten 
(tétlenek intése, bátortalanok bátorítása, erőtlenek segítése, kérdésekkel 
küszködök meghallgatása), akár az adott gyülekezet időszerű egyéb kér
déseinek a felvetése szintjén.

II. A  lelkészi szolgálat nehézségei és lehetőségei

A közvélemény látása a lelkészek személyét illetően éppolyan ellent
mondásos, mint ennek tükröződése az irodalomban és a szociológiában. 
Utána lehet nézni ugyan az Értelmező Szótárban, vagy az Egyházi Tör
vényekben, hogy kik is vagyunk, elolvashatjuk a jobbnál jobb szépiro
dalmi lelkészábrázolásokat (Greene, Lewis, Böll, Dürrenmatt, Iwaszkie- 
vicz, Szabó Magda, Fejes Endre, Thúrzó Gábor, Ruffy Péter, Németh 
László stb); áttanulmányozhatjuk a szociológia felméréseit (Kardos, Fa
ragó, Schelsky), elolvashatjuk teológusainknat Augustinustól Trillhaasig, 
s figyelhetjük a filozófusokat Aquinóitól Marxig s napjainkig . .. nekünk 
is el kell dönteni, kik is vagyunk, s joggal kérjük-e másoktól Pál szavai
val a „megbecsülést, tiszteletet” , sőt. mi több: „szeretetet” ?

A szöveg következő fordulatait tartom igen hangsúlyozandónak: 
„elöljáróitok az Ürban”. Püspökiktatási igehirdetésben erről következők 
hangzottak el: „Az óriási terhet a püspök csak úgy tudja elhordozni, ha 
az Ürban van. Ez azt jelenti, hogy belső, szent és szétszakíthatatlan kö
zösségben van azzal a Jézus Krisztussal aki neki is Ura, Megváltója és 
Szabadítója. Mint amikor valaki a Napban áll, úgy van a püspök is 
mindig az Ürban, vagyis engedi, hogy rásugározzék az Isten bűnbocsátó
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kegyelme és él abból. „Enélkül a püspöki szolgálatban csak összeroppanni 
lehet.” (D. Káldy Zoltán: Új úton 475. o. „Elöl-járók”-igehirdetés 1 Thess 
5, 12—13 alapján.)

Igen hangsúlyozandó a „munkájukért nagyon szeressétek őket”, in 
„becsüljétek őket igen nagyra szeretettel, munkájukért” kifejezésben a 
munkájukért szó. E szó fényében egészen egyértelmű álláspontot alakítha
tunk ki az egész „hivatal” (Amt) és „funkció” kérdéskörben. Az evangé
likus lelkész tradicionális képe: Luther-kabátban a szószéken. De ez a kép 
még abban a társadalmi helyzetben alakult ki, amikor a lelkész szava 
egy hivatali-társadalmi rangban álló szellemi elit szava volt, s amely 
„nyilvános tanítással” társadalmi, gazdasági, kulturális faktorként a „nyáj” 
mindennapi életét meghatározta. Ma már a lelkésznek nincs ab ovo tár
sadalmi szerepe, csak akkor, ha azt tudatosan vállalva megszerezte! A 
tradicionális értelemben vett „lelkész” mind jogilag, mind szociológiai
lag és demográfiailag egy igen nehezen körülírható csodabogár, aki joggal 
felelheti erre a kérdésre: „Mondd, egyáltalán, mit csináltok, ti papok?!” 
ezt: „Űristen, inkább azt kérdezd, mit nem csinálunk!” , de ha csak tra
dicionális elképzelés szerint lelkész, akkor ténylegesen valóban nem vesz 
részt abban a termelő munkában, melyben minden „híve” részt vesz, s 
aminek alapján — ti. a szocializmus építéséért végzett munka alapján — 
a társadalom mérlegre teszi az egyén értékét. Ha ellenben a munkát 
tesszük meg a tisztelet és szeretet feltételeként, ahogy Pál javasolja, ak
kor vállalnunk kell a rizikót, hogy nem azért kérünk szeretetet, mert van 
Luther-kabátunk, s nem azért kérünk megbecsülést, mert elvégezzük va
sárnaponkénti istentiszteleteinket, hanem mert dolgozunk a gyülekezet, a 
társadalom és az egész emberiség javáért; azért, mert „fáradozunk”, s 
nagyon elfáradunk néha.

A harmadik hangsúlyozandó rész a befejező vers „mindenki iránt” 
attitűdje. Végig úgy tűnik, hogy Pál kizárólag „belső egyházi használatra 
szánt” kérdésekkel foglalkozik, megmarad a „körön belül” . Itt tűnik ki, 
hogy sokkal többről van szó: nem csupán a gyülekezeten belüli rend 
kérdése izgatja, az, hogy voltak, akik az egyházat olyan organizmusnak 
látták, amely minden szervezeti rendtől mentes, és benne nem fontos a 
gyülekezeti elöljárók elismerése, s így mindenki azt csinál, amit akar, 
hanem kaput nyit a gyülekezeten kívüliek felé: „mindenki iránt” .

Hiba lenne a „gyülekezetben fáradozókon” kizárólag a lelkészeket 
érteni, mintha nem lenne kántor és egyházfi, segédlelkész és pénzbeszedő, 
munkában résztvállaló presbiter és gyermekbibliakör-vezető, akikre pont 
úgy vonatkozik Pál kérése, mint az ige szolgáira. Ide illik Fendt híres 
kérdése: „Van-e gyülekezetedben csak egyvalaki, akinek véleményét és 
felismeréseit éppoly komolyan figyelembe veszed, mint a magadét, s aki
nek a kritikájára megváltoznál?” .. .vagy pedig a lelkész még mindig az 
a mindenes, aki mindenben a szakértő, s a nyáj csak hallgasson pásztora 
szavára? De hol van már a „nyáj” ? Szellemesen jegyzi meg szójátékéban 
W. Bemet: „Die Schafe schlafen bestenfalls noch in einiger N áhe...” 
azaz „a nyáj szunyái csak legjobb esetben együtt, de nem együtt legel!”

Ennek a valóságnak a figyelembevételével kell a lelkész szerepét 
újra átgondolni. A divatos megjelölések özönében válogathatunk. Van, 
aki a páli „charisma-elv” érvényrejuttatását tartja megoldásnak, s cso
dálkozik azon, hogy éppen a protestantizmus nem kísérelte meg soha ko
molyan egy e szempont szerinti gyülekezeti-rend megteremtését (Ka.se- 
mann: Exegetische Versuche 133. o.) Van, aki a lelkészt a „pap és funk
cionárius” keverékének mondja (W. Bemet: „Zum Verstándnis des Pfar- 
rerberufes”), vagy „A gyülekezet teológusának”, amolyan teológiai infor-
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mációs-irodának  tartja, s boldog, hogy végre azt csinálhatja, amit tanult, 
ti teológiát (J. Hempel: Gesichtspunkte zum Dienst des Pfarrers heute). 
q Krusche a lelkész vezérlő szerepét („Kybernet”) és partner-voltát hang
súlyozza (Sociologische Faktorén im Amtsverstandnis, ZdZ 71/171kk), s 
hol van még a „menedzser” ,a „tréner” és a többiek?!

A lelkész Jézus Krisztus követe és azok szolgálója, akik szolgálnak. 
Ez a megfogalmazás szintén nem teljes talán, de tartalmazza a három 
fontos szempontot. Először: lelkészi munkánk nem magánvállalkozás, ha
nem Isten vállalkozásába-állás. Másodszor: megszüntet mindenfajta ön
célú és megalapozatlan tekintély-elvet. Harmadszor: feltételezi, hogy a 
gyülekezetben mások is szolgálnak világtávlatú perspektívával. Nem a 
szervezet öncélú fenntartása a feladat, hanem az institutio csak a funk- 
tio-diakónia végzését biztosítja!

III. A  prédikálás nehézségei és lehetőségei

Nem érdemes tételes, részletes tanítást adni arrói, hogy miként 
alakul ki korunkban a lelkész munkájának megfogalmazása. Ehelyett 
úgy kell majd prédikálnunk, hogy reprezentáljuk, egyből bemutassuk azt, 
tehát nem arról kell szólnunk, hogy pl. mit jelent az, hogy a lelkész: 
partner, hanem mondanivalónkat a partnerség lelkületétől indíttatva kell 
fogalmaznunk, a kölcsönös felelősség, egymásrafigyelés s a „mindenki 
felé” történő együttes odaállás jegyében.

E püspökavatásra illő textus formai nehézségét valami olyan beveze
téssel lehetne áthidalni, hogy: mi lenne akkor, ha nekem kellene tarta
nom a szomszéd gyülekezet lelkésziktató igehirdetését. Vagy: úgy szólni 
a gyülekezet tagjaihoz, mint akik maguk is lelkészek, s az én feladatom 
lenne őket „beiktatni” hivatalukba, szolgálatukba. Hogy tudják kér
dezni gyülekezeten belül és kívül a „Hogyan vagy és miben segíthe- 
tek”-et.

Állítsuk be igehirdetésünket a lelkészutánpótlás, a lelkésznevelés és 
lelkésztovábbképzés szempontjainak összefüggésébe. Választható énekek: 
260, 414, 448, 752.

Bízik László

Laikus kérdések és szempontok lTs 5,12—15-höz

Valami hiányzik ebből a textusból. Csupa intelem, csupa morális ta
nítás. Mitől lesz ez keresztyén, sőt evangélikus prédikációvá? Mindezt 
Jézusból kiindulva kellene elmondani?(26) — Mennyi mindenre kell 
figyelnie annak, aki Jézust akarja követni: megbecsülni az előttünk járó
kat, békességben élni, rendetleneket inteni, gyámoltalanok mellé oda
állni, türelmesnek lenni, mindenki iránt jóindulattal lenni. Kit tud mind
erre figyelni! (26) — Rendetlenek intése: gyakran tapasztaljuk, hogy ren- 
detlenkedők, a társadalmi együttélésre képtelenek azért garázdálkodhat
nak, mert senki sem akad, aki vállalná a kockázatot, és figyelmeztetné 
őket. Félénkségből, gyávaságból vagy nemtörődömségből van-e ez? Egy
szerre „közüggyé” lesz, ha a rendetlenkedők rendetlensége engem veszé
lyeztet. Azt hiszem, ebben a dologban társadalmunknak sokat segíthet
nénk. De hogyan lesz ez „keresztyén színezetű” ? Vagy nincs is szükség 
erre? Csak végezzük, és Isten jól látja, mit teszünk? (26) — „Egymás 
iránt és mindenki iránt” : lehet ezt úgy értelmezni, hogy ez hívők és nem 
hivők felé való fordulást, kötelezettséget egyaránt jelent? Legtöbbször 
nem is a gyülekezetben vétünk ez ellen, hanem a mindennapi életünk
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során. (26) — Nagyon jónak találom ezt a mondatot: „Munkájukért na
gyon szeressétek őket!” Nem a személy varázsa, nem egyéni kedvessis^l 
hanem a feladatuk végzése, munkájuk az, amiért megérdemlik a szerete- 
tet, mások megbecsülését. (26) — Mit jelent ez: elöljáróitok „az Űrban” ? 
Első hallásra az egyházi elöljárók jutnak eszembe, de talán nem csak 
őreájuk vonatkozik. (26) — Nem lenne elegendő az ilyen bibliai szakaszt 
figyelmesen elolvasni és utána áment mondani rá, annyira érthető és 
természetes? Szükséges keresztyénnek lenni ahhoz, hogy ezt tudja vala
ki? Ezek a tanácsok, melyeket itt Pál leír, nem a „szív elrejtett emberé
nek” a cselekedetei, a Lélek gyümölcsei? Miért kell ezeket parancsolni 
kérés, ill. tanács formájába öltöztetve? (35) — Izgalmas lenne a prédiká
ció során feltárni azokat a bűneinket, melyekkel — magunkat különbnek 
tartván — a közösség levegőjét mérgezzük! Van-e kritikának és bírálat
nak helye és területe a keresztyén ember életében? Vagy talán ő más 
normák alá esik? A mindenre való bólogatás és szolgalelkű engedelmes
ség alá? (35) — Hogyan lehet békességben élni egy feszült légkörű csa
ládban, káros szenvedélyek hatása alatt álló despota szülővel vagy élet
társsal, nagyképű, izgága főnökkel vagy beosztottal stb.? Hogyan lehet 
bátorítani a „félelmes szívűt” (gyávát!), „erőtlent”, amikor ő az esetek 
legnagyobb részében erre egyáltalán nem tart igényt? Hogyan lehet úgy 
jóra törekedni ma, hogy ezzel ne sértsem meg a másik érdekeit. Mi az a 
közös jó, ami mindenkinek használ? Miért beszélünk annyit a szeretet- 
ről, áldozatvállalásról, önzetlenségről? (35) — Nem éppen az jellemzi az 
igazi szeretetet, hogy benne megfelelő helyre kerülnek a dolgok, egymás
sal és elöljáróinkkal való kérdéseink is? (35)

SZENTHÁROMSÁG u t á n  u t o l s ó  v a s á r n a p

Ezék 12,21—28 
A szövegről

A kijelölt perikopa két, tartalmilag összetartozó elég világosan érthe
tő prófécia. Nagyobb, szövegbeli probléma nincs, ezért csak két dolgot 
kell tennünk előkészületképpen: néhány fontos kifejezést, ill. mondatot 
kell közelebbről megvizsgálnunk, s ezenkívül azt a szituációt, amelyben a 
próféciák elhangzottak.

A 21. vs-ben szereplő „közmondás” (próbaford.: példabeszéd) a héber 
MÁSÁL. Tömör fogalmazású tartalmas mondást jelent, amelyet eredeti
leg hatékony, „varázserejű” igének tartottak. Itt szájról szájra szá lló , 
gúnyoshangú mondásról van szó, amely vélt, vagy remélt (!) ig a zsá g o t  
akart kifejezni.

Szövegünkben két ilyen mondás van, megpróbálom a kettőt egyszerű 
kifejezésekkel lefordítani. Az első: „Múlik az idő, és semmi se lesz a 
látomásokból.” A másik: „Az a látomás, amelyet ő lát, sokára fog betelje
sedni, távoli jövendőről prófétái ő.”

Ha ezt a két mondást összehasonlítjuk, megállapíthatjuk, hogy 21— 
25. és 26—28. két külön prófécia, a második nem lehet az elsőnek válto
zata, vagy párhuzamosa, mint egyes exegéták vélik (v. ö. EICHRODT 
ATD 22,1-ben). Két különböző felfogás ellen szól a próféta.

Textusunk a Kr. e. 597—587 közti helyzetet tükrözi. Ez az első depor
tálás és Júda végső bukása közötti rövid időszak. Elfogadható az exegé- 
táknak az a véleménye, hogy az első prófécia inkább a deportáltak köré
ben jelentkező szkeptikus magatartás ellen szól. Júda országának ebben
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viharos korszakában, a sokszor egymásnak ellentmondó próféciákat 
hallva, kialakult sokakban az a vélemény, hogy minden megy a maga 
útján, és semmi se történik, ami azt mutatná, hogy Isten irányítja a törté
nelem menetét. A másik prófécia pedig azok ellen a könnyelmű gondol
kodású  jeruzsálemiek ellen szól, akik túlélték a város megszállásának 
és az első deportálásnak a veszedelmét, és azt gondolták, hogy ha lesz is 
valami azokból a fenyegetésekből, Isten ítéletéből, amelyet a próféták 
hirdettek, őket közvetlenül nem érinti, majd csak valamikor a távoli 
jövendőben következik be.

Végül néhány szót arról, hogyan válaszol a próféta ezekre a vélemé
nyekre. Mindkét esetben ugyanaz a válasz: amit az ŰR mondott, az be 
is teljesedik. „Igének bizonyul minden látomás” (23. v. próbaford.). A vá
laszban nem találunk semmiféle bizonyítást, történelmi tényekre, esemé
nyekre, példákra való hivatkozást, csak ugyanannak az igének meggyő
ződéssel való hirdetését: az ÚR igéje valóra válik. Eljön az ideje, éspedig 
hamarosan, hogy beteljesedik a prófécia. A próféta ezt nem akarja érvek
kel bizonyítani, csak egyet tesz, azt, amire megbízatása van: hirdeti azt 
az igét, amelyet kapott az ŰR-tól (v.ö. 2,7).

Néhány gondolat a prédikációhoz
Péter 2. levelének 3. fejezete alapigénkhez hasonló helyzetet tükröz. 

Az első keresztyének krisztusvárásának kritikus ideje volt az. A Krisz
tus vissza jöveteléről szóló próféciák igazságát vonták kétségbe sokan. 
Azzal érveltek, hogy már mennyi idő eltelt, mind meghaltak azok, akik 
még életükben várták Jézus vissza jövetelét, és semmi nem lett belőle. 
Egy jóval korábbi irat, a második thesszalonikai levél 5. fejezete pedig 
azt mutatja, hogy már az első időben voltak, akik csak a távoli jövőre 
vonatkozó próféciának tartották a Krisztus visszajöveteléről szóló igét. 
Ez azt mutatja, hogy azok a próféciák, amelyek Isten jövőbeli cselekede
tét hirdetik, gyakran részesülnek hasonló fogadtatásban. A jövendölése
ket az eseményekhez mérve ilyen következtetésre jutnak az emberek.

Arról lehet vitatkozni, hogy van-e még ma is az egyháznak olyan 
prófétai feladata, mint amilyen Izráel prófétáinak volt: szólni arról, hogy 
mit fog Isten cselekedni a közeli és távoli jövőben népekkel, országokkal. 
Az azonban bizonyos, hogy e g y  jövendőről szóló próféciája v a n  az 
egyháznak: az, hogy Jézus visszajön. Az egyházi esztendő végének perikopái 
is ezt a próféciát szólaltatják meg. Ez az ige közel kétezer esztendeje 
hangzik az egyházban. S hogy az egyház ennek hirdetését legfontosabb 
feladatai közé tartozónak véli, azt az bizonyítja, hogy hitvallásába is 
felvette.

De éppen ez az elmúlt két évezred jelenti a legnagyobb próbatételt 
az egyháznak — s valljuk be: nekünk, igehirdetőknek is — ennek a pró
féciának a tekintetében. Annyi minden bizonyult korhoz kötöttnek az 
egyház életében. Annyiszor kiderült, hogy rosszul értelmezték, félreér
tették Isten egyik vagy másik igéjét. Nem tartozik-e ez a prófécia is a 
korhoz kötött, vagy rosszul értelmezett igékhez? Mert egy cseppet se lát
szik „aktuális” igehirdetésnek. A teológia története is bizonyítja, hogy 
az eszhatológia állandó botránykő és állandó probléma az egyház éle
tében.

Éppen ezért van egy bizonyos aktualitása textusunknak. Ma is han
goznak ilyen vélemények: Múlik az idő, és kiderül, hogy semmi se lett 
a próféciából. Akik meg nem mernek ilyen radikális véleményt hangoz
tatni, azok mondanak ilyesmit: Nem aktuális ez; talán a nagyon távoli 
jövőben elképzelhető valami ilyen, néhány milliárd év múlva, ahogyan a
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csillagászok is számolgatják egy bizonyos kozmikus katasztrófa időpont 
ját. Sokszor úgy tűnik, hogy az egyháznak e között a kettő között kell 
döntenie. Vagy végleg megtagadja az eszhatológiát, vagy legalábbis ki
tolja a messzi végtelenbe. Mert semmiféle bizonyítékunk nincs, amivel 
meggyőzhetnénk az embereket, hogy igaz ez a prófécia.

Mielőtt tovább gondolkoznánk, meg kell állnunk egy pillanatra, hogy 
tisztázzuk: vigyázzunk, nehogy „kifelé hadakozzunk” a prédikációnkkal 
Igehirdetésünk az egyház népéhez szól. A ma élő keresztyénekhez, akik 
ugyanúgy szembekerülnek a prófétai igehirdetéssel, mint annak idején 
Ezékiel kortársai. Akik ugyanúgy nem mehetnek el állásfoglalás nélkül 
a Jézus vissza jöveteléről szóló igehirdetés mellett, mint a kétezer évvel 
ezelőtt élt keresztyének. Nem apológiát kell folytatnunk, hanem a köz
tünk, sorainkban jelentkező bizonytalanságra kell felelnünk.

Érdemes lenne feltenni ezt a kérdést a gyülekezetben: mi a vélemé
nyed az egyháznak arról a tanításáról, hogy Jézus visszajön? Bizonyos, 
hogy találkoznánk mindkét véleménnyel. Milyen sokan vannak a keresz
tyének között, akik ma már csak az egyszerű emberek ijesztgetésének 
tartják a Jézus visszajöveteléről, ítéletről, számadásról szóló igehirde
tést! Olyanokat is bőven találhatunk, akik azt vélik, hogy ha van is a do
logban valami, minket még biztosan nem érint, és „utánunk az özönvíz”. 
De mert ezeket többnyire mindenki tudja, és mert alapigénk e tekintet
ben első hallásra érthető, azt hiszem, inkább arra kell rámutatnunk, mi 
van az ilyen vélemények mögött. Tévedek-e, ha azt gondolom: az ember 
azt akarja, azt szeretné, hogy ne legyen igaz ez a prófécia, vagy legalább
is ne miránk, ne a mi korunkra vonatkozzék? Ilyen végső kérdésekkel 
nem akar szembenézni az ember.

A feladatunk azonban nem az, hogy bizonygassuk a prófécia igaz 
voltát, hanem az, hogy mindezen vélemények ellenére hirdessük, amit 
Isten ránkbízott (Ez 2,7). Azt ugyan soha nem gondoltam, hogy Ezékielt 
hidegen hagyta a gyülekezet véleménye és magatartása az igehirdetéssel 
szemben, de abban példa kell, hogy legyen számunkra, hogy az igét hir
detnünk kell, „akár hallgatnak rá, akár nem”. Arra azonban vigyáznunk 
kell, hogy a mi igehirdetésünk más, mint Ezékielé. Az ő feladata az volt, 
hogy vészterhes történelmi időkben őrálló legyen Izrael népe fölött. Ne
künk meg ezen a vasárnapon azt kell hirdetnünk, hogy Jézus visszajön, 
Isten mindent újjáteremt, és mi ennek a mindent újjáteremtő Istennek a 
színe elé készülünk. Azt kellene elérnünk az igehirdetéssel, hogy a gyüle
kezet tagjai ne maguktól elhárítani, vagy a végtelenbe kitolni akarják a 
Jézus visszajöveteléről szóló igét, hanem komolyan vegyék, várják a be
teljesedését, és készüljenek rá.

S ha az egész egyházi esztendő folyamán helyesen hirdettük a többi 
„próféciát” : az Isten szeretetéről szóló evangéliumot, és azt az elkötele- 
zést, hogy szeretettel kell szolgálnunk az emberek között, akkor ezzel 
az igehirdetéssel csak megerősítjük ezt, még inkább arra indítjuk az em
bereket, hogy Isten előtti felelősségük tudatában teljesítsék Isten akara
tát, és végezzék a szeretet szolgálatát — így készüljenek az újjáteremtő 
Isten színe elé.

Muntag Andor

Laikus kérdések és szempontok Ezék 12,21—28-hoz
Ma milyen közmondások hangzanak a keresztyének között? Ezekre 

mi Isten mai válasza? Mi volt a hiábavaló látás és a hízelgő jövendölés 
egykor, és ma találkozunk-e ilyen Isten előtt nem kedves és nem igaz
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látással? (9a) — Ma hol teljesül be Isten szava? Szól-e Isten ma is olyan 
Konkrétan, mint szólt Ezékielen keresztül a választott néphez? Ma betel
jesül-e Isten végzése egy-egy nép vagy egyén életében? (9a) — Szabad-e 
a meghatározott történeti helyzetben . elmondott próféciát általános ér
vénnyel Isten minden ígéretére vonatkoztatni? A próféta a fogságbavitel- 
re utal — ezt a látást kapta Istentől —, az egyházi esztendő utolsó va
sárnapjának a témája viszont az utolsó dolgokra vonatkozó ígéretek be
teljesülése. Nincs a kettő között feszültség? (9a) — Mi miatt következett 
és következik be Isten pusztító ítélete? Visszatérő jelző Izraelre, hogy 
„pártos ház” : mit jelentett akkor, és mit jelent ez a mai egyházra? Jelen
tette a múlt társadalmi és politikai viszonyaihoz való kötődést. Jelenti-e 
az Isten előtti döntések elhanyagolását? (27a) — Sokszor hangoztatunk 
egy gyülekezeten belül is merőben ellentétes „látást” , és elfelejtjük leg
alább hozzátenni az evangélium egy igazságának pecsétjét. (27a) — Mit 
jelent a „hízelgő jövendölés” ? Gondolhatunk a lelkiismeretet altató pré
dikációkra és a belső körön belüli „udvarias”, semmitmondó beszélgeté
sekre? Jézus Krisztus a pártosok, a tévelygők, a „ráérünk arra még” em
berek megváltoztatója, de a változás nem mindig kérő szóval történik! 
(27a) — Nincs-e ritmusos szakaszosság Isten ítélő és mentő cselekedeté
nek történetében egy-egy népre és nemzetre vonatkozóan? Milyen sok 
tetszetős elméletünk van a magunk által kívánt és elgondolt jövőre vo
natkozóan! Kérjük-e, hogy Isten szándéka, akarata, terve szerint alakul
jon személyes, egyházi, emberi jövőnk? (27a)
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Biblia —  — — —  — —  — — — —  —  93,— Ft
Családi Biblia —  —  —  — — —  —  —  — 150,—  Ft
Újszövetség —  —  —  —  —  — — — —  40,— Ft
Énekeskönyv (nagyalakú) —  — —  —  —  — 75,— Ft
Agenda —  —  —  —  —  —  — —  — —  128,— Ft
Keresztelési emléklap —  — — —  —  —  —  —,50 Ft
Ésketési 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
Konfirmációs emléklap — — —  —  —  — —  2,—  Ft
Karner: Isten, világ, felebarát —  —  —  — —  4,—  Ft
Káldy: Bevezetés az Újszövetségbe —  —  — —  30,— Ft
Hitvallási iratok I. —  — — — — —  — —  45,—  Ft
Hitvallási iratok II. —  —  —  —  —  — — — 45,—  Ft
Groó: Az élet kenyere —  —  —  —  — — —  5,— Ft
Prőhle: Ökumenikus imádságok — —  — — —  2,—  Ft
Karner: Testté lett Ige —  —  — — — —  — 45,— Ft
Úrvacsorái 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
Vető: Tapasztalati valláslélektan —  —  —  — 68,—  Ft
Nagy: Egyház a mai világban —  — . —  — — 85,—  Ft
A reformáció öröksége és kötelezése — —  —  22,—  Ft
Egyházi Törvények — — —  —  —  —  —  —  25,—  Ft
Túrmezei Erzsébet: így leszel áldás. . .  —  — — 38,— Ft
Korén: Irgalmadat éneklem —  — —  —  —  —  35,—  Ft
Pálfy: Jeremiás II. —  —  — —  — —  — — 62,— Ft
Káldy: Új úton —  —  — —  —  —  —  —  —  135,—  Ft
Koráliskola I. — — —  —  —  — — — — 20,— Ft
Koráliskola II. —  — —  —  —  — — — —  50,—  Ft
Veöreös: János levelei —  —  — —  — —  — 100,— Ft


