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A z Evangélikus 
Teológiai Akadémia felavatása

„Új szántás"
AZ EVANGÉLIKUS TEOLÓGIAI AKADÉMIA FELAVATÁSÁNAK

ÜNNEPÉN

„Szántsatok magatoknak új szántást!”
Jer. 4,3

Keresztyén Gyülekezet!
Kedves Vendégeink!
1. Magyarországi Evangélikus Egyházunk történetének egyik leg

szebb óráját éljük, amikor felavatjuk új Teológiai Akadémiánkat és 
Teológus Otthonunkat. Egyháztörténelmünk több mint négy évszázada 
alatt hazánk területén ez az első olyan épület, amelyet kifejezetten Teo
lógiai Akadémia számára maga az egyház épített fel, hiszen a soproni 
líceum keretében működő egykori teológiai főiskolának sem volt külön 
épülete és a két világháború között állami fakultásként működő soproni 
hittudományi kar épülete sem volt a miénk. (Most pedig tellett az egy
ház hitéből, szeretetéből és reménységéből, hogy külön épületet emeljen 
a lelkészképzés céljaira. Szerte az országban élő evangélikus gyülekeze
tek velünk együtt szívből jövő örvendezéssel mondják: „Áldjad én lel
kem az Urat és egész belsőm az Ö szent nevét, Áldjad én lelkem az Urat 
és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.” (Zsolt 103, 1—2.). Igen, 
elsősorban Istent dicsérjük és Öt magasztaljuk azért a jótéteményéért, 
hogy azt a kegyelmet, amellyel atyáinkat hordozta és vezette, rajtunk 
megújította, adott Benne való élő hitet, készséget és bátorságot az építés 
munkájának megkezdéséhez és kitartást az építés munkájának véghez
viteléhez. Nélküle sem kezdeményezni, sem véghezvinni nem tudtuk 
volna azt, ami most olyan szívet vidítóan áll előttünk.

Hálás szívvel köszönjük meg államunknak, a Magyar Népköztársa
ságnak és ezen belül az Állami Egyházügyi Hivatalnak, hogy az új Teo
lógiai Akadémia építéséhez engedélyt adtak, a kapacitást biztosították, 
népünk életének olyan szakaszában, amikor minden építési kapacitást 
lefoglal a családi otthonok, óvodák, napközi otthonok, iskolák, kórházak, 
intézmények építése. Köszönjük a megértést és a segítséget. Ez az új 
Teológiai Akadémia szimbóluma annak a jóviszonynak, amely egy
házunk és államunk között fennáll.

Köszönjük gyülekezeteinknek, hogy olyan áldozatosan adakoztak az 
építésre. Egyes kisebb gyülekezeteink erejükön felül adtak. Ez az épület 
nem egyszerűen a közegyházé, hanem elsősorban a gyülekezeteké, ame
lyekből a teológiai hallgatók kikerülnék és ahova mint lelkészek vissza
mennek.
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Köszönjük a Lutheránus Világszövetségnek, azon belül a tagegyhá
zaknak nagyon jelentős segítségét. Teológiai Akadémiánk falába bele
épültek külföldi hittestvéreink szeretetének téglái is, és azok a téglák, 
mint „élő kövek”, vagy szívek sugározzák reánk az ő szeretetüket munka 
közben is.

Köszönjük az Építési Vállalatnak, vezetőknek és munkásoknak szép 
munkáját. Isten áldja meg őket és további munkájukat.

2. Áll tehát az új Teológiai Akadémia. Fontos és izgalmas kérdés 
számunkra, hogy milyen munka folyjék ebben az új épületben? Mi 
legyen a munka iránya és célja? Egyik professzorunk a soproni Teoló
gián a teológiai munkáról ezt mondotta: „A teológia az egyháznak az 
a funkciója, amelyben az egyház tudatosítja önmaga számára küldetését 
és szolgálatát, hogy az helyesen folyjék.” Tehát az egyház küldetésének 
és szolgálatának végiggondolását, tudatosítását kell segítenie az itt folyó 
teológiai munkának, méghozzá nem általában a keresztyén egyházét, 
hanem azon belül a Magyarországi Evangélikus Egyházét. Ez az egyház 
új történelmi körülmények között, új társadalmi rendben, a szocialista 
társadalmi rendben végzi szolgálatát. Ennek az egyháznak itt kell tuda
tosítania küldetését és szolgálatát. Valljuk, hogy Jézus Krisztust kell 
szolgálnunk, de éppen azt kell újra tudatosítanunk a magunk számára, 
hogy kicsoda Jézus Krisztus? Mit jelent itt és most az Ö követése? 
Mi az egyház? Mit akar Isten az Ö egyházával ebben a világban? Milyen 
kötelezettséget ró a Magyarországi Evangélikus Egyházra az a boldogító 
tény, hogy ő is a Krisztus teste?” Hogyan válik alkalmassá a mi egy
házunk arra, hogy az új történelmi körülmények között a feltámadott 
Krisztus rajta keresztül cselekedhessék a mi világunkban? Mit jelent az 
egyház számára, hogy Jézus Krisztus a szeretet gyakorlására is elküldte 
erre a világra? Milyen következtetést kell levonnia egyházunknak a mi 
társadalmi rendünkben abból a megajándékozott.ságból, hogy mi is 
szeretetközösség vagyunk? Milyen formákban tudja nyilvánvalóvá tenni 
egyházunk szeretetét az emberek felé a mi szituációnkban? Hogyan tudja 
egyházunk elvégezni szolgálatát az öt világrészben élő evangélikusság 
nagy családjában és általában, az egyetemes keresztyénségben? Tud-e 
számukra sajátos helyzeténél fogva valami olyat nyújtani, ami gazdagít
hatja őket is? A kérdéseket szinte a végtelenségig lehetne folytatni.

Ezekre a kérdésekre nem lehet régi, vagy hagyományos feleleteket 
adni. Amit Jeremiás próféta a saját népének mondott, az most számunkra 
teológiai feladattá vált; „Szántsatok magatoknak új szántást!” . Ez a teo
lógiai munkánk számára elsősorban azt jelenti, hogy nem elégedhetünk 
meg a régi feltételekkel. Bármennyire tudatosan valljuk a kontinuitást 
atyáinkkal és bármennyire megbecsüljük és értékeljük azokat a felelete
ket, amelyeket a maguk idejében ők adtak a kérdésekre, mégsem tudunk 
itt és most egyszerűen az ő feleleteikből megélni. Ők azokra a kérdé
sekre adtak feleletet, amelyek felvetődtek ott és akkor az egyházban és 
a világban. Ha mi ezeket a feleleteket idézgetjük és ismételjük itt és 
most, akkor az egyház és a világ mai kérdéseire régi feleleteket adunk, 
ami igen sok esetben azt jelenti, hogy lényegében egyáltalában nem 
felelünk.

Azzal sem elégedhetünk meg, hogy kérdéseinkre idézzük a nyugati 
polgári társadalomban élő kiváló teológusok feleleteit. Bármennyire érté
keljük közülük sokak mélyreható teológiai munkáját, ezzel együtt azt 
is tudjuk, hogy azoknak az egyházaknak a kérdéseire felelnek, amelyek 
egy polgári társadalmi rendben élnek, mi pedig egy olyan egyháznak

706



tagjai vagyunk, amely egy szocialista társadalmi rendben él és itt akarja 
az evangéliumhirdetés szolgálatát elvégezni és a szeretet nagy parancso
latát betölteni.

Amikor mindezt hangsúlyozzuk, senkinek sem kell gondolnia arra, 
hogy mi valamiféle „történeti-teológiát” akarunk meghonosítani, amely 
a történelmi körülményeikből kiindulva közeledik Jézus Krisztusban 
adott kinyilatkoztatás felé, mert mi azt hamis útnak tekintjük. Ellenben 
hangsúlyozzuk, hogy az isteni kinyilatkoztatatásból kiindulva, meg kell 
érkeznie az egyháznak azokhoz a konkrét kérdésekhez, amelyeket az új 
történelmi körülmények adnak fel számára és azokra kell feletet adnia. 
Mindez lehetséges azért, mert az evangélium nem valami „tan” , hanem 
az élő Krisztus élő szava, amelyen keresztül végsősorban az a Krisztus 
ad feleletet a felvetett kérdésekre, Aki Maga is megy előre a történelem
ben. Ezért, és csak ezért lehetséges teológiai munkánkban is megvalósí
tani a prófétai intelmet: „Szántsatok magatoknak új szántást!” .

Egyházunk teológiai munkájában ezt az új szántást lényegében el
kezdte már 1945-ben, amikor megindult az új magyar világ kialakulása. 
Ezt a szántást kell továbbfolytatnunk és még mélyebbre szántanunk.

3. Világos előttünk, hogy a teológia munkájának a legszorosabb kap
csolatban kell lennie az egyház életével. Megbizonyosodtunk róla, hogy 
minden teológiai munka, amely tudományos öncélúsággal adja fel ön
magának a kérdéseket, valójában már nem is teológiai munka, legjobb 
esetben filozófia. Csak ott van igazán teológiai munka, ahol ez a munka 
azokra a kérdésekre akar feleletet adni, amelyeket maga az egyház élete 
vet fel neki. A  mi helyzetünkben teljesen elképzelhetetlen, hogy a teo
lógia professzorai úgy adjanak elő a Teológiai Akadémián, úgy írják 
jegyzeteiket és könyveiket, hogy közben ne volnának a legszorosabb 
kapcsolatban a gyülekezetekkel, ne prédikálnának azokban és élnének 
velük egy testvéri közösségben. Vita nélküli számunkra, hogy gyümöl
csöző teológiai munkát csak olyan professzorok tudnak számunkra vé
gezni, akik osztoznak a gyülekezetek Jézus Krisztusban való hitében és 
a feltámadott Krisztusban való hit melegíti át életüket és szolgálatukat. 
A gyülekezetekben élő professzorok hallják meg az egyház kérdéseit, 
amelyekre nekik teológiai münkájuk során feleletet kell adniok. Ez a 
gyülekezetekkel való eleven kapcsolat őrzi meg őket attól, hogy olyan 
teológiai tételeket állítsanak fel, melyek nem feleletek az élő gyülekeze
tek valóságos kérdéseire, hanem lényegében monológok.

4. Az is világos előttünk, hogy a teológiai munkának nemcsak az 
egyház életével kell szoros kapcsolatban lennie, hanem a világgal is. 
Semmi értelme nincs annak a teológiai munkának, amely valamiféle 
elefántcsonttoronyban folyik, ahonnét a tudós professzor fölénnyel és 
valamiféle hűvös tárgyilagossággal nézi az emberek viaskodását egyéni 
és közösségi problémáikkal. A  mi egyházunkban abban a bizonyosság
ban élünk, hogy Krisztus az egyházat az emberiség szolgálatára rendelte 
és nem önmagának a szolgálatára. Az egyház nem foroghat maga körül. 
Nem az a feladata, hogy különböző történelmi körülmények között ön
magát mentse, vagy éppen átmentse, hanem az, hogy Krisztustól kapott 
korlátlan szeretettel és feltételszabások nélkül szolgálja a világot az evan
gélium hirdetésével és a szeretet cselekedeteinek széles skálában való 
gyakorlásában. Valljuk, hogy az éhezők, a fajuk miatt megkülönbözte
tettek, társadalmi, gazdasági és politikai igazságtalanságot szenvedők, 
a háborúban gyötrődök kiáltásában bennehangzik Krisztus kiáltó szava 
is. Az egyháznak az a feladata, hogy erejének teljes latbavetésével se
gítse megoldani kérdéseiket, munkálva a békét, az igazságosságot, a ke

707



nyér egyenlő elosztását. Az is meggyőződésünk, hogy sok esetben nem 
egyszerűen segélyprogramokkal, vagy fejlesztési programok támogatásá
val kell az igazságtalanságokat felszámolni, hanem az igazságtalan tár
sadalmi rendek strukturális megváltoztatásával, hogy így váljék lehetővé 
az éhség és szegénység megszüntetése és az igazságosság megvalósítása. 
A mi új Teológiai Akadémiánkon úgy kell a teológiai munkát végezni, 
hogy közben állandóan nyitva kell tartani az ablakokat a világ felé, hogy 
annak kérdései odanyomuljanak a professzori katedrákra és a teológiai 
munka így törekedjék válaszadásra az eléje nyomuló kérdésekre.

Mindebből következik az is, hogy a teológiai munkában nemcsak 
távoli világok hozzánk érkező kérdéseire kell feleleteket adnunk, hanem 
azokra a kérdésekre is, amelyeket a mi közvetlen környezetünk, a mi 
világunk, a mi társadalmunk ad fel számunkra. Ez a társadalom nem 
arra hív bennünket, hogy itt segítsük legyőzni az éhséget és a szegény
séget, mert ez a társadalom a korábbi igazságtalanságok felszámolásá
val ezt már megoldotta. Arra hív bennünket ez a társadalom, hogy segít
sük továbbépíteni ezt az alapjaiban és felépítésében igazságos társadalmi 
rendet honfitársainkkal való közös munkában. Ezt pedig csak igazi haza- 
szeretettel, társadalmunk megbecsülésével és hűséges mánkéval tehetjük. 
Ebben az összefüggésben az „új szántás” azt jelenti, hogy mind hazai, 
mind világviszonylatban teológiai munkánk ne csak egy-egy ember meg
segítésére, hanem egy nagyobb közösség, a társadalom és az egész em
beriség megsegítésére indítson.

5. Beletartozik az „új szántás” -ba az is, hogy a teológiai munka az 
egyházat ne csak az ember lelkének, hanem az egész ember szolgálatára 
indítsa. Letagadhatatlan előttünk, hogy valahányszor Jézus parancsot 
adott az evangélium hirdetésére, mindannyiszor parancsot adott a „be
tegek gyógyítására” is. Jézus a kettőt elválaszthatatlanul egynek tudta. 
Teológiai munkánknak el kell vetnie minden olyan próbálkozást, amely 
arra irányulna, hogy az egyház szűkítse le szolgálatát az evangélium 
hirdetésére, a szentségek kiszolgáltatására, a bűnbocsánat felkínálására, 
az örökélet örömének felragyogtatására és utasítson el minden olyan 
igényt, amely az egyházat a testi, fizikai és anyagi, gazdasági és társa
dalmi természetű problémák megoldásában segítségül hívja. Teológiai 
munkánk során nem engedhetjük meg magunknak az ún. „vertikális” 
és „horizontális” teológia különválasztását, hanem tudnunk kell, hogy 
az egyház szolgálata megcsonkul és megüresedik, ha nem irányul az egész 
emberre és annak minden problémájára. Ez természetesen azt is jelenti, 
hogy nem akarunk valamiféle szociális-evangéliumot (social gospel) 
hirdetni és az evangéliumot ilyen formában is megcsonkítani, hanem 
a teljes evangélumot akarjuk hirdetni, hogy szegény bűnös embereknek 
élete és üdvössége legyen.

Ilyen értelemben hangzik felénk a prófétai intelem: „Szántsatok 
magatoknak új szántást!” . Ez az új szántás azonban lehetetlen a Szent
lélek munkája nélkül. Nemcsak az egyház nem élhet és szolgálhat Szent
lélek nélkül, de gyümölcsöző teológiai munkát sem lehet végezni nélküle. 
A Szentlélek az, Aki megeleveníti számunkra Jézus Krisztus evangéliu
mát. A Szentlélek az, Aki az evangélium gazdagságából éppen azt hozza 
elő számunkra, amelyre itt és most a mi világunkban, a mi történelmi 
körülményeink között szükség van. A Szentlélek az, Aki az új körül
mények között az élő egyházat is vezeti, és Aki ennek az egyháznak 
teológiai munkáját is meggazdagítja és az eltévelyedéstől megőrzi. Teo
lógiai Akadémiánk felavatása alkalmával mondjuk szívvel és lélekkel: 
„Jövel Szentlélek Űristen, Töltsd be szíveinket bőven!” .
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Ezzel a kéréssel függ össze az a bizonyságtételünk, hogy a Teológiai 
Akadémia munkáját nem tudja jól végezni a gyülekezetek imádsága 
nélkül. Nemcsak az egyház nem élhet imádság nélkül, de a jó teológiai 
munka sem mehet imádság nélkül. Szüksége van a gyülekezetek imád
ságára a professzoroknak és teológiai hallgatóknak egyaránt. A profesz- 
szoroknak azért, hogy meg ne fáradjanak az „új szántásában, a teológiai 
hallgatóknak pedig azért, hogy nyitott szívvel és értelemmel fogadják 
az „új szántásában járó professzorok szolgálatát, akik készítgetik őket 
az egyház szolgálatára. A gyülekezetek ne fáradjanak meg az imádko
zásban. Kérjük az aratás Urát arra is, hogy küldjön mindig új munkáso
kat az Ö aratásába.

Professzoroknak, teológiai hallgatóknak, egyházunk lelkészeinek, 
gyülekezetei tagjainak egyformán szól ma Teológiai Akadémiánk fel
avatásának órájában a prófétai szó: „Szántsatok új szántást!” . Ámen.

D. Káldy Zoltán

Az Ünnepi Akadémiai Ülés megyifása

Igen tisztelt Akadémiai Ünnepi Ülés!

Őszinte tisztelettel és szeretettel köszöntőm mindazokat, akik meg
jelenésükkel tanévnyitó ünnepségünket megtisztelték.

így köszöntőm D. Káldy Zoltán püspök urat, az országos egyház- 
püspök-elnökét és feleségét, dr. Fekete Zoltán országos felügyelő urat 
és feleségét; D. dr. Ottlyk Ernő püspök urat, az akadémia ügyeiben e 
tanévben eljáró püspököt és feleségét, Szent-Ivány Ödön egyházkerü
leti felügyelő urat és dr. Mihály Dezső helyettes egyházikerületi felügyelő 
urat.

Megkülönböztetett tisztelettel köszöntőm Ballá István urat, az Ál
lami Egyházügyi Hivatal elnökhelyettesét és a kíséretében megjelent. 
Madai András főosztályvezető urat. Tisztelettel köszöntőm a XIV. ke
rületi Hazafias Népfrontbizottság kiküldött képviselőjét.

Külön is szeretettel és tisztelettel köszöntőm a testvéregyházak meg
jelent vezetőit: mindenekelőtt D. dr. Bartha Tibor püspök urat, a Ma
gyarországi Református Egyház Zsinatának lelkész-elnökét, a Magyar- 
országi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnökét, a kíséretében meg
jelent Szamosközi István és Ráski Sándor püspököket, valamint Kovács 
Attila zsinati irodavezetőt; köszöntőm Palotai Sándor urat, a szabad
egyházak tanácsa elnökét, az Ökumenikus Tanács alelnökét, Laczkovszki 
János urat, a Magyarországi Baptista Egyház elnökét, az Ökumenikus 
Tanács alelnökét; D. dr. Berki Feriz urat, a Magyarországi Orthodox 
Egyház főlelkészét, az Ökumenikus Tanács alelnökét; Szakács József úr 
képviseletében megjelent Zarka Dénes urat, a Magyarországi Adventista 
Egyház elnökét, dr. Ferencz József urat, a Magyarországi Unitárius Egy
ház püspökét.

Meleg szeretettel köszöntőm Karner Ágoston lelkész urat, az Orszá
gos Egyház főtitkárát; Mekis Ádám és Weltler Rezső püspökhelyettes
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urakat, az Országos Presbitérium és az Akadémia Építkezési Bizottsá
gának tagjait, Szemerei Zoltánt és dr. Szegedi Józsefet, az egyház
megyék megjelent espereseit, az Országos Egyház Osztályvezetőit, köz
ponti hivatalink munkatársait.

Megkülönböztetett szeretettel köszöntőm gyülekezeteink lelkészeit, 
felügyelőit, presbitereit és tagjait. Külön szeretettel köszöntöm azokat 
a lelkésztestvéreinket, akik ma tartják 25 éves találkozójukat.

Végül, de nem utolsósorban szeretettel köszöntőm a zuglói gyüleke
zet lelkészét, Boros Károly urat, felügyelőjét, presbitereit és híveit.

Szeretettel és tisztelettel köszöntőm a testvér-akadémiák képviselőit: 
dr. Karol Gábris professzor urat, a Pozsonyi Teológiai Fakultás dékán
ját, dr. Rapp Károly urat, a kolozsvári Teológiai Intézet rektorát; dr. 
Bucsai Mihály professzor urat, a Budapesti Református Teológiai Aka
démia képviseletében; dr. Varga Zsigmond professzor urat, a Debre
ceni Református Akadémia prodékánját; Nagy József professzor urat, a 
Baptista Teológiai Szeminárium dékánját; dr. Borovi József professzor 
urat, a Budapesti Római Katolikus Hittudományi Akadémia dékánját.

Őszinte tisztelettel és szeretettel köszöntőm külföldi vendégeinket:
dr. Carl-Johann Hellberg urat, a Luteránus Világszövetség Egy

házi Együttműködési Osztálya igazgatóját, D. Janis Matulis urat, a Szov
jetunióbeli Lett Evangélikus Egyház érsekét; dr. Ragmar Asmark urat, 
a Svéd Evangélikus Egyház püspökét és feleségét; az Amerikai Egyesült 
Államok Lutheránus Egyházai képviseletében megjelent Gordon Huff- 
mann püspökhelyettes urat és feleségét; dr. Rudolf Kostial urat, a Szlo
vákiai Evangélikus Egyház püspökét; dr. Juro Struharik urat, a Jugo
szláviai Evangélikus Egyház püspökét; a Német Demokratikus Köztár
saságbeli evangélikus egyházak képviseletében megjelent dr. Gerhard 
Basinski egyházfőtanácsos urat és dr. Hermann Lins lelkész urat és 
feleségét; a Német Szövetségi Köztársaság evangélikus egyházának kép
viseletében megjelent Dieter Knall főtitkár urat és Konrad Gottschick 
egyházfőtanácsos urat és feleségét; dr. Hans Fischer osztrák egyház- 
főtanácsos urat; a Dán Evangélikus Egyház képviseletében megjelent 
Töve Zeuthen asszonyt és Frederik Mogens Zeuthen urat; Eeero Saarinen 
finn lelkész urat; Torgeir Hovgar norvég lelkész urat.

Köszöntöm még Sevcsik Ede urat, a Monori Járási KTSZ igazgató
ját, Zima Gyula építésvezetőt és dr. Kotsis Elemér építészmérnököt, ter
vezőt.

Amikor még egyszer őszinte tisztelettel és szeretettel köszöntőm min
den kedves vendégünket, akadémiai ünnepi ülésünket megnyitom.

Igen Tisztelt Akadémiai Ülés!
Minden ünnepi alkalom — túl az alkalom megörökítendő ünnepi 

voltán — magában foglal olyan elemeket, amelyek megelőzték és egy
úttal követni fogják azt az órát, azt a napot, amelyet emlékezetes dátum
ként rögzíteni lehet és rögzíteni is kell. Mostani akadémiai ünnepi ülé
sünk ilyen emlékezetes alkalom a jelenben és az lesz a jövőben is. Mi
vel csupán néhány perce fejeződött be az az istentisztelet, amelyen át
adtuk rendeltetésének Evangélikus Teológiai Akadémiánk új épületét. 
S ha ez alkalommal azokat a momentumokat keressük, amelyek meg
előzték és követni fogják mai kedves ünnepünket, akkor ezeket akadé
miánk tanári kara és hallgatósága három tényezőben látja, gondolja 
és köszöni meg.
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Isten után elsőnek köszönjük ezt a mai napot egyházunk vezetői
nek, mindenekelőtt Dr. Káldy Zoltán püspök-elnöknek, aki teljes szív
vel, minden erejével kezdeményezője, irányítója és lelke volt annak 
a szép tervnek, amely most a szemünk előtt megvalósult. Köszönjük 
püspök-elnök úr elnöktársának, dr. Fekete Zoltán országos felügyelő
nek, munkatársainak, köszönjük egyházunk minden lelkészi-világi ve
zetőjének és minden gyülekezetének, gyülekezetek tagjainak. Azoknak, 
akik imádságaikkal, anyagi áldozatukkal segítettek bennünket. Köszön
jük azoknak, akiknek tudása, kezüknek munkája nyomán elkészült az 
épület.

Rögtön ezután köszönjük ezt a napot annak a jó viszonynak, amely 
egyházunk és államunk között immár több mint huszonöt esztendeje — 
az egyezmény megkötése óta kiépült. Ennek a mindkét oldalról mun
kált és megbecsült jó viszonynak, egyházunknak, magyar népünk, szo
cialista társadalmunk körében végzett hűséges szolgálatának stabilitását 
és megbecsülését látjuk abban az épületben, amelynek megépítésében 
röviden el nem sorolható támogatást kaptunk az Állami Egyházügyi Hi
vataltól, személy szerint Miklós Imre államtitkár-elnök úrtól, Balló Ist
ván elnökhelyettes úrtól, a Protestáns Főosztálytól, annak vezetőjétől: 
Madai András főosztályvezető úrtól és munkatársaitól.

Harmadszor: köszönjük ezt a mai napot a világ evangélikussága 
nagy családjának, a Lutheránus Világszövetség vezetőinek, munkatár
sainak és tagegyházainak. Őszintén megmondjuk, hogy nagyon jól esett, 
hogy imádságaikban, anyagi segítségükkel gondoltak ránk: ránk, aki
ket történelmünk az elmúlt századokban kisebbségi sorsba kényszerí- 
tett, de akik ma az Evangélium, az egyház és az egész emberiség szol
gálatában egyenrangú társak lettünk.

Köszönetünk kimondása után — és az, ami a holnapra, a jövőre 
tartozik —, a kapott jó viszonzásaképpen továbbra is elkötelezzük ma
gunkat egyházunk vezetőinek megbecsülésére, gyülekezeteink szolgála
tára, a diakóniai teológia felelős képviseletére és további munkálására. 
Elkötelezzük magunkat szocialista hazánk szeretetére, népünk minden, 
a nekünk adott erővel való szolgálatára. S elkötelezzük magunkat a 
világ evangélikussága, az ökumené minden olyan tevékenységének segí
tésére, amely az evangélium hirdetésének, az egyház és az emberiség, 
a béke és a társadalmi-gazdasági igazságosság javára van és lehet. Ha 
ezt tesszük — mégpedig ezt kell tennünk —, akkor leszünk igazán há
lásak Istennek és az embereknek, azért, amit ma ajándékképpen kap
tunk.

Dr. Vámos József
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A Teológiai Akadémia 
építkezésének története

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS LELKÉSZKÉPZÉS több mint 
400 éves múltra tekinthet vissza. A Duna mentén valószínűleg még a 
török uralom előtt, a nyugati határ menti Sopronban pedig 1557-től 
már igazolhatóan volt olyan felsőbbfokú iskolánk, amelyben a teológiai 
hallgatók számára filozófiát, görög és héber nyelvet is tanítottak.

Négy évszázad sok’ súlyos próbatétele közben a leendő magyar 
lelkipásztorok sokszor szorultak külföldi teológiai fakultások vagy aka
démiák oltalmába és épületeibe. A hazai képzés többnyire egyházi ke
retben folyt, kivéve jelen századunkban néhány átmeneti évtizedet, 
amelynek fakultási munkája után 1950-ben éppen e tradíciók jegyében 
lett önálló intézménnyé Teológiai Akadémiánk.

MINDEDDIG NEM TUDOTT AZONBAN MEGVALÓSULNI AZ A, 
CÉLKITŰZÉS, hogy a lelkészek nevelése és képzése egy helyes, és
pedig csakis e célra rendelt épületben történhessék. Most, amikor A ka- 
démiánk 25, s egyben történelmi nevezetességű tanévét kezdi el, Isten 
segítségével D. Káldy Zoltán püspök-elnök kezdeményezésére megvaló
sulhatott ez az alig remélt régi vágyunk is.

Egyházi vezetőségünket, közelebbről D. Káldy Zoltán püspököt — 
akit célkitűzésében elsősorban dr, Prőhle Károly dékán, majd prodékán 
támogatott — már 5—6 éve foglalkoztatta a jobb és végleges elhelye
zés gondolata. Több terv elkészíttetése és áttanulmányozása után 
D. Káldy Zoltán püspök javaslatára az Országos Presbitérium 1969. de
cember 11-i ülésén elhatározták az építést. Egyházunk akkori elnöksége 
felkérte ifj. dr. Kotsis Iván építészmérnököt arra, hogy a zuglói Szere
tetotthon átépítésével és kibővítésével tervezzen végleges tudományos 
és lelkésznevelő központot Teológiai Akadémiánknak és Teológus Ott
honunknak. Államunk részéről ugyanakkor az építkezéshez elvi hozzá
járulást adott az Állami Egyházügyi Hivatal, amiért ezúton is köszö
netét mondunk. Az Elnökség hivatalos megbízása (1971. február 23.) 
alapján elkészített vázlattervet Teológiai Akadémiánk tanári kara 
1971. október 13-án alaposan megvitatta és átdolgoztatta.

Az események ezután gyorsan peregtek. A XIV. kerületi Tanács 
Építési Osztálytól kapott építési engedély alapján (1972. május 23.) dr. 
Mihályfi Ernő országos felügyelő és D. Káldy Zoltán püspök 1972. no
vember 18-án szerződést kötnek a dr. Szegedi József országos egyházi 
jogtanácsos által javaslatba hozott Monori Járás Építőipari Szövetkeze
tei Közös Vállalat vezetőivel. A zuglói Szeretetház lakói az Üllői úti 
székházban jutnak végleges és kényelmes otthonhoz. Az építőipari vál
lalat kiürítve megkapja a műszakilag már megvizsgált épületet, egy 
kora téli napon, 1972. december 11-én megtörténik az első kapavágás.

KILENC HÓNAP UTÁN ÁLLNAK A FALAK, és bokrétaünnepet 
ülnek az építők (1973. szeptember 3.). Köszönet illeti Kotsis Iván ter
vezőmérnökön kívül Szewczyk Ede igazgatót, Rónaszéki Ferenc főmér
nököt, Zima Gyula építésvezetőt az összesén mintegy 20 hónapon át 
folyó gondos munkáért, amelyet néhány napja, szeptember 21-én vett 
át tőlük egyházunk vezetősége. Külön ki kell emelnünk az irányítás és 
szervezés munkájában oroszlánrészt vállaló Karner Ágoston országos 
főtitkárnak, a zuglói elhelyezés egyik első szorgalmazójának, és Sze-
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merei Zoltán országos pénztárosnak a szerepét, valamint a zuglói gyü
lekezet lelkészének, Boros Károlynak és presbitériumának lelkes hozzá
állását.

ISTEN SEGÍTŐ SZERETETE ÉS AZ ÉPÍTŐK MUNKÁJA UTÁN 
azonban mindjárt első helyen kell megköszönnünk azoknak az áldozat- 
készségét, akiknek adományai kis egyházunk e nagy vállalkozásának a 
sikerét előmozdították. így elsősorban valamennyi egyházközségünknek, 
számos egyéni adakozónak, továbbá igen jelentős mértékben a Luthe
ránus Világszövetség tagegyhágainak, a Gustav-Adolf-Werknek, vala
mint a Martin-Luther-Bundnak tartozunk hálás köszönettel. Űj aka
démiánk tégláiba és berendezési tárgyaiba beleépültek azok az adomá
nyok, amelyeknek legnagyobb részét elsősorban az Amerikai Egyesült 
Államok, Svédország és a Német Szövetségi Köztársaság evangélikus 
egyházaitól, jelentős részben a Német Demokratikus Köztársaságban élő 
hittestvéreinktől — főként annak diakóniai intézményétől — továbbá a  ̂
finn, norvég és dán egyházak népétől kaptuk. A bel- és külföldi evan- 
gélikusságnak ez a segítő szeretete tette tehát lehetővé e mintegy 10 
millió forint értékű épület felépítését.

A BOLDOG, CSILLOGÓ SZEMŰ FIATALOK E MAI ÜNNEPEN 
BIRTOKBA VESZIK a nagyszerű ajándékot. Kérem őket, ne feledkez
zenek meg Krisztus követésében Annak hűséges szeretetéről, Aki most 
megnyitja számukra az új kapukat, hogy szocializmust építő magyar 
hazánkban megújult lélekkel képviseljék Isten és az emberek ügyét. Ne 
feledkezzenek meg az adakozókról, de azokról sem, akik évek óta fá
radhatatlanul dolgoztak e munka sikere érdekében.

A MAI NAP TÖRTÉNELMI HATÁRKŐ: befejeződik az építkezés
nek, és megkezdődik az új Akadémia életének a története. Ezért váltja 
most fel hálánkat a reménységünk Jézus Krisztusban, akinek legyen 
dicséret és dicsőség mindörökké!

Dr. Fabiny Tibor

Pályázati felhívás
A Lelkipásztor hazánk felszabadulásának 30 éves évfordulója al

kalmából pályázatot hirdet.
A pályázat címe: Egyházunk életének és teológiájának alakulása 

a felszabadulás után.
A jeligés pályamunkákat 1975. március 31-ig kell beküldeni a 

Lelkipásztor Puskin utcai szerkesztőségébe.
A legjobb pályamunkákat a Lelkipásztor pályadíjakkal jutalmazza.

Szerkesztő
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A z Evangélikus 
Teológiai Akadémia 

Teológiai Konferenciája

Teológia a békét követelő világban
A Teológiai Akadémia új épületének felava

tása alkalmából rendezett teológiai konferen
cián 1974. szeptember 26-án tartott előadás.

Bevezetésül

Amikor most ebben az ünnepi órában ezt az első előadást megkez
dem Teológiai Akadémiánk új épületében, azt a rövid imádságot szeret
ném csak elmondani, amelyet régtől fogva sokan elmondtak és elmonda
nak, amikor útnak indulnak: Jézus segíts!

Legyen szabad előrebocsátanom, hogy amit most előterjesztek, az 
tartalmilag nem ebben a pillanatban és erre az alkalomra jött létre. Har
minc év teológiai eszmélkedés áll mögöttük. Ebben az eszmélkedésben én 
is részt vettem — de csak részt vettem. Nem voltam egyedül. Amit itt 
előterjesztek, azt az évek során együtt dolgoztuk ki. De nem alakítot
tunk ki uniformizált teológiát. Hanem amit együtt dolgoztunk ki, azt át- 
bocsátottam és átszűrtem saját egyéniségemen. Ami ebben jó, azt Isten
nek köszönhetem, és azoknak a testvéreimnek, akikkel együtt gondolkod
tam, együtt harcoltam és együtt cselekedtem, ami pedig előadásomban 
fogyatékos, azért én viselem a felelősséget.

Krízis-hangulat a világban

Jellemző arra a helyzetre, amelyben ma a teológiai munkát végezzük, 
hogy a világ nemcsak óhajtja a békét, hanem sürgetően követeli életben- 
maradása érdekében. Mert az emberekben már messzemenően tudatosult 
az a tény, hogy egy újabb világháború a mai körülmények között az em
beriség nagy részének, sőt talán egészének pusztulásához vezetne. Azt 
azonban nagyon sokan egyáltalában nem látják, hogyan lehetne megol
dani a világméretű problémákat, amelyek a békét veszélyeztetik. Ezért 
ma krízis-hangulat uralkodik a világban, és ez a krízis elérte a teo
lógiát is.

Teológiai válság

Ma a teológia is messzemenően krízisben van. Ezt szeretném szem
léltetni az utóbbi napok egyik jellemző eseményével. Az Egyházak Vi
lágtanácsának Központi Bizottsága nyugat-berlini ülésén egyik napon az
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emberiség, jövője volt a téma. Egy amerikai szociológusnő (M.Mead), egy 
francia teológus (A.Dumas) és egy indiai ortodox professzor (P.Verghese) 
számolt be a bukaresti konferenciáról, amelynek főtémája volt: „A tu
domány és a technika szerepe az ember fejlődésében” . Beszámolójában 
különösen Paul Verghese kritizálta élesen a teológusokat: nem értették 
meg a tudósokat, nem is voltak érthetők a tudósok számára, és nem volt 
prófétai látásuk az emberiség jövőjéről. A teológia korszerűtlennek bizo
nyult és teljesen érdektelennek az emberiség nagy problémái szempont
jából.

A beszámolók után vetített képeket mutattak be, amelyek adatokkal, 
és grafikonokkal szemléltették, hogy a gazdasági és technikai fejlődéssel 
párhuzamosan hogyan növekszik az ellentét a szegények és a gazdagok 
között, hogyan fokozódik az anyagi tartalékok kiaknázása és pazarlása, 
hogyan növekszik a környezet szennyeződése és az élet veszélyeztetett
sége — nemcsak az emberi életé, hanem általában minden életé a 
földön.

Ezután az indiai C. I. Itty, a genfi stáb tagja előterjesztette az élet
ben maradás veszélyeztetettségéről szóló hivatalos tanulmányt, és hang
súlyozta, hogy az élet veszélyeztettségére való vulgáris reagálás, amely 
a gazdag országokban a fogyasztás csökkentésétől és az emberiség sza
porodásának drasztikus korlátozásától vár eredményt, egyáltalában 
nem vezethet ki a világméretű válságból: formális teológiai nyilatko
zatok helyett alapjaikban kell megváltoztatni az egész világgazdaság 
igazságtalan struktúráját, és hatalmat kell átruházni az igazságtalan 
struktúrák áldozataira.

Végül a Nemzetközi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság (CCIA) elnöke, 
O.Dahlén beszámolt az ENSZ VI. rendkívüli üléséről. Az ülésen hozott 
határozat a világgazdaság újrendszerének felállítását követeli, amely az 
államok és népek egyenlősége, szuverenitása, kölcsönös függése és kö
zös érdeke alapján biztosítaná a javak igazságos elosztását, az emberi
ség gazdasági és társadalmi fejlődését és igazságos békéjét. Lelkesedés
sel beszélt O. Dahlén erről a tervről. De arról, hogy ezt az egészen új 
világrendet hogyan lehetne megvalósítani, sem ő, sem az ENSZ rend
kívüli ülése nem adott világos és reális programot. Ezen a napon a 
beszámolók és hozzászólások nyomán a jelenlevőkön a kiúttalanság ér
zése vett erőt, és az ülés késő este megrendült, dermedt hallgatással, 
csendes imádságra való felszólítással végződött.

Hogyan látjuk mi a világot?

Ez volna tehát az a helyzet, amelyben ma a teológiai eszmélkedés 
folyik. Mi mondanivalója lehetne itt még a teológiának? Ez a mi 
kérdésünk. Erre egyenlőre a mi helyzetünkből nézve a következőket 
válaszolhatjuk, amiből azonnal kitűnik, hogy a hely és az idő meny
nyire befolyásolja a teológiai gondolkodást mindig és mindenütt, nem
csak nálunk, hanem a nyugati világban is.

1. Az ember nincs úgy kiszolgáltatva a tudományos, technikai és 
gazdasági fejlődésnek, ahogyan ezt ezen a nyugat-berlini ülésen beállí
tották, hanem az ember a hordozója ezeknek a struktúráknak. Ha pe
dig úgy látszik, hogy az emberiség elvesztette az uralmat a fejlődés té
nyezői felett, akkor gyógyulásul nem elég a struktúrák megváltoztatá-
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sának követelése, hanem szükség van az émberiség gondolkodásának 
gyökeres megváltozására, pontosabban: a humanitás új koncepciójára is.

2. Az előbb ismertetett helyzetelemzés és a hozzá fűződő teológiai 
reflexiók helyhez és időhöz kötöttsége kitűnik abból, hogy ez a nyugati 
analízis egészen figyelmen kívül hagyta a szocializmust, amelyben mi 
ezeknek az országoknak polgáraiként mint keresztyének élünk, és ame
lyért dolgozunk is. Magától értődő, hogy a mi országainkban is vannak 
problémák, de nem élünk krízis-hangulatban a kiúttalanság érzésével.

3. Nem rossz, sőt ígéretes az, hogy a mai teológia válságba jut a 
világ problémáinak hatása alatt. A teológia azonban a mi nézetünk 
szerint nem érhet véget némasággal és csendes imádságra való felszó
lítással, hanem a gondolkodás megújulására és cselekvésre kell indíta
nia, a tegnapi igehirdetés szavaival élve: „új szántásra” kell ösztö
nöznie.

Hogyan értelmezzük a teológiai munkát?

Ezzel az utolsó ponttal eljutottunk ahhoz a kérdéshez, hogy ho
gyan értjük és végezzük mi a teológiai munkát. Természetesen nem 
mondunk el itt mindent a teológiáról, nem is vetünk fel minden kér
dést, amellyel az elmúlt 30 év alatt foglalkoztunk, hanem csak arról 
szólunk, amit most ezen alkalomból különösen fontosnak érzünk.

A hivő teológia

A hivő teológiával nem azt akarjuk mondani, hogy a teológia hit
tan, „Glaubenslehre”. Amit régebben ezen értettek, az túlságosan el
vont, élettelen és elméleti számunkra. Sokkal inkább azt valljuk, hogy 
teológiai gondolkodásunk abból a hitből táplálkozik, hogy a világ az 
élő Isten hatalma alatt áll, hogy Jézus Krisztus valóban él és munkál
kodik ebben a világban, és hogy a Szentlélek ma is Isten újjáteremtő, 
életet adó erejének bizonyul.

A teológia hívó jellege azt jelenti, hogy csak azért hihetek, és csak 
azért lehetek teológus, mert maga Isten ragadott meg, győzött meg és 
győzött le Jézus által. A teológia tudatában van annak, hogy a hit hi
tetlenségből támad; nem tudok hinni, és mégis hinnem kell, mert Is
ten fogva tart engem. Isten a hitet nem „ex nihilo”, a semmiből, ha
nem „e contrario” az ellentétéből, a hitetlenségből teremti.

A teológia hivő jellege nem zárja ki az isten-kérdés kritikus felve
tését, hanem feltételezi. Mert a hit nem hiszékenység, hanem meggyő
ződés: meggy őzetés.

A hitből folyó teológia nem ítéli el és nem rekeszti ki az ateiz
must, sőt az igazi teológia feltételezi az ateizmus lehetőségét és való
ságát. Mert tudjuk, ha Isten nem tart minket, akkor „atheoi” , Isten 
nélküliek vagyunk. Az a „természetes” hogy nem tudunk hinni Isten
ben, és Isten „csodája”, ha mégis hiszünk. Teológia és ateizmus ilyen 
értelemben ikertestvérek.

A teológia hívő jellegéből vonjuk le tehát azt a lényeges következ
tetést, hogy az élő hit nem választ el minket a nem hívőktől, hanem 
sokkal inkább összeköt minket velük.
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Teológia nem létezik elvontan, időtlenül, téren kívül. A teológia 
teológusok gondolkodása, tehát olyan embereké, akik a világban kü
lönböző körülmények között és különböző időben élnek, és akiknek 
teológiai gondolkodását ezek a körülmények döntő módon befolyásol
ják. Nem tudjuk, milyen a teológia az örökkévalóságban, ahol Péter és 
Pál folytatnak eszmecserét. De a földi teológia, a teológia ebben a vi
lágban mindenesetre földszagú: emberhez és helyhez kötött marad 
mindig. Aki akadémiai körökben mozog, annak teológiája szintén aka
démiai, elméleti jellegű lesz. Nem szeretnénk ezt lebecsülni, ha az 
akadémiai élet közvetlen kapcsolatban áll a világ és az egyház valósá
gával. Csakhogy éppen ez a kapcsolat hiányzott és hiányzik a legtöbb 
teológiai fakultáson, főként Európában. Ezért hangsúlyozzuk a mi sa
ját tapasztalatunk és gyakorlatunk alapján, hogy az igazi teológia kö
zösségben születik, az Isten igéjével kapcsolatos sokféle szolgálat köz
ben: prédikáció közben, katechetikai munka közben, bibliaórákon, lel
kipásztori szolgálatban, hivőkkel és nem hívőkkel folytatott beszélge
tések és viták közben, vagyis az istentiszteleti és a hétköznapi közös
ségekben, a keresztyének és az emberek valóságos életének összefüggé
sében. Külön kiemeljük a keresztyének és az emberek világméretű kö
zösségének jelentőségét: az ilyen világméretű kapcsolatok kiemelkedő 
szerepet játszanak teológiai gondolkodásunk fejlődésében. De Isten 
rendelése alapján és Jézus Krisztus szeretetétől indítva egész különö
sen elkötelezve érezzük magunkat saját egyházunk, saját népünk és 
saját társadalmunk iránt. Teológiánk tehát menet közben fejlődik, szol
gálatok közben, emberekkel való közösségben, mindig abban a tudat
ban, hogy ez a világ Isten világa, amelyben az élő Jézus Krisztus 
munkálkodik.

A teológia történeti dimenziója

Jól tudjuk, milyen veszélyes a teológiai munka történeti oldalát 
hangsúlyozni, mert hamar kapjuk azt a kérdést, hogy nem hamis ter
mészeti teológiáról, theologia naturalis-ról van-e szó. Valóban nem er
ről van szó. Ügy mondhatnánk: ma a teológiát nem a történeti hely
zetből bontakoztatjuk ki, hanem a történeti helyzetbe visszük bele. De 
jobban érthetővé válunk, ha ismételjük, hogy meggyőződésünk szerint 
ez a világ Isten világa, amelyben az élő Jézus munkálkodik. Ez azt 
jelenti, hogy a történelem Isten története az emberrel, és hogy Jézus 
emberré léteiével Jézus ügye is történelemmé lett. Mivel pedig ő él, 
az evangélium is tovább él, és a teológia is benne él az emberiség 
történetében. A teológia összenőtt a történelemmel, ezért a teológiát 
sohasem lehet mechanikusan ismételni, sőt a teológiát puszta ismét
léssel egyenesen meg lehet hamisítani.

A teológia történetiségére jó példa Jeremiás próféciája a jeruzsále- 
mi templom pusztulásáról. Ügy gondolom, mindenki megérti, miről van 
szó. Ézsaiásnak a maga idejében, mintegy száz évvel korábban, azt kel
lett hirdetnie, hogy a város és a templom Isten jelenlétére való tekin
tettel nem fog elpusztulni. Akkor ez ígéret volt, és akkor ez valósággá 
is vált: Jeruzsálem akkor megmenekült, mert meghallották a prófé
ciát, megtértek a prédikáció nyomán és vállalták a hit kockázatát. De 
azután ebből olyan teológiai tételt csináltak, amely mindig és mindé-
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nütt érvényes: Jeruzsálem és a templom nem pusztulhat el, mert je
len van ott az Isten. És ezen az alapon rablóbarlanggá tették a temp
lomot Jeremiás idején, vagyis a gyülekezet és a nép bűneinek elpalás- 
tolására használták. Azt mondták: nem történhet bajunk, Isten velünk 
van, Isten megoltalmaz minket. Erre válaszolja Jeremiás: Szó sincs 
róla, Isten el fogja pusztítani népét, ha népe nem valósítja meg az 
igazságosságot, mert Isten szemében az élet feltétele az igazságosság. 
A példa világosan mutatja, hogy egy önmagában helyes teológiai tétel 
a hamis helyzetben megismételve, hamis teológiává lett.

Hasonló a helyzet Jézus szavával is. Egyházi körökben szívesen 
ismételgetik Jézus ígéretét: Én veletek leszek a világ végzetéig. Mind
össze a mondat első felére nem szoktak felfigyelni, amelyben Jézus 
először ezt mondja: Tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én 
parancsoltam, és akkor én veletek vagyok. Az evangéliumok összefüg
gésében pedig világosan kitűnik, mi a Jézus parancsolata: az, hogy az 
Isten szeretetét nem fogadja el az embertárs szeretete nélkül. Jézus 
pedig világosan beszél arról, hogy senkit sem fog megismerni sem itt, 
sem az örökkévalóságban, alti akaratát nem cselekszi.

Különösen fontos a teológia történeti távlatának megőrzése olyan 
időkban, amikor az emberiség történetében mélyreható változások 
mennek végbe. Ez történt velünk, a mi országunkban éppen 30 évvel 
ezelőtt a felszabadulás és szocialista forradalom következtében. Persze 
a szocializmus már 1917 óta jelen volt a világban, de a teológia nem 
vette komolyan, és valóban nem is dolgozta fel magában a belőle kö
vetkező problémákat. Ezért messzemenően készületlenek voltunk az új 
helyzetre. Ebből azonban olyan teológiai feladat adódott számunkra, 
amelyet a valóságos élettel való közvetlen kapcsolatban, egyházi és 
politikai döntések közben kellett megoldanunk. Ennek nyoma világosan 
érződik teológiánkon.

A teológia szolgáló szerepe

tMa közhellyé lett, hogy az egyháznak és a teológiának nyitottnak 
kell lennie a világ felé. De a teológia világ felé való nyíltsága nem 
mindig következik helyes alapállásból. Amikor ma újra emlékeznek 
Kari Heim munkásságára, születésének 100. évfordulója alkalmából, he
lyesnek látszik arra emlékeztetni, hogyan mutatta be a teológia fel
adatát. Azt a képet használja, hogy az emberiség olyan, mint egy me
netelő hadsereg, amelynek élén halad a zászlóvivője, amikor a teológia 
hatalmas rendszerbe foglalta össze az emberieség minden problémáját 
és tudását. Az újkorban a filozófia vette át a zászlót, amikor meg
alkotta a nagy filozófiai rendszereket. A természettudományok előre
törésével a filozófia is elejtette a zászlót: a szaktudományok kerültek 
élre, de senki sem tudott többé olyan átfogó rendszert alkotni, amely 
egységbe tudta volna foglalni az emberiség minden kérdését és tudá
sát. A teológia is szaktudománnyá vált, az egyház tudományává, amely 
legjobb esetben a belső köröket érdekelte. Kari Heim a húszas évek 
végén elérkezettnek látta az időt arra, hogy a teológia ismét megra
gadja az elejtett zászlót, és az emberiség zászlóvivője legyen. Ez a 
vállalkozás nem sikerült neki. Szembeállították vele azt a jelszót, hogy 
Isten igéje az evangélium nem világnézet, és ezért az evangéliumból 
nem lehet világnézetet kifejteni. Ez kétségtelenül igaz, mégis tovább- 
kell gondolnunk ezt a kérdést, mégpedig a szolgáló teológia irányában.
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Az az igény, hogy a teológia legyen az emberiség zászlóvivője, 
megfelel annak az igénynek, hogy az egyház legyen a „magistra. mun- 
di”, a világ tanítómestere, amelyet vezető szerep és hatalmi pozíció il
let meg a világban. Az a teológiai koncepció, hogy a teológiának az 
emberiség zászlóvivőjévé kell lennie, az uralkodó egyház koncepciója. 
Jézusra nézve hangsúlyozzuk ezzel szemben, hogy a teológiának ugyan
úgy, mint az egyháznak is szolgáló szerepe van, amely megfelel Jézus 
szolgáló helyzetének a világban. A teológiának nem lehet az a totális 
igénye, hogy mindent átfogó világnézetté legyen. A teológia feladata is 
szolgálat: a gondolkodás diakóniája. Hogyan értsük ezt? Az evangé
lium nem világnézet, de az evangélium az embert szólítja meg, és az 
embernek van világnézete. Nen örök, változtatlan világnézet ez, hanem 
valamilyen kép erről a világról, és valamilyen nézet a világban elvég
zendő feladatokról. A hivő keresztyén is ember, és ezért neki is van 
világnézete. Ez a világnézet átalakul, megújul, miközben az evangé
liumot hallgatjuk, és Jézus Krisztusban hiszünk. A teológiának pedig 
az a szolgálata, az a diakóniai szerepe, hogy segítse a hivő embert 
„gondolkodásának megváltoztatására” (metanoein), világnézetének meg
újulására, hogy az evangéliumnak megfelelően gondolkodjék, aszerint 
ítélje meg a világ dolgait, aszerint éljen és cselekedjék abban a hely
zetben, amelyben éppen van, vagy helyesebben, amelybe őt maga Isten 
helyezte. Így értjük azt, hogy a teológia feladata a gondolkodás diakó
niája. S ez világnézetalkotó munka.

A teológia lehetőségei és határai

Ezt így is mondhatnánk: a teológia ereje és erőtlensége. Vagyis 
így kérdezhetnénk: mire képes és mire nem képes a teológia? Ez a 
kérdés a teológia szolgáló szerepéből következik. A kérdés értelme 
megvilágosodik, ha Luther egyik szavára emlékeztetek, amelyet Eras- 
mussal való vitájában mondott. Erasmus ugyanis azt állította, hogy 
misztérium marad az, amit Isten cselekszik, ezért istentelen dolog be
lehatolni Isten titkába, és azt kérdezni: mi az amit Isten tesz, és mi 
az, amit az ember tesz. Isten és az ember titokzatos módon együtt
munkálkodnak. Luther élesen ellene mond ennek: a hivő ember szá
mára a legfontosabb dolog tudni, mi az, amit Isten cselekszik, és mi 
az, amit az embernek kell megtennie. Különben az ember beleavat
kozik az Isten dolgába, maga vállalkozik, arra ami egyedül Istenre 
tartozik, és Istenre hagyja, amit neki magának kellene megtennie. Ez
ért kifejti Luther: egyedül Isten ébreszthet hitet, és egyedül ő üdvö
zíthet, viszont az ember tudja, mi a polgári vagy mindennapi értelem
ben vett jó és rossz, ezért azt az embernek magának kell megtennie, 
és az ember azt meg is tudja tenni.

Ma is alapvető hibák következnek abból, hogy nem ismerik fel, 
mit kell Istentől kérnünk, és mi az, amit nekünk magunknak kell 
megtennünk. Ezt a különbségtételt a mi helyzetünkben nagyon meg 
kellett tanulnunk. Régebben nagyon elvontak tűnt az, amit Luther a 
harmadik hitágazat magyarázataként mondott. De mióta a hagyomá
nyos keresztyénség és kegyesség alapvetően kérdéssé vált, jól tudjuk, 
hogy az tiszta valóság, amit Luther mond: nem tudok Jézus Krisztus
ban hinni, és nem tudom őt követni, ha nem győz meg a Szentlélek. 
Élő hitre egyedül" Isten vezethet minket. Itt nem használ semmiféle 
teológiai érvelés. Ebből a szempontból tehetetlen a teológia is. A hitre-
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jutás kérdésében csak arról lehet sző, hogy imádkozunk, tusakodunk 
Istennel professzorokért és hallgatókért, lelkipásztorokért és gyülekeze
tekért, hogy higgyenek Jézusban és kövessék őt. A hitrejutás kérdődé
ben a teológia szükségszerűen imádságra való felszólítással végződik. 
De más a helyzet, amikor az ember világi feladatáról van szó! A 
teológia utat mutathat Jézus követésére, a cselekvésre, a szeretet 
cselekedeteire. És az az igazi teológia ereje és ismertetőjele, hogy a 
szeretet cselekedeteiben, az emberekért végzett szolgálatban teljesedik 
ki. A teológiára is érvényes Jézus szava: gyülmölcseiről ismeritek 
meg. Arról ismerhetjük meg ma is az igazi teológiát, hogy az embe
riségért végzett szeretet cselekedeteire indít. A jó cselekvését nem le
het Istenre hárítani, és nem lehet imádsággal elintézni: a jó cselek
vése az ember feladata.

A teológia a hitvallás újrafogalmazása

Ezzel bemutattuk a teológiáról alkotott felfogásunk különösen jel
lemző vonásait. Bizonyára világossá vált, hogy ez a teológia nem je
lent semmi mást, mint az ősi keresztyén hitvallás újrafogalmazását: 
Hiszek az Istenben, aki él és munkálkodik, hiszek a Jézus Krisztus
ban, aki valóban feltámadt és él, és hiszek a Szentiélekben. Ez a há
rom valóság a mi teológiánk alapja és élettere.

A keresztyénség világhelyzete

Most pedig témánk második felére fordítjuk figyelmünket: mi a 
teológia feladata és lehetősége a mai világban, amely békét követel. 
Az eddig elmondottakból világossá válhatott, hogy ezzel kapcsolatban 
a jelen helyzet elemzéséből kell kiindulnunk. Közelebbről: ha mi ke
resztyének ma valamit tenni akarunk a béke érdekében, akkor az ál
talános világhelyzet felmérése után a keresztyénség mai világhelyzetét 
kell felmérnünk.

A keresztyénség mai világhelyzetét jellemzi az, hogy az emberiség 
alig egyharmada áll valamiképpen keresztyén befolyás alatt, további 
egyharmadát többé-kevésbé a marxizmus határozza meg, harmadik 
harmada pedig a kettő közül egyikhez sem tartozik. A határok és ará
nyok eltolódhatnak, a részletekre vonatkozólag különböző vélemények 
lehetségesek arról, hogy a fejlődés a jövőben milyen irányban fog ha
ladni, de az kétségtelen tény marad, hogy a keresztyénség az egész 
emberiséghez viszonyítva kisebbségi helyzetben van, és emberi számí
tás szerint ebben a helyzetben marad.

Világmisszió vagy világuralom?

A keresztyénségben mindig jelentkezik az a hajlandóság, hogy ki
törjön ebből a kisebbségi helyzetből, mégpedig kétféle módon: az em
beriség megtérítésével, vagy a világuralom, az irányító szerep átvételé
vel. Az elsőre századunk első felében tettek kísérletet a nagy missziói 
hadjárattal, amelynek jelszava volt: „Az egész emberiség misszionálása 
a mi nemzedékünk idején.” És ezt a programot megismételték ez év
ben Laussane-ban. Annak idején ez a vállalkozás nem sikerült, és kér
déses, milyen eredménye lesz a Lausanne-i vállalkozásnak. De Jézustól
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sem kaptunk semmiféle ígéretet arra, hogy valaha is megtér az egész 
emberiség. Sokkal inkább arról beszélt, hogy amikor visszatér, egyálta
lában talál-e hitet a földön. A másik lehetőséggel kapcsolatban nem 
kevésbé lehet kérdezni, reális-e az a reménység, hogy a keresztyénség 
minőségi fölénye tudatában átveheti az emberiség irányítását. Az min
denesetre bizonyos, az emberiség nincs meggyőződve arról, hogy a ke
resztyénség minőségileg az emberiség többi része felett áll.

Együttműködés a megigazulás alapján!

A keresztyénség számára tehát már kisebbségi helyzeténél fogva 
is az az egyetlen lehetőség, hogy együttműködjék nemkeresztyénekkel 
az emberiség békéjéért. Még a keresztyén békemunkának is, amely 
kétségtelenül jogosult, bele kell kapcsolódnia az általános békemun
kába, mert hiszen az emberiség békéje egy és oszthatatlan. Ha azon
ban így van, akkor az egyik legfontosabb teológiai kérdés, hogyan le
hetséges az együttműködés keresztyének és nemkeresztyének között.

Ezt a kérdést most a megigazulásról szóló reformátori tanítás meg
világításába helyezzük. Ismeretes az a tény, hogy Luther reformátori 
működése nyomán az emberek a bűnbocsánat evangéliuma által fel
szabadultak arra a döntésre, hogy kilépjenek a kolostorokból, és hit
tel és örömmel menjenek világi hivatásokba. A lutheri reformáció ki
vívta a világi tevékenység rehabilitását. Meggyőződésünk szerint a hit 
által való megigazulás nem elvont tan, hanem életet formáló valóság, 
amely ma is szabaddá tesz a világban végzendő szolgálatokra, ugyan
akkor világossá teszi Krisztushoz való kötöttségünket is.

Felszabadulás világi aktivitásra

Az ember kegyelemből igazul meg, ezért felszabadul ama gond 
alól, hogy hogyan tudná megszerezni Isten jótetszését valamilyen kü
lönösen érdemszerző vagy keresztyén cselekedet révén. Felszabadul ar
ra, hogy azt tegye, ami hivatásából és helyzetéből adódik. A mi kérdé
sünk szempontjából ez azt jelenti: ha kegyelemből békélünk meg Is
tennel, akkor mentesültünk attól a gondtól, hogy valamilyen különösen 
kegyes, vagy jellegzetesen keresztyén aktivitást fejtsünk ki a béke ér
dekében. Ebben az összefüggésben is azt kell tennünk, amit az adott 
helyzetben a béke érdekében tennünk helyes és szükséges. Azt kell 
tennünk, amit bárkinek tennie kell, akár keresztyén, akár nemkeresz
tyén az illető. „Az igazi jócselekedeteknek, mondja Luther, nincsen ne
vük” , vagyis az igazi jócselekedetek nem jellegzetesen keresztyének — 
ez érvényes a keresztyének békemunkájára is.

Felszabadulás emberi együttműködésre

A Krisztusért megigazult ember bűnös ember marad. Luther simul 
iustus et peccator tételét többnyire csak Istenre vonatkoztatva és indi
viduálisan értelmezik, és ilyen beállításban úgy tűnik, mintha vala
milyen elméleti, teológiai elmejátékról volna szó. Az ember egyszer 
bűnös, egyszer igaz — mi lehet ez más, mint játék a szavakkal. A té
tel teológiai tartalmát most nem fejtjük ki, de van ennek a tételnek 
egy emberek közötti, szociáletikai dimenziója is, és erről az oldalról

721



nézve azonnal világossá válik gyakorlati, mindennapi jelentősége. Ha 
ugyanis a megigazult ember is bűnös ember, akkor továbbra is a bű
nösök közösségébe tartozik, és ebből a kegyelem sem emeli ki maga
sabb régiókba. A mi kérdésünkkel kapcsolatban ez azt jelenti, hogy 
senkitől sem tagadhatjuk meg az együttműködést a békéért azzal az 
indoklással, hogy az nem hivő keresztyén. Mert tudnunk kell, hogy a 
mi hitünk sem tőlünk van. Hitünk alapján tehát nem az emberek fe
lett állunk, hanem melettük. Luther simui-tételének gyakorlati követ
kezménye tehát egyebek között az, hogy nem zárkózhatunk el a mar
xistákkal való együttműködés elől a béke ügyében azon a címen, hogy 
ők ateisták.

Felszabadulás ésszerű munkára

A megigazult ember is ember marad, ez azt jelenti, hogy az ember 
kiváltságos képességét: értelmét neki is ugyanúgy kel használnia az 
élet minden területén, mint bármilyen más embernek. A hit nem pó
tolja az értelmet, nem is nyomja el, hanem szolgálatába fogadja. Egy 
ismert közmondás szerint lehet valaki jó keresztyén, de rossz zenész, 
vagyis ha valaki hivő ember, abból még nem következik, hogy jól érti 
mesterségét. Az sem bizonyos, hogy aki Jézus Krisztusban hisz, az ah
hoz is ért, hogy ma hogyan lehet békét teremteni a világban. Ehhez 
egyebek között ész, és a világ mélyreható ismerete is szükséges. Más 
szóval: a keresztyén embernek is a helyzet, a feladat és a lehetőségek 
értelmes megfontolásával kell konkrétül megterveznie a békét. Ebben 
ismét az egyetemes emberi együttműködés széles alapja nyílik meg 
előttünk keresztyének és nemkeresztyének között.

összefoglalóan tehát azt lehet mondani, hogy a Jézus Krisztusról 
szóló evangélium központi üzenete a hit által széles körű együttmű
ködésre szabadít fel a világban.

Krisztushoz kötöttségünk

Eddig a Krisztusban kapott szabadságunkról beszéltünk. Benne ter
mészetesen adva vannak igazi kötöttségeink is. Krisztus országának 
nincs határa, nem is korlátozódik az egyházra, és a keresztyén ember 
Krisztus uralma alatt marad a világ minden pontján és élete minden 
területén. A keresztyén ember számára mindig és mindenütt érvényes, 
hogy Urát kell követnie szeretetben és szolgálatban. De ugyanígy a vi
lágot sem lehet ketté osztani Isten és a gonosz között, hanem a világ 
is teljes egészében Isten világa. Istenhez és Krisztushoz kötöttségünkről 
tehát soha sehol nem szabadulunk. Ezt különösen a Luther-féle két bi
rodalomról szóló tanítás gyakori félremagyarázásával szemben kell 
hangsúlyoznunk. Isten jelenlétére és Krisztus jelenlétére egyaránt ér
vényes az, amit Pál Athénben mondott: „Benne élünk, mozgunk és va
gyunk.”

Isten világuralma és Krisztus követése

Mégis szükség van arra, hogy megkülönböztessük Isten világural
mát és Krisztus uralmát. Isten világuralmának törvénye, amelyet az 
ember jólétének és az emberiség békéjének is feltételéül szabott, meg-
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ismerhető az ember számára, ahogyan ezt Pál Rm 2,15-ben kifejti. 
Isten akaratának ez az ismerete azonban nem individuálisan van adva 
az egyes ember számára, hanem az emberi közösségben, miközben „az 
emberek gondolatai egymást védik és vádolják” . Ez azt jelenti: az em
ber nem egymagában tud erről a szívbe írott törvényről, hanem az 
emberben ez a törvény a közösséghez való viszonyában tudatosul, vagy 
egy modern szóval élve: „dialógus” közben ismerhető meg Isten dina
mikus rendje az ember számára, a nem keresztyén számára is. És ez 
az ilyen módon „szívbe írt törvény” érvényes minden emberre. Ezzel 
szemben Krisztus uralmának életrendje egyedül az evangéliumból is
merhető meg, és hit által kötelez. Ha ilyen különbségtétel nélkül min
den embert, tehát nem hívőket is, kötelezünk arra, hogy az evangé
lium szerint éljenek, akkor az evangéliumot is törvénnyé tesszük, és 
ráadásul embertelenül is cselekszünk, amikor nem hivő emberekre 
olyan kötelezettségeket hárítunk, amelyek az evangéliumból folynak, 
és Krisztusba vetett hit nélkül elhordozhatatlanok.

Ezt a megkülönböztetést a keresztyének közéleti tevékenységénél és 
különösen a keresztyén békemunkában is érvényesítenünk kell. Mi 
valljuk azt, hogy az Istennel való megbékélésünk arra indít minket, 
hogy fáradhatatlanul küzdjünk a világ békéjéért, de nem mondhatjuk 
azt, hogy csak az viheti előre a béke ügyét, aki megbékélt Istennel. 
Mi valljuk azt, hogy az igazságos béke lehetőségeit keresve Isten igaz
ságosságát vesszük példaképül, aki a bűnös ember megigazításáért is 
áldozatot hozott. De ebből nem szabad azt következtetnünk, hogy a 
hit által való megigazulás, a Jézus Krisztusban való hit nélkül senki 
sem tudhatja, mit jelent az igazságos béke. A közéletben, politikai te
rületen a keresztyén ember nem keresztyénekkel együtt harcol a világi 
értelemben vett békéért, amelyről a nem keresztyénnek is van fogal
ma, és az igazságosságért, amelyről a nem keresztyén is tudja, hogy 
az a béke feltétele.

Hit és politikai szaktudás

Az elmondottakból kitűnik, hogy a békemunkában a keresztyén
nek is ismernie kell és értelmesen elemeznie kell a tényleges helyzetet. 
Ehhez szaktudásra és politikai jártasságra van szükség. Isten igéje 
megadja számunkra az irányt, amikor arra ösztönöz, hogy békéért, 
igazságosságért és humanitásért harcoljunk. Hogy azonban ez mit je
lent ma konkrétül, ahhoz ismernünk kell a mai világot. Hozzátesszük: 
ismernünk kell Isten világát. Mert Isten világa az, amelyben lélegzet
állító technizálódás folyik, két különböző gazdasági rendszer mérkőzik-e 
egymással, egy kisebb felső réteg tartja kezében a gazdasági hatalom 
nagy részét, ugyanakkor az emberiség többsége éhezik, és alig élvez 
valamit az emberiség közös anyagi és szellemi javaiból.

Ha Istennek ebben a világában a béke ügyét az ő akarata szerint 
akarjuk képviselni, akkor tudnunk kell, hogyan fejlődik a kapitaliz
mus, mi várható a szocializmustól, milyen feszültségek alatt áll a har
madik világ, milyen tényezők határozzák meg az árakat a világpiacon, 
kinek a hasznát szolgálja a világkereskedelem rendszere, mi áll a vi
lágméretű osztályharc hátterében, mit jelent ma a forradalom, és mi 
remélhető a tudományosan tervezett és gazdaságilag megalapozott fej
lesztési programoktól stb.

723



A politika rehabilitálása hivők előtt

A hivő ember nem menekülhet meg a mi világunk mélyreható 
elemzésétől, és viszont a legjobb akarattal is súlyos hibákat lehet el
követni a béke ügyében, ha hiányoznak a döntő politikai ismeretek. 
Sajnos a polgári keresztyénség széles rétegei előtt a politika még min
dig diszkriminálva van, mintha eleve gonosz és bűnös ügy volna, 
amelybe hivő keresztyénnek nem szabad beleavatkoznia. Ezért a ke
resztyén békemunka egyik jelentős feladata az, hogy a politikát a hivő 
keresztyének előtt rehabilitálja. Világossá kell tenni, hogy politika 
nélkül semmiféle emberi társadalom nem létezhet, és jó politika nélkül 
békét sem lehet teremteni.

Amit Luther a Miatyánk negyedik kérésének magyarázatában a 
mindennapi kenyérnél „jó kormányzatnak” mond, azt ma jó politikának 
nevezhetjük, és ahogyan a mindennapi kenyérért nemcsak imádkozunk, 
hanem dolgozununk is kell, még pedig ma már mindenütt jelentős 
szakismeretekkel, úgy a jó politikáért és a békéért is nemcsak imád
koznunk, hanem dolgoznunk is kell, mégpedig szintén nagyon komoly 
politikai, gazdasági és társadalmi ismeretekkel. Ma senki sem lehet jó 
keresztyén ilyen gazdasági, társadalmi és politikai ismeretek nélkül. 
Mert a jó politika és az emberiség békéje ugyanolyan szent ügy, mint 
a mindennapi kenyér.

Harc az igazi humanitásért

Ha ezzel elvileg helyeseltük, hogy nekünk keresztyéneknek ismer
nünk kell a világot, hogy igazi békeszolgálatot végezhessünk, akkor 
nem térhetünk ki az elől a feladat elől, hogy az emberiség krízisének 
probélmáját komolyan vegyük. És itt tovább kell elemeznünk azt a 
már említett tételt, hogy a világválság végső oka az ember válsága. 
A döntő kérdés tehát így hangzik: Mit jelent ma embernek lenni, mit 
jelent ma az igazi emberség?

A jelenkor legmélyebb ellentmondásaihoz tartozik az, hogy egy
részt sohasem kívánták és élték át olyan közvetlenül az egész emberi
ség összetartozását és egységét, mint éppen napjainkban, másrészt vi
szont az emberség értelméről és tartalmáról alkotott nézetek még so
hasem tértek el egymástól annyira, mint ma.

Ma nincs a humanitásnak olyan eszméje vagy koncepciója, ame
lyet mindenki elismerhetne vagy képviselhetne, jóllehet a legkülönbö
zőbb mozgalmak és vállalkozások állítják magukról, hogy végső szán
dékunk az emberiség vagy az emberi körülmények humanizálása. Mi
helyt tehát felvetjük a humanitás és humanizálás kérdését, azonnal a 
jelenkor legsúlyosabb küzdelmének közepében vagyunk.

Ha a humanitásért folytatott harcot meg akarjuk érteni, fel kell 
ismernünk, hogy a humanitás különböző értelmezései mögött külön
böző, sőt gyakran ellentétes politikai, gazdasági és társadalmi érdekek 
állnak, amelyek egyúttal emberek vagy emberi közösségek létérdekét 
érintik. Olyan elméleti, elvi megfontolások, amelyek a humanitás kér
désének ezt az egzisztenciális hátterét megkerülik, szükségszerűen meg
kerülik a humanitás és a humanizálódás kérdésének lényegét is. Vi
szont tovább vihet és megértéshez segíthet annak a történeti folya
matnak elemzése, amely a jelenlegi helyzethez vezetett.

724



Az individuális humanizmus

Az újkort egészben véve az emberiség hősi vállalkozásának fog
hatjuk fel az emberi körülmények humanizálására. Az új korban a hu- 
manizálódás feltételéül az ember szabadságát proklamálták, közelebbről 
az egyén képességeinek szabad kibontakoztatására való lehetőséget 
úgy, hogy ezeket a képességeket a szabad versenyben kell bizonyí
tania. Az individuálisan értelmezett szabadság és a szabad verseny 
egyrészt a kultúra, a tudomány, a technika és a gazdaság soha nem 
látott fellendüléséhez vezetett európai—amerikai területen, másfelől 
hallatlan polarizálódást idézett elő az emberiség fejlett és fejletlen, 
művelt és műveletlen, gazdag és szegény rétegei és részei között. Hogy 
a humanitásnak ez a koncepciója, az individuális szabadság és a sza
bad verseny elve mennyire uralja még mindig a helyzetet, arra ab
ból is lehet következtetni, hogy a szegény és gazdag, a fejlett és fej
lődő, a művelt és elmaradott rétegek közötti polarizálódás még mindig 
növekszik. Az egyébként logikus is, hogy ha versenyről van szó, akkor 
az első és az utolsó közötti távolságnak szükségszerűen növekednie 
kell.

A közösségi humanizmus

Az individiuális humanitás eszméjének embertelen következményei
vel szemben tiltakozásképpen jött létre egy másik humanitáskoncep
ció, amelynél az emberi közösség humanizálása áll homloktérben. E 
koncepció szerint az egyes ember úgy jut el igazi emberségre, hogy 
képességeit a közösségben és a közösségért bontakoztatja ki. Ennek ér
dekében az individuális versenyt határok közé szorítják, az individuá
lis előjogokat és kiváltságokat korlátozzák, és a korábban hátrányt 
szenvedőknek legalább átmenetileg előnyt is biztosítanak, ennek érde
kében a társadalom és a gazdaság egész szerkezetét az individuális
ról a közösségire építik át.

Harmadik lehetőség?

Mindig megkísérlik, különösen egyházi körökben, hogy a humani
tás kétféle koncepciója és a belőlük folyó kétféle struktúra között 
egy harmadik, középutat keressenek. Az ilyen kísérletek azonban nem 
reálisak és életképesek, mert aligha egyeztethetők azok az érdekek, 
amelyek e két koncepció mögött állnak. Mert a humanitás individuális 
értelmezése az erős vára azoknak, akik érdekelve vannak kiváltságos 
helyzetükben és ragaszkodnak hozzá, míg a humanitás szociális értel
mezése a harci eszköze az emberiség nagy részének: azoknak, akik az 
emberi felemelkedés elemi lehetőségeiért küzdenek. De nincs is más 
lehetőség az individuális humanitás eszme igazságtalan következményei
nek korrigálására.

Észak—dél vagy kelet—nyugat?

Mindehhez hozzá kell tennünk, hogy a kelet—nyugat alternatívát 
nem lehet helyettesíteni az észak—dél alternatívával. Ez nem felelne 
meg a valóságnak. Történeti áttekintés igazolja ezt az állítást: a kelet
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a nyugattól szabadította fel magát, amelynek a kelet korábban lénye
gileg gyarmata volt, és viszont a kelet nem vesz részt a harmadik világ 
kizsákmányolásában. De a keletre nem is érvényes ez a megállapítás, 
hogy növekszik a távolság a szegény és a gazdag között, sokkal inkább 
tény az, hogy ez a különbség csökken. Különbségek természetesen a 
mi országainkban is vannak, de nincsenek gazdagok, és akik szegények 
voltak, azok emberi méltóságuknak megfelelő helyzetbe kerültek. Ezzel 
szemben az első és harmadik világ gazdaságilag messzemenő egységet 
alkotnak, és az az analízis, hogy a gazdagok és szegények között a tá
volság növekszik, messzemenően érvényes az első és harmadik világ 
összefüggő gazdasági komplexumának helyzetére. Ennek figyelmen kí
vül hagyása, ti. a kelet és nyugat közötti lényeges különbség elhall
gatása alapvető hibája a nyugati helyzetelemzéseknek.

A termelési rend és a társadalom humanizálása

Ezzel a helyzetelemzéssel kapcsolatban tudomásul kell vennünk, 
hogy a különbségek tulajdonképpeni oka összefüggésben van a terme
lési renddel, és a vele egységet alkotó társadalmi renddel. A kizsák
mányolás döntő módon a munkafolyamat közben történik. Ha a nyu
gati országok a munkaadók az első és a harmadik világban megadnák 
a munkásoknak az őket megillető bért, akkor nem volna szükség fej
lesztési segélyre. A profitokkal sokkal több — kb. 30—40-szer annyi — 
anyagi erőt szívnak ki a harmadik világból, mint amennyit fejlesztési 
segély címén visszairányítanak. Világméretű megoldása volna a társa
dalmi igazságosság kérdésének, ha a munkaviszonyokat igazságosan 
rendeznék. A szocializmus erre azt mondja, hogy ez a termelő eszközök 
magántulajdonának megszüntetésével lehetséges: a termelő eszközök 
szocializálása a társadalom humanizálásának lényeges fázisa.

Teológiai válasz az emberiség kérdéseire

Miután ilyen módon megvilágítottuk a humanitás körül folyó viták 
tartalmát és hátterét, most arról kell szólnunk, hogyan közelíthetjük 
meg ezeket a kérdéseket a teológia felől, és hogyan járulhatunk hozzá 
az emberiség legnagyobb mai kérdésének megoldásához.

Isten békefeltétele

Először: Igazságosság nélkül nincs béke, ahogyan ezt már elmond
tuk. Ez a világ tapasztalata, és az Isten alapelve is. Egyszerűen nem 
igaz, hogy Isten minden körülmények között és feltétel nélkül békét 
ad. Nincs béke a gonosz számára, a „rásá” számára, aki lábbal tipor 
mindent, ami igazságos, jó és jogos. Az igazságosság Isten feltétele is 
a béke számára. Ha az emberek ma felismerik, hogy az igazságosság 
a béke feltétele, akkor ez azt jelenti, hogy az emberek Isten útjaiból 
saját értelmükkel felismerték Isten akaratát. Nem is kell külön azt 
mondanunk, hogy a szociális igazságosság a béke feltétele. Az Ó- és 
az Üjtestámentum nem ismer külön szociális igazságosságot. Az igaz
ságosság minden esetben emberek közötti viszonyt jelent, és ezért az 
igazságosság mindig vagy szociális, vagy nem igazság. Az igazi em
berség az emberek közötti igazságos viszonyban jut kifejezésre.
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A munka becsülete

Másodszor: Idézzük Luther kritikáját a korai kapitalizmusról.
Luthert ezen a ponton sokszor agyonhallgatták, pedig ez az első kí
sérlet a világon a kapitalizmusnak az evangélium felől való megítélé
sére. Éles kritikát gyakorol Luther a kezdődő kapitalizmuson, és ez 
a kritikája beletorkollott a Nagy Kátéba a VII. parancsolat magyará
zatába, tehát az evangélikus egyházak egyik hitvallási iratába. Tudo
másom szerint ez az egyetlen hitvallási irat, amely világos állást fog
lal szociális kérdésben. Luther a legnagyobb rablásnak nevezi a kapi
talista gazdaságot. A legnagyobb rablásnak nevezi azok önkényét, akik 
a helyzetet kihasználva kizárólag saját érdekeik szerint szabják meg 
az árakat, azoknak önkényét, akik nem adják meg a munka után a 
megfelelő bért. Szerinte nem az útonálíók, hanem a karosszékben ülők 
az igazi nagy rablók, akik ravasz üzletekkel és pénzügyi manipulációk
kal egész országokat rabolnak ki.

Luther azonban túlmegy a puszta kritikán és pozitív megoldást ad, 
amikor rehabilitálja a mindennapi munkát, visszaadja a munka emberi 
becsületét, és a munka felől közelíti meg a társadalmi bajokat is. 
Luther már a 16. században túljutott az ember karitatív megsegítésén. 
Tudja, hogy új körülményeket kell teremtenie az ember számára, hogy 
a munkás megkapja bérét. A gazdaság és a kereskedelem kérdéseit is 
a munka és a bér felől próbálja megoldani. Amikor azt a kérdést teszik 
fel neki, hogyan kell keresztyén módon árakat kalkulálni, akkor azt 
mondja, hogy a munkabért kell alapul venni, befejezésül pedig egy egé
szen egyszerű szabályt ad: végeredményben az árkalkuláció nagyon ne
héz dolog, de hogy jól kalkulált-e, azt bárki megállapíthatja abból, 
hogy nem gazdagodik meg. Luther teológiai alapon meglátta, hogy a 
munka az emberség lényeges eleme, és felismerte, hogy a munka és 
a bér viszonya alapvetően határozza meg a gazdaság és társadalom 
humánus rendjét.

Az ember istenképűsége és Jézus emberré létele

Harmadszor: Ma a világ békéje érdekében nemcsak struktúra- 
változásra van szükség, hanem sokkal többre: új humanitásra egy új 
világban. Ezt a kérdést teológiai szempontból egyrészt az ember isten
képűsége felől, másrészt Jézus emberrététele felől közelítjük meg.

Mit jelent az ember istenképűsége? Nem valami külsőséget, ha
nem az ember hasonlóságát Istennel, és ez a hasonlóság azzal van ad
va, hogy az embert maga Isten helyezte a világba alkotó tevékeny
ségre. Más szóval: az ember munkájával, alkotásával, ahogyan dolgo
zik, ahogyan munkáját értelmezi és elvégzi, azzal válhat Istenhez ha
sonlóvá.

Jézus emberrétételét hajlamosak vagyunk biológiailag értelmezni. 
Természetesen ez is igaz: Jézus valóban biológiai-materiális értelemben 
is ember volt. És ezzel kapcsolatban a hangsúly azon van, hogy nem 
egy ember lett Istenné, hanem Isten jött az emberhez. Mert ebben jut 
kifejezésre a szolgálat magatartása: abban, hogy Isten lehetett volna 
fenntartás nélkül, mégis emberré lett az ember iránti belső vonzalom
ból. Ez azonban azt is jelenti: emberi viszonyban lépett az emberrel. 
Jézus embersége az az emberi viszony, amellyel újra felveszi a meg
szakadt közösséget, és helyreállítja, amellyel nem vár szeretetet, ha-
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nem ajándékozza a szeretetet, nem követel magának jót, hanem cse- 
lekszi a jót, amidőn a gonoszságot nem viszonozza gonoszsággal, ha
nem jóval győzi le.

Az igazi új humanitást tehát Istentől és Jézustól tanuljuk: tartal
ma a becsületes és megbecsült munka, s a másokat megelőző, közös
séget teremtő emberszeretet.

Evangélium és szocializmus

Negyedszer: Nem hallgathatjuk el, mert keresztyén vakság volna, 
ha nem vennénk figyelembe azt, amit a helyzetelemzés kapcsán 
mondtunk: hogy a szocializmus problémákkal jár ugyan, de mégis 
megoldást ad a jelen súlyos kérdéseire, és pedig amennyire megítélni 
tudjuk, jelenleg ez az egyetlen reális megoldás. Egyáltalában nem ál
lítjuk, hogy a szocializmus levezethető az evangéliumból, vagy hogy 
azonos vele. Az evangélium nem keverhető a szocializmussal, de nem 
is állítható vele szemben. Mert az bizonyos, hogy sok olyan vonás van 
a szocializmusban, amely Jézus tanításának irányvonalába esik.

Az egyén és a struktúra

Ötödször: Keresztyéneknél gyakran fordul elő, hogy a struktúra és 
az egyén jelentőségét, a közösség és az egyén viszonyát nem tudják he
lyesen felmérni. Sokszor kérdezik: aki a kapitalizmusban él, és aki a 
kapitalizmus rendje szerint kezeli és növeli vagyonát, az miért nem 
lehetne jó keresztyén. Hiszen lehet önzetlen, igazán szeretheti és segít
heti felebarátját. Erre egy ázsiai szakértő ezt mondta a közelmúltban 
egy konferencián. Ha egy kapitalista vállalkozó minden profitját mun
kásainak vagy a harmadik világnak ajándékozná, az ő vállalkozása 
mégis kizsákmányoló volna, sőt arra kényszerül is, hogy az legyen, 
mert a kapitalizmus keretében és összefüggésében nem is tehetne más
képpen: ha nem törekednék minél nagyobb profitra, akkor nem volna 
versenyképes és tönkremenne, és ez esetleg sok ezer ember kárára 
volna.

Individulista struktúra és keresztyén felelősség

Valóban igaz az, hogy az egyes ember bele van kötve társadal
mába. Az individualista társadalom embere is közösségben él, de ebbe 
a közösségi struktúrába az individualizmus elve van beleépítve, és eb
ben az individualizmusra épített közösségben az egyes ember kény
telen az individualizmus szabályai szerint cselekedni, gazdálkodni. Ter
mészetesen van lehetőség arra, hogy az ilyen rendszer kirívó igazság
talanságait is mérsékeljék. Ezt hiba volna kétségbe vonni. De egyéni
leg nem lehet lényegesen ellensúlyozni a struktúrából folyó igazságta
lanságot. Még reformok sem segítenek döntő módon. A reformok ta
pasztalat szerint azzal végződnek, amivel a fejlesztés évtizede is vég
ződött, hogy megpróbálnak segíteni a hátrányt szenvedőkön, de az alap
vető gazdasági és társadalmi ellentétek mégis növekszenek. Ebben rej
lik a struktúra problematikája. Aki tehát keresztyén módon értelmezi 
életét és feladatát a kapitalista társadalomban, az nem állhat meg an-
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nál a jó szándékánál, hogy egyénileg próbál segítséget nyújtani ember
társainak, mert szükségszerűen találkozik azzal a ténnyel, hogy vannak 
súlyos bajok, amelyek nem egyéni szerencsétlenségből vagy tehetet
lenségből származnak, hanem egy individualista rendszer következ
ményei. A keresztyén diakóniai szolgálatnak tehát szükségszerűen szem
be kell néznie a struktúraváltoztatás problémájával, ha nemcsak a 
bajokat, hanem a bajok okát is meg akarja szüntetni.

Közösségi struktúra és keresztyén felelősség

A másik oldalról is szeretném megközelíteni a keresztyén felelős
ség kérdését. A mi rendszerünk a szocializmus elvén épül. Ez iránt 
nem lehet kétség. Viszont ez nem jelenti azt, hogy a szocializmus elvei 
szerint gondolkodik minden ember, aki ebben a szocializmusban él. 
Aki azonban nem szocialista módon gondolkodik és cselekszik, az 
konfliktusba kerül társadalmi rendünk alapjaival. Mert társadalmi ren
dünk feltételezi a humanitás közösségi értelmezését. Meg kell mon
danunk, hogy ezen a ponton a keresztyének kísértése különösen nagy, 
mert a keresztyéneket évtizedek, sőt nemzedékek óta individualizmusra 
nevelték, mivel az individualizmust sokszor szinte keresztyénség lénye
gének tekintették. Az egyháztörténet és a teológia története ezt az ál
lítást messzemenően igazolja. Ebbe az összefüggésbe tartozik az is, hogy 
a nyugatról jövő keresztyének állandóan az individuális szabadság kér
dését vetik fel nálunk, és azt várják, hogy mi is az individualizmus 
mértékével bíráljuk társadalmunkat. Pedig az nem is kétséges, hogy a 
humanitás közösségi koncepciója közelebb áll az evangéliumhoz, mint 
az individualista koncepció. Nálunk tehát ez a keresztyénség feladata, 
hogy közösségi szellemben nevelje híveit, hogy hitükből folyóan és tár
sadalmi struktúránk alapjaival összhangban vegyenek részt társadal
munk építésében.

A hívők tudatának formálása

Az elmondottakból következik, hogy a struktúra és az egyén vi
szonyának kérdése sürgetővé teszi azt a feladatot, amit tudatformálás
nak nevezünk. „Keleten” és „Nyugaton” egyformán feladatunk a ke
resztyén hivők tudatának formálása. Az elmondottakból az is világos: 
a tudatformálásnak nem lehet az célja, hogy a keresztyéneket konfor
mizmusra neveljük, hogy egyszerűen beleilleszkedjenek, integrálódjanak 
saját társadalmuk adottságaiba. Sokkal inkább az a feladatunk min
denütt egyformán a világos, hogy a keresztyén hivőket érzékennyé te
gyük az igazi humanitás iránt, amely szerint az egyén felelős és aktív 
részese az emberi közösségnek. De világosan kell látnunk, hogy ez a 
feladatunk különbözőképpen konkretizálódik a világ különböző részein 
a társadalmi rendszerek különbözősége miatt. Az individualizmus elvén 
épülő társadalomban érzékennyé és nyugtalanná kell tenni a keresz
tyéneket az iránt, hogy ne csak egy személyekben, hanem magában 
a társadalmi és gazdasági struktúrában is lássák meg a lényeges hi
bákat az igazi humanitás szempontjából. A mi társadalmunkban viszont 
érzékennyé és nyugtalanná kell tenünk híveink lelkiismeretét az iránt, 
hogy ne individualista módon akarjanak élni és érvényesülni a közös
ségi humanitás elvén épülő társadalmunkban. Az előbbi esetben arra
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kell biztatni és nevelni a keresztyéneket, hogy ne csak az egyéni se
gítésben keressenek megoldást, hanem törekedjenek a közösségi huma
nitás megvalósítására a gazdasági és társadalmi struktúrák megváltoz
tatása irányában. A mi esetünkben pedig arra kell ösztönöznünk és ne
velnünk híveinket, hogy a közösségi humanitás szellemében éljenek és 
dolgozzanak társadalmunkban.

Jézus nyomában mindent az emberért!

Abból indultunk ki, hogy a világ válságban van, és ezért életben- 
maradása érdekében nemcsak óhajtja, hanem sürgetően követeli a bé
két. Azután a helyzet elemzése révén arra az eredményre jutottunk, 
hogy a világválság végső oka az ember válsága, amelyből csak az 
igazi humanitás megvalósításával szabadulhatunk ki. Ebben az össze
függésben válik aktuálissá az, amit Jézus emberségéről mondtunk. Szá
mára az ember a legnagyobb érték: ezért lett emberré, és ezért adta 
életét. Ezzel az igazi humanitásnak új profilt, új értelmet adott, mert 
valóban az ember a legnagyobb érték, a legnagyszerűbb, ami a földön 
létezik. De a mi emberségünk, a mi életünk, akkor lesz valóságos ér
tékké, ha másokért adjuk oda, ha másokért tudjuk élni. A teológia a 
mi látásunk szerint ezt tudja mondani a keresztyénségnek a békét kö
vetelő világban. Mert ez Jézus etikája, amelyért a keresztre ment, és 
amelyet feltámadása igazolt. Ezzel most teológiai eszmélkedésünk köre 
bezárult, amikor oda érkeztünk, ahonnan kiindultunk: az élő Jézus 
Krisztushoz, aki követésére hív minket, hogy igazán emberré legyünk.

Dr. Prőhle Károly

A teológia ma,
ahogy Akadémiánkon képviseljük

Az ószövetségi teológia feladata

Az ószövetségi kutatás ma rendkívül sok irányba ágazik szét. Bi
zonyára ez az oka annak a törekvésnek, amely napjainkban erősen je
lentkezik az ószövetségi teológiában. Az amerikai HASEL egy egész 
tanulmányt szentel annak a jelenségnek, hogy a tudósok ma egyre izgal
masabb vitát folytatnak az Ószövetség centrumának és egységének prob
lémájáról. HASEL, áttekintve a különböző véleményeket és irányzato
kat, arra a megállapításra jut, hogy az eddigi kísérleteket mindenes
tül egy spekulatív filozófiai premisszum határozza meg, amely szerint 
az Ószövetséget egy középpontból kiindulva szisztematikusan kell meg
ragadni és kifejteni. Az ószövetségi kinyilatkoztatás belső lényege azon
ban ellene mond az ilyen kísérleteknek. HASEL arra hívja fel a figyel
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met, hogy van az Ószövetségnek egy dinamikus és mindent átfogó kö
zéppontja, ez pedig Isten. Isten cselekvéséről, amely tettekben és szavak
ban nyilvánul meg, az Ószövetség tanúi különböző módon beszélnek. 
Szerinte, ha ehhez alkalmazkodunk, akkor dogmatikus rendszerezés nél
kül ki tudjuk fejteni az ószövetségi teológiát. (ZAW 1974—1 65—82. lp.)

El kell ismernünk HASEL igazságát. Ma már nem követhetjük 
KÖHLER 1935-ben megjelent Ószövetség teológiájának régi tradíciókon 
alapuló módszerét, az Ószövetség mondanivalójának a „teológia-antropo- 
lógia-szoteriológia” sémájába szorítását. Azt is látjuk, hogy nem vezet 
célhoz az az út sem, amelyen EICHRODT indul el a harmincas évek
ben, amikor ószövetségi teológiájának kiindulópontjává és középpontjává 
a „szövetség” gondolatát tette. Sem ez, sem más ószövetségi fogalom 
nem elegendő arra, hogy vele átfogjuk az Ószövetség sokrétű és sok
féle mondanivalóját.

Kétségtelen, hogy korszakalkotó volt G. von RÁD Ószövetségi Teo
lógiájának megjelenése. RÁD érdeme az, hogy reálisan számol a ki
nyilatkoztatás történeti jellegével, ö  az, aki talán először alkalmazta 
pozitív módon a formakritikát és a történetkritikát az ószövetségi tudo
mányban. Az, amit az Ószövetségben leírva találunk!, nem egyszerre 
született meg, mégcsak nem is egy-két nemzedéken belül, mint az Új
szövetség legtöbb irata. Az Ószövetség legrégebbi és legkésőbbi szöve
gei között kb. ezer év a távolság. Ezért valóban számolnunk kell az
zal, hogy Izráelben a jól ismert tradíciókat e hosszú történelem folya
mán átértelmezték, új időkre és korokra alkalmazták. Az is bizonyos, 
hogy a legutóbbi években végzett régészeti és történeti kutatások még 
inkább megerősítették az Ószövetség történeti értelmezését, és aláhúz
zák RADnak azt a véleményét, hogy az ószövetségi teológia kiinduló
pontja és középpontja „Jahvénak a kinyilatkoztatásban végbemenő cse
lekvése”, az, hogy Isten a történelemben, a történelem folyamán, annak 
eseményeihez kapcsolódva nyilatkoztatja ki magát.

Mégsem elégedhetünk meg ennyivel. Azt kell kérdeznünk: Mit is 
keresünk tulajdonképpen az Ószövetségben? Erre a kérdésre válaszol
hatunk ilyen röviden: Isten igéjét, amely hozzánk szól. Ehhez azonban 
hozzá kell tennünk egy másik kérdést: Miért keressük az Ószövetség
ben Isten igéjét? Mit akarunk, mit várunk tőle? És az már nem egy
szerűen a dolgozószobában ülő tudósnak a kérdése, hanem annak a teo
lógiai tanárnak a kérdése, aki jól képzett lelkészeket akar nevelni a 
Magyarországi Evangélikus Egyház gyülekezeteinek.

Azt hiszem, itt először is azt nem szabad elfelejtenünk, amit 
LUTHER-től tanultunk. Amit ő Isten kétféle kormányzásáról tanított, 
annak gyökerei az Ószövetségben vannak, ö  éppen az Ószövetség tanul
mányozása során jött rá arra, hogy az itt található történetek, prófé
ciák, zsoltárok, törvények Istennek és az embernek kétféle kapcsolatá
ról tanúskodnak. Az Ószövetség győzte meg őt arról, hogy az embernek 
a mindennapi élet legegyszerűbb dolgaiban éppúgy, mint a társadalom, 
a politika problémáiban, és a sorsdöntő történelmi eseményeiben Is
tennel van dolga, és hogy ez az Isten ugyanaz az Isten, aki a bűnö
ket megbocsátja, és az embert „lelkileg” kormányozza. LUTHER-nak 
ez a felismerése kiindulópontul szolgálhatnak az ószövetségi teológia ki
fejtéséhez, és egyben segítséget is nyújt ahhoz, hogy az Ószövetségben 
is feleletet keressünk egyházunk e világban végzett szolgálatának kér
déseire.
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Egy másik dologban is LUTHER nyomdokain kívánunk járni. Azt 
keressük, hogyan prédikálja az Ószövetség Krisztust. Ez nem a VISCHER 
értelmében vett „Christuszeugnis” keresése. Mi az Ószövetségben nem 
Jézus életrajzi adatait, életének eseményeire emlékeztető kijelentéseket 
keressük. Azt természetesen figyelembe vesszük, hogy bizonyos ószövet
ségi igékről az Újszövetség azt mondja, hogy Jézus Krisztusban betel
jesedtek. De amikor az Ószövetségben a „Krisztust” keressük, akkor azt 
az igét keressük, amellyel Isten az emberhez fordul, közli vele akara
tát, leleplezi az ember bűneit, ítéletet mond a bűn felett, közli szere- 
tetét, a bűnbocsánatot, segít az emberen, egymásra bízza az embere
ket, és a világban végzendő szolgálatra küld. Ebből következik, hogy az 
Ószövetség tanulmányozása során mindig két dolgot keresünk: azt, amit 
az Ószövetség bűnbocsánatról, hitről, hitetlenségről, üdvösségről és kár
hozatról mond, ezzel együtt azonban keresünk minden történelmi, poli
tikai és társadalmi vonatkozást is.

Teológiai munkánkban mindig szem előtt tartjuk, hogy az exegézis- 
nek és általában az Ószövetség tanulmányozásának az egyházban csak 
annyiban van létjogosultsága, amennyiben az igehirdetői szolgálatot, és 
az egyháznak a világban való szolgálatát segíti. Ezért nem állhatunk meg 
a szöveg értelmének megállapításánál, kortörténeti, vallástörténeti ada
tok felsorolásánál. Mindig meg kell keresünk azokat a mai problémá
kat, amelyekkel a vizsgált szöveg kapcsolatban van. Ez két Okból szük
séges. Először azért, mert a gyülekezeti szolgálatban, az igehirdetésre 
való készülésben is mindig azt kell keresni, hogy milyen kapcsolat van 
Isten igéje és a mindennapi élet dolgai között. Másodszor pedig azért, 
mert itt az Akadémián olyan munkát kell végeznünk, amellyel hozzá
járulunk egyházunk teológiai felismeréseinek kifejtéséhez és továbbfej
lesztéséhez. Nem vehetjük át egyszerűen más történelmi, politikai és tár
sadalmi körülmények közt élő teológusók tanítását és nézeteit. Isten 
minket olyan történelmi, politikai és társadalmi körülményék közé he
lyezett, és ezekben olyan felismeréseket adott nekünk, amelyeknek bir
tokában nem engedhetjük meg magunknak, hogy megelégedjünk a teo- 
giának önmagáért való művelésével, elvesszünk apró részletekben, és 
kritika nélkül elfogadjuk a más körülmények között élő és dolgozó teo
lógusok nézeteit. Bizonyos, hogy mi sok mindent másképpen látunk, mint 
elődeink láttak, vagy mint ahogyan sok más országban élő kortársunk 
lát, de hisszük, hogy felismeréseinkkel az egész világ keresztyénségének 
is szolgálhatunk, ahogyan ezt már eddig is tettük.

Dr. Muntag Andor

Az egyháztörténeti teológia feladata
Jövőnket a jelen formálja, ez pedig a múlt kövein épül fel. Az 

egyház története, mint mai teológiai diszciplína, még ha a múltból me
ríti is témaköreit és következtetéseit, mégsem a régire, hanem az újra, 
nem a múltra, hanem a jövőre irányul. Így lesz az igazi egyháztörté
neti kutatás izgalmas,1 az egész egyház jövőjét is formáló műhellyé, te
hát nem csupán regisztráló, hanem összefüggéseket kereső, értékelő és 
előremutató tudománnyá.
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A magyar evangélikusság jövőre irányuló, konkrétan mai egyház
történeti feladatát négy tételben igyekszem összefoglalni.

1. Ha biblikus alapokon álló evangélikus örökségünkhöz hűsége
sek akarunk maradni, úgy nem téveszthetjük szem elől, hogy a prófé
ták, apostolok és reformátorok történetszemléletének örököseiként kell 
vizsgálnunk az egyház történetét.

Az Ószövetség prófétái különösen abban lehetnek példaképeink, 
hogy Izrael történetében soha nem valami időtlen igazságot akartak ki
fejezni, hanem a történelem Urának az eseményeket irányító akaratát, 
népe eligazító igéjét hirdették meg. — Az XJ ószövetség íróinál, különö
sen az Acta-ban az az őskeresztyén gondolat érvényesül erőteljesen, hogy 
az egyház története a hívők közösségének a története. E Congregatio 
Sanctorum főpásztora az érette meghalt és feltámadott Jézus Krisztus, 
összetartója pedig a Szentlélek ereje. Több tehát az egyház, mint Insti- 
tutio Hominum, ezért az egyház története is több, mint világi történe
lem. — A lutheri reformáció nagy' alakjaitól pedig —, akik harci hely
zetükben erejüket elsősorban nem a múlt vizsgálatára, hanem a jelen 
feladataira koncentrálták, azt az örökséget tartjuk drága kincsünknek, 
hogy „ad fontes” mentek vissza és csak a tiszta forrásból akartak me
ríteni.

Napjainkban is megáll a próféták, apostolok és reformátorok szem
lélete, azzal az időszerű kiegészítéssel, hogy annak tartalma ma egy
felől ökumenikus beágyazottsággal, másfelől hitvallásos tartással kell, 
hogy ötvöződjék.

2. A Szentírás szelleméhez és őseink biblikus látásához való ragasz
kodás nem teszi feleslegessé a marxista történetírás módszereinek és 
eredményeinek a vizsgálatát és felhasználását.

Amennyire igaz a megállapítás, hogy az egyház története több, mint 
világi történelem, annyira igaz az is, hogy az annak mégis egyik ré
sze. A Jézus Krisztus személyében és a Szentírás megfogalmazásában 
fellelhető emberi vonások fokozottan jellemzik a keresztyénség egész, 
közel kétezer éves történelmét. Ez azt jelenti közelebbről, hogy múl
tunknak — mint láttuk, egyúttal a jövőre is irányuló — vizsgálata köz
ben nem függetleníthetjük magunkat korunk nagy szellemi, ideológiai 
áramlataitól, s amennyiben azok az emberiség múltjának és jelenének 
alaposabb és mélyebb megismerésére irányulnak, fel is kell használnunk 
és alkalmaznunk kell tudományos-kritikai módszereket és azok követ
keztetéseit nekünk, a tudományok keresztyén művelőinek is.

Az utolsó negyed évszázadban a magyarországi „világi” történetírás 
kimagasló eredményeket ért el azáltal, hogy tudatosan kereste és ele
mezte a múlt eseményeinek gazdasági, társadalmi,, kulturális és politi
kai gyökereit, s azokat beleállította a nemzetközi összefüggésekbe is.

Az egyháztörténeti teológia művelése során fokozottan kell tehát 
felfigyelnünk azokra a „nem-teológiai” tényezőkre — különösen a gaz
daságtörténeti vonatkozásokra és a nemzetközi osztályharc egyházat is 
erősen érintő következményeire —, melyek korunk egész társadalmának 
fejlődését ma meghatározzák, de amelyek latens módon évszázadok ko
hóiban forrtak, erjedtek és hatottak.

3. Hézagpótló feladatunk a diakóniai teológia egyháztörténeti vetü- 
letének átgondolása és alapos kidolgozása.

Káldy Zoltán püspök már 1958-ban a püspöki, majd 1969-es pozso
nyi h. c. doktori székfoglalójában, s legutóbbi, 1972-es gyenesdiási teo
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lógiai konferenciai előadásában nemcsak jó teológiai, hanem egyház
történeti megalapozását is adta élete és egyháza nagy programjának. 
Ennek a látásnak Teológiai Akadémiánkon tanszékekre lebontva kell 
érvényesülnie és főiként a jövő lelkésznemzedék szolgálatára meghatározó 
módon kisugároznia.

Ennek a világméretű diakóniai alapállást tükröző szemléletnek egy
háztörténeti vetületének egyfelől előadásaimban és akadémiai jegyze
teimben is igyekszem érvényesíteni, s megkíséreltem annak tömör ösz- 
szefoglalását egy 1967-es reformációi ünnepi könyvikiadványunk idevágó 
fejezeteiben, egyháztörténeti szakcsoporti munkánk írásban is megjelent 
tanulmányaiban és a két kiadást is megért szórványhittankönyvünk egy
háztörténeti részében is érvényesíteni.

Ez a törekvés közelebbről azt jelenti, hogy fel kell tárnunk és ki 
kell értékelnünk múltunknak azokat a fejezeteit, amelyekben sajáto
san érvényesülni tudott — vagy éppen elhalványult — a másokért élő, 
az egész társadalom életéért felelősséget hordozó világméretű ige- és 
szeretetszolgálat. Ezek okait, és pozitív vagy negatív kihatásait (pl. a 
16. sz. pozitívumai a 19. századi egyházi hozzáálláshoz képest) fokozott 
mértékben kell feltárnunk, különösen a jövő nemzedék okulására.

4. Végül az egyháztörténeti tanszék egyik Istentől kapott konkrét 
feladatának látom, hogy egyházunk és Akadémiánk fiatal tagjainak a 
történeti tudatát felébresszük, ébren tartsuk és olyan lelkésznemzedé
ket neveljünk, amely a múlt értékeinek megbecsülésével akarja a jövőt 
építeni.

A magyarországi evangéllkusság a múltban százalékos számarányá
nál sokkal nagyobb szerepet vitt a hazai és európai tudománytörténet
ben. Különösen az elmúlt 2—3 évszázad tart számon — pl. a haladó szel
lemű pietizmus vagy a felvilágosodás képviselői közül — az irodalom- 
és tudománytörténet, valamint a politikai közélet számos nagy hírű 
evangélikus tudóst, részben lelkészt vagy lelkészi családból származó 
egyéniséget. Mind a nemrég megszervezett Evangélikus Országos Mú
zeum keretein belül — főleg egyház- és művészettörténeti kiállítások 
és jubileumi megemlékezések révén — mind pedig tanszéki munkánk
ban is hangsúlyt kell tennünk arra, hogy az egyháztörténetileg hiányos 
felkészültségű fiatalabb nemzedék szívében büszkén éljen a lutheri re
formáció széles körű jelentősége éppúgy, mint saját neves őseink mun
kájának a megbecsülése.

Jó alkalmat kínál erre Luther Márton születésének közelgő félévez
redes jubileuma, amelynek fényéhez szeretnénk tanszékünkön is, gya
korló lelkészeink szakcsoportjában is és múzeumi kiállítások megren
dezésével is hozzájárulni.

*

Az egyháztörténeti teológia feladataiban így ötvöződik látásom sze
rint a múlt, jelen és jövő. Hiszem, hogy terveinket megáldja az a Jézus 
Krisztus, aki tegnap és ma és mindörökké ugyanaz!

Dr. Fabiny Tibor
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A rendszeres teológia feladata
A rendszeres teológiára az elmúlt évtizedekben jellemző kereső 

nyugtalanságból származó témacsoportokat és összefoglalási szempon
tokat nehéz volna most mind fölsorolni. A dialektikus teológia jelent
kezése utón beszélnünk lehetne a „történelem teológiájáról” (Wolfhart 
Pannenberg), „a reménység teológiájáról” (Jürgen Moltmann), a „kér
dés teológiájáról” (Hans-Dieter Bastian), „Isten fájdalma teológiájáról” 
(Kazoh Kitamori), „a forradalom teológiájáról” vagy a „felszabadítás 
teológiájáról” (Theologie dér Befreiung). Még színek szerinti megkülön
böztetések is akadnak egyes teológusoknál, „barna”, „vörös” vagy „fe
kete” teológiáról. Az ún. „Isten halála teológia” sokszor a szenzáció- 
keresés útjára tévedt képviselői vagy a szociáletikai ultraliberálisok 
csoportjai leírása után lehetne még tovább is folytatni a sort.

Számunkra azonban ma az a feladat, hogy a jövő perspéktí váj óban 
saját teológiánkat vizsgáljuk, amelyikre nem voltak jellemzők a múlt
ban és nem lesznek jellemzők a jövőben sem az előbb említett divat- 
irányzatok.

1. Bár teológiai főiskolánk neve magyarul „akadémia”, mégsem kí
vánunk „akadémikus”, azaz szobatudós, elvont, „magas lóról beszélő” 
teológiát folytatni. Ez a Teológiai Akadémia a Magyarországi Evangé
likus Egyház teológiai főiskolája és büszkék vagyunk egyházi kötöttsé
günkre és meghatározottságunkra. Tudatosan az egyház teológusai sze
retnénk lenni és a rendszeres teológiát egyházunk funkciójaként egyhá
zunk hitére és cselekvésére nézve szeretőnk folytatni.

A maga korában ismert német rendszeres teológus, Wilhelm J. 
Herrmann (1846—1922) megkérdezte egyszer századunk első éveiben az 
akkor igen fiatal, később híressé vált svéd teológust, G. E. H. Aulént, 
hogy éppen mivel foglalkozik. Aulén válasza az volt, hogy az egyház 
fogalmának vizsgálatán dolgozik. Herrmann válasza ez volt: „Ott Svéd
országban nagyon sok idejük lehet, ha ráérnek még ilyen mellékes dol
gokkal is törődni!” (U. Valeske, Votum Ecclesiae. Claudius Verlag, Mün
chen, 1962. 1. lp.).

Nálunk viszont az a helyzet, hogy nem érünk rá olyan terméketlen 
„teológiákkal” foglalkozni, amelyek „egyetemi” vagy „akadémiai” prob
lémákat vetnek föl, de hiányzik belőlük az egyházi élettel, a gyüleke
zetek életével kapcsolatos kérdésfölvetés.

Az egymáshoz való kötöttség azt is jelenti, hogy a teológia nem 
egyszerűen „egy-emberes-teljesítmény”, hanem közösségi, csoportos 
munka (team work), az egyházban, a gyülekezetekben szolgáló, másokkal 
együtt dolgozó teológusok Isten színe előtti (coram Deo) és embertársaik 
javát szolgáló munkája. Hiszen az igazság bibliai értelemben nem sta
tikus, hanem az emberek közötti eleven vitákban alakul ki, éppen az 
igazságra való együttes törekvés közben, annak keresésében.

Azt is hangsúlyoznunk kell, hogy az „egyház” számunkra nemcsak 
egyszerűen a „mi egyházunk”. Túl a saját kerítésünkön meg akarjuk 
érteni az ökumené közösségében elsősorban azokat, akik ugyanazzal a 
hitvallásos elkötelezettséggel vallják meg hitüket, mint mi. Hálásak va
gyunk a teológiai munkánkat segítő Lutheránus Világszövetségnek és 
együtt szeretnénk gondolkozni a hazai ökumenében és a felekezetközi 
ökumenikus szervezetekben a testvéregyházakkal is.
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2. Azokat a kérdéseket, amelyekkel egyházunk a múltban különös
képpen is foglalkozott és amelyek a jövőben a rendszeres teológia szá
mára feladatot jelentenek, a krisztológiai kérdésekben jelölhetjük meg. 
A tradicionális kérdésfölvetés a teológia történetében Krisztus szemé
lyére (Zweinaturenlehre) és mellett Krisztus művére (Werk Ohristi), a 
kereszthalálra mint áldozati halálra tette a hangsúlyt. Számunkra első
sorban Krisztus tevékenysége, magatartása, szava, jövőreirányítottsága 
hangsúlyos. Az Úr, aki majd ítél minket, mielőtt bíráskodni, eljött meg
halni értünk, szolgai formát vett föl és szolgált nekünk, embereknek. 
Ezekből az alapvonalakból kiindulva beszélünk egyházunk diakóniai 
teológiájáról, az első keresztyén „hitvallás”, „a Jézus a Krisztus” alap
ián szólva „a szolgáló Jézus a Krisztus” összefoglalásában.

E krisztológiai felismerések azonnal etikai és szociáletikai követ
kezményeket hordoznak magukban, mert Krisztus szolgálatára hív és 
mások szolgálatát bízza ránk, az egyház és a gyülekezet a világba irá
nyított gyülekezet és egyház lesz, az egész világra néző szolgálattal. 
Mivel diakóniai teológiánk irányára és tartalmára vonatkozólag ma más 
összefüggésben bővebben hallhattunk már összefoglalót, e kérdésekkel 
kapcsolatban, hadd térjek itt ki még egy részletkérdésre.

3. Amikor Jézus szolgálatában a Mester nyomába kívánunk lépni, 
tudnunk kell1, hogy hazánkban ma keresztyének és marxisták együtt él
nek, dolgoznak, sokszor a családi közösségen belül is. Krisztusra figyelni, 
neki szolgálni a másik emberben ezért azt is jelenti, hogy azt kell ke
resnünk, hogyan lehetséges a mai magyar társadalomban együtt élnünk 
és ebből az együttélésből milyen következmények adódnak a közössé
gért való együttes szolgálat érdekében.

Megfigyelhettük, hogy a keresztyénségnek és a marxizmusnak együt
tes feladata és felelőssége van, főleg a társadalmi kollektív erkölcs és 
egyéni erkölcs összefüggéseiben (munka, hivatás, társadalmi tulajdon, 
viszony a másik emberhez stb.). Ezekben a kérdésekben messzemenő 
megegyezés található a keresztyén és marxista vélemények között. Azt 
is megfigyelhettük, hogy a marxizmus inkább szociáletikai érdeklődése 
és a keresztyénség inkább individuáletikai kérdésfelvetései jól kiegészí
tik egymást. Mivel más országokban, így elsősorban Latin-Amerikában 
ma megnőtt az érdeklődés a teológia területén a marxizmus iránt (Theo- 
logie dér Befreiung), úgy érezzük, hogy egyházunknak e kérdésekben 
való tapasztalata érdekes lehet más egyházak számára is.

Teológiai alapállásunk ezekben a kérdésekben egészen röviden a 
következő: a társadalom javára, a világ békéjéért, a jobb és igazságo
sabb társadalmi rendért stb. való küzdelemben mi keresztyének Jézus 
küldése és példája szerint kell, hogy részt vegyünk. E harcban együtt 
lehet és kell dolgoznunk más világnézetű emberekkel is. Teológiánkat 
nem kívánjuk keverni és elegyíteni a marxizmussal, de gyakorlati együtt- 
munkálkodásban más alapállásból, de ugyanazokkal a kérdésekkel kell 
foglalkoznunk.

Ifj. Harmati Béla
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A gyakorlati teológia feladata
Luther mondja egy helyen Asztali Beszélgetéseiben: „Abban van 

az igazi elméleti és még inkább a gyakorlati teológia, hogy higgyél 
Krisztusban és tedd, amit hivatásodban tenned kell.” Luther számára 
tehát mindig összetartozik a hit és a cselekedet; hitünk' tartalmáról 
folytatott teológiai eszmélődésünknek a keresztyén életfolytatásban kell 
érvényesnek bizonyulnia. Ezért alkalomadtán így is fogalmaz Luther: 
„vera Theologia est practica” — a helyes teológiának a gyakorlatban 
kell helytállnia. Minden teológiai munka ezért az egyház életében 
találja meg az értelmét.

E szerint a gyakorlati teológia feladata lenne, hogy a többi teo
lógiai diszciplínák felismerését és eredményeit az egyház élete és 
cselekvése számára gyümölcsöztesse. Martin Fischer ezt így fogal
mazza: „A  gyakorlati teológia feladata az, hogy a teológiai munka 
minden tárgyának gyakorlati érvényére emlékeztessen, ezeknek a tár
gyaknak a saját érdekében”. A teológia egyházi tudomány — ezt köz
tudomásúan napjainkban sokfelé megkérdőjelezik —, vagy egyáltalá
ban nem tudomány — ez a mi véleményünk —, s ez az igazság éppen 
a gyakorlati teológiában mutatkozik meg a legelemibb módon.

Mivel a gyakorlati teológiában az egyház gyakorlatáról van szó, 
ezért döntő fontosságú, hogy milyen egyházfogalommal dolgozunk, mit 
tartunk az egyház felől. Az egyház Krisztus teste s így az élő Űr 
jelenléte tagjaiban, a konkrét gyülekezetben. És mivel Krisztust úgy 
ismertük meg, mint a Diakonoszt (Mt 20,28), testének az egyháznak 
életformája a diakónia, a szolgálat, s ennek a szolgálatnak tartalma 
az Isten embermentő szeretetéről való tanúskodás, sőt ebben a szol
gálatban maga Isten végzi embermentő munkáját.

A gyakorlati teológiának tehát kutatnia kell és át kell gondolnia 
annak az egyháznak a létét és útját, amely a szolgálattevők közössége 
ebben a mi időnkben. A konkrét gyülekezet szolgálatának kérdéseit, 
lehetőségeit, formáit és tartalmát kutatja tudományos munkájában.

Hangsúlyozottan és kifejezetten nem csupán a lelkész szolgálatáról 
beszélünk itt, hanem az egész gyülekezet szolgálatáról. Mert nemcsak 
a felszentelt tisztségviselők hordozzák ezt a szolgálatot, hanem maga a 
gyülekezet is mindenestül. Az evangélium hirdetésével Jézus a gyüle
kezetei bízta meg. A reformáció hitvallási iratai ezért nem véletlenül 
szólnak „ministerium ecclesiasticum”-ról, amit azok német nyelvű 
szövege nem egészen pontosan ad vissza a „Predigtamt” kifejezéssel; 
ez gyakran klerikális félreértésekre vezetett. Csak a nagykorú gyüle
kezet, ahogyan ezt Bonhoeffer megfogalmazta, válhat igazán a szol
gálattevők közösségévé.

A gyülekezeti szolgálat helyes értelmének azonban az is meg
csonkítása, ha azt csak az igeszolgálatra korlátozzuk. A Diakónia 
bibliai fogalma az élet teljes valóságát átfogja, mint Jézus Krisztus 
gyülekezete életének és cselekvésének területét, ahol Isten mentő 
szeretetének eszközévé lehet és azt kívánja, hogy a gyülekezet egész 
létével álljon helyt ebben a szolgálatban.

Rudolf Bohrén szerint „A gyakorlati teológia az egyház időszerű 
eszmélődéséről és küldetéséről való tudomány” . Ez a meghatározás 
önmagában helyes, de fel kell vetnünk a kérdést: mivégből eszmélő- 
dünk és hová küldetünk? Mint mondottuk: a szolgálat céljából eszmé-
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lődünk és ehhez most hozzátesszük: a világba küldetünk. A fentebb 
említett életvalóság az a tér, amelyet a gyülekezet szolgálata át kell 
fogjon, s ez mindig a konkrét világ. Nem a világnak valamely elvont 
fogalma tehát, hanem az a világ, ahol épp most és itt élünk; azok 
az emberek, akikkel dolgunk van és azok a struktúrák, amik ezeknek 
az embereknek a létét meghatározzák. A gyakorlati teológiának tehát 
tanulmányoznia kell ennek a konkrét környezetnek a valóságát, vagyis 
társadalmi, politikai, gazdasági szerkezetét. S közben arról sem feled
kezhet meg, hogy a konkrét gyülekezet nemcsak benne él ebben a 
környezetben, ebben a valóságban, hanem annak maga is része. Jól
lehet a gyülekezet ebben a világban nem oldódik fel, benne és sorsá
ban azonban részt vesz és osztozik. A gyakorlati teológia a gyülekezet 
szolgálatának problémáit a világ kontextusában vizsgálja. Egy példá
val szemléltetve: vasárnapi prédikációm számára egyedül a bibliai 
textus az irány tszabó; a prédikációban ennek a bibliai textusnak 
a mondanivalóját igyekszem megszólaltatni a mai gyülekezet számára. 
Sem a gyülekezet, sem a világ nem válhat második textussá számomra, 
amelyet szintén hirdetnem kellene. A bibliai szöveget azonban a konk
rét gyülekezet kontextusában olvasom és értelmezem, itt és most s így 
a világ kontextusában is. S ez a világ számomra a szocializmust építő 
magyar társadalom valósága.

A gyülekezet tehát nem légüres térben végzi szolgálatát, hanem 
ebben a világban, sőt ezért a világért. A gyakorlati teológiának arra 
is ügyelnie kell, hogy ez jelszó: Egyház a világért, soha ne válhasson 
üres szólammá, hanem a valóságban s mint valóság érvényesülhessen.

Az eddig mondottakat talán legjobban az istentisztelet példáján 
szemléltethetjük és ebben foglalhatjuk össze. Az istentiszteletben, mint 
a gyülekezet összejövetelén megy végbe annak eszmélődése. Élő Urá
nak igéje teremti meg és szüli mindig újjá Szentlelke által a gyüleke
zetei, ébreszti fel és építi azt. Ecclesia ceratura verbi. A hirdetett és 
hallgatott evangélium, a hitvallás, imádság és hálaadás, könyörgés és 
áldásmondás formálja a gyülekezet tudatát, s egyben küldetési tudatát 
is. A gyülekezeti összejövetel, mint istentisztelet tehát egyben a gyüle
kezet felkészítése is a szolgálatra, világba küldetésére, s konkrét fel
adatainak megfontolására. Mikor az élő Űr, mint Diakonosz szolgál gyü
lekezetének igéjében és szentségeiben, egyúttal el is indítja őket, mint 
szolgálattevők közösségét az általa szeretett világba. Az istentiszteleten, 
e szűkebb értelemben véve a kifejezést, vagyis a gyülekezet összejöve
telén, nemcsak a világ üdvössége hirdettetik meg, hanem felvesszük a 
világ földi javának, jólétének a gondját is. Ezért, nézetem szerint, az 
egyház szolgálatának és világba küldetésének locus classicus-a tulajdon
képpen nem az ún. „missziói parancs” , Mt 28,18—20, hanem Lk 4,18—19, 
„ . .  .az Űr Lelke van rajtam, mivel felkent engemet, hogy a szegények
nek jó hírt mondjak, elküldött engem, hogy hirdessek a foglyoknak 
szabadulást és vakoknak szemekeik megnyílását, hogy szabadon bo
csássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Űr kedves esztendejét” . Er
ről a textusról ma aligha prédikálhatunk úgy, hogy azt pl. ne. a chilei 
események kontextusában értelmezzük és alkalmazzuk. S hogy ezek a 
mondatai az idézett perikópáknak nemcsak Jézus személyéhez vannak 
kötve, hanem azokat értelemszerűen kell a tanítványokra és a ma élő 
gyülekezetre is alkalmazni, azt többek között mutatja a tanítványokat 
expressis verbis elküldő szó Mt 10,1—8 , „...hirdessétek, hogy: El
közelített a mennyek országa. Betegeket gyógyítsatok, halottakat tá
masszatok fel, poklosokat tisztítsatok, gonosz lelkeket űzzetek ki”. Az
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üdvösség hirdetéséhez hozzátartozik a gyógyítás is. Maga a prédikáció 
is gyógyító jellegű kellene legyen: az üdvösség meghirdetésének a hall
gatók életében konkrét szabadulást, gyógyulást kellene eredményezni. 
Ez persze végső fokon nincsen a mi kezünkben. Ezzel a lehetőséggel, 
mint Isten ajándékával, azonban komolyabban kellene számolnunk és 
ezért — imádkoznunk. Ezenfelül az egész istentiszteletnek, értve ezen 
ismét a gyülekezet összejövetelét, konkrét felelősségvállalásra, a felada
tok megfontolására és konkrét cselekvésre kellene vezetnie a gyülekeze
tei, hogy azután Rm 12,1—2 értelmében annak egész élete mindenestül, 
most már ebben a tágabb értelemben, istenszolgálattá lehessen.

A gyakorlati teológia az a tudomány, amely ezzel a legtágabb ér
telemben is vett istentisztelettel, mely egyben mindig emberszolgálat is, 
foglalkozik, ahol Urunknak szolgálunk mind Ö kicsinyeiben, testvérei
ben, az emberekben.

Dr. Groó Gyula

Az egyház- és társadalomtudomány feladata
Az egyházzal összefüggő társadalomtudományokkal való foglalkozást 

a magyar evangélikus egyház — tágabb értelemben véve: a magyar 
protestantizmus — legújabkori története, annak számos eseménye tette 
szükségessé teológiai akadémiánkon.

Ezekről az eseményekről, az események zajlása közbeni folyama
tokról már sokat írtunk és sokszor, részletesen szóltunk. Most azért 
röviden csak annyit, hogy már korábban is, de különösen az első vi
lágháború után, a magyar lutheranizmus miközben elvesztette teológiai 
függetlenségét, a társadalmi—politikai ügyekben való hagyományos, re- 
formátorian különálló, az eseményekre gyorsan, korszerűen, az egyház 
és a magyar nép érdekeinek megfelelő módon való reagáló képességét, 
hasonult ahhoz a társadalmi—politikai rendhez, amely az 1920-as évek 
utáni Magyarországát jellemezte. Ez a rendszer többszörösen is elavult 
volt: jelentős tényezőkként olyan elemeket tartalmazott, amelyek a kö
zépkori feudalista társadalmi rendből maradtak anakronisztikusán visz- 
sza, és ugyanakkor még a huszadik század első harmadában sem ment 
keresztül azon a polgári forradalmon, amely az ipari forradalomig ve
zetett el Európa korszerűbb gazdasági—társadalmi berendezettségű or
szágaiban.

A magyar evangélikus egyház teológiája, egyházpolitikája és maga
tartása tehát hasonult ahhoz a félfeudális—félkapitalista voltában fa- 
sizálódó rendszerhez úgy, hogy a teológiát egy velejéig reakciós ideoló
giával keverte, egyházpolitikáját a soviniszta nacionalizmus szolgálatába 
állította — tisztelet a kivételnek, — magatartásában pedig az uralkodó 
osztály érdekeinek védelméig alacsonyodott le. S tette ezt úgy — meg
ismételve a tényeket, — hogy megtagadta azt a reformáció századától, 
a XIX. század közepéig élő teológiai, társadalmi progresszivitást, amely 
létének, megmaradásának egyik alapja volt a legnehezebb Habsburg- 
ellenreformációs korszakban is. Ennek a követelményei felmérhetetle- 
nek voltak és maradtak: hitelvesztettség híveink és az elnyomott nép
osztályok körében s egy olyan méretű lélekszám csökkenés, amelynek 
arányát egy éppen a közeli hetekben tárgyalandó teológiai doktori disz- 
szertáció mutat be megdöbbentő módon.
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A második világháború vége, a régi rendszer bukása szinte várat
lanul, de mindenképpen felkészületlenül érte a magyar egyházakat s 
köztük az evangélikus egyházat s a felkészületlenség a társadalmi—po
litikai kérdésekben való tájékozatlanság volt a legszembetűnőbb. Mivel 
— az itt is megemlítendő kivételek ellenére is — ez volt a helyzet, ma 
már törvényszerűnek kell mondanunk azt, hogy teológiai oktatásunk
ban 1946 őszén helyet kapott a társadalomtudományi tárgyak előadása, 
mégpedig azzal a céllal, hogy a hallgatóknak és nemkülönben a lelké
szeknek segítséget nyújtson ezen a téren. Segítséget nyújtson úgy, hogy 
az egész egyház önvizsgálata, öneszmélése javára váljék és úgy, hogy 
az egyháznak az új társadalmi rendben való útra találását mozdítsa 
elő.

A társadalomtudományokkal ilyen céllal való foglalkozás időszaka 
valamivel több, mint tíz év után lezárult és történhetett ez azért, mert 
befejeződött az öneszmélés időszaka: az egyház megtalálta a szocializ
must építő magyar államban önmagát, jó helyét és szolgálatának helyes 
módját. Megtalálta úgy, ahogyan ezt egy korabeli — ma már becses 
dokumentumnak számító — előadás kívánalomként leszögezte:

„Az egyház legyen egyház a szocializmusban. Hirdesse Isten tör
vényét és evangéliumát tisztán és igazán, szolgáltassa ki a szentségeket 
Krisztus rendelése szerint, végezze a szeretetszolgálatot áldozatosan. De 
miközben ezeket a szolgálatokat végzi, tudnia kell, hogy a szocializmust 
építő Magyarországon végzi azokat.

Isten kezéből fogadja el állami felsőbbségét és a szocializmusban való 
helyzetét is és nem úgy van jelen a szocializmusban, mint egy szfinx, 
amely kő-arccal, kő-szívvel és merev szemekkel nézi a körülötte épülő 
új világot, hanem szeretettel, meleg szívvel és felelősséggel segít min
den jónak megvalósításában a maga eszközeivel magyar népünk ja
vára. így pl. bátran részt kér és részt vállal népünk béke-munkájában, 
segít a társadalmi igazságtalanságok megszüntetésében, ébren tartja a 
hazaszeretetet és felemeli szavát a társadalmi bűnök ellen. Általában 
mindenütt ott van és szolgál, ahol a boldogabb magyar élet kiépítéséről 
van szó” .

A fenti mondatok elhangzása óta tizenhat esztendő telt el és ez az 
idő az akkor elhangzottakat valósággá tette. Valósággá tette, mert egy
házunk kiépített egy olyan teológiát — a diakóniai teológiát, — amely 
az evangélium hirdetését a legtágabb értelemben érti és gyakorolja, 
másrészt a magyar állam olyan politikai gyakorlatot valósított meg, 
amely tudatosan épít — világnézeti megkülönböztetés nélkül — a ma
gyar nép jóakaraté, a szocialista rend érdekeiért dolgozni és küzdeni 
tudó vallásos rétegeire.

Ebben a helyzetben — tehát: egyházunk teológiai magára találásá
ban és államunk legszélesebb, egész társadalmunkra kiterjedő, egész 
társadalmunk érdekeinek szempontjait figyelembevevő politikai—gya
korlati együttműködés megvalósítási folyamatában, — az egyházzal 
összefüggő társadalomtudományokkal való foglalkozást intenzívebbé tet
te. Ennek intézményes megvalósítása érdekében 1968. őszén teológiai 
akadémiánkon egyházunk vezető grémiuma egyház- és társadalomtu
dományi tanszéket állított fel s ez a tanszék — az akkor elhangzott 
székfoglaló tanúsága szerint — többek között a következőket tartotta 
és tartja feladatának:

1. Tudatában vagyunk annak, és ezt tiszteletben is tartjuk, hogy 
államunk a marxista—leninista ideológia alapján gyakorolja a politikai 
hatalmat, irányítja, szervezi a gazdsági és kulturális életet. Tudjuk és
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pozitíve értékeljük azt, hogy ez a politika egyezik a szocialista államok 
közös érdekeivel és, hogy ez a politika a nemzetközi konfliktusok kikü
szöbölését, a béke biztosítását, az elnyomott népek nemzeti, gazdasági 
önállóságának előmozdítását látja legfontosabb feladatának.

2. A realitások tudomásulvételén túl: helyeseljük is ezt a politikát 
és tudjuk, hogy ma úgy szolgáljuk népünk, hazánk — benne egyhá
zunk, — és egész emberiség — benne a világkeresztyénség — ügyét, 
ha a magunk sajátos módján, sajátos eszközeivel támogatjuk azt. Szá
munkra nincs és nem is lehet más, valamiféle „harmadik út” s ez azt 
jelenti, hogy noha a Szentirásból nem akarjuk és nem óhajtjuk iga
zolni a szocialista rendet, mégis elkötelezzük magunkat azon politika 
mellett, amely a nagyobb, teljesebb emberségért és igazságosságért 
folyik.

3. Az előbbieket összefoglalva: a „magunk lábán kell állnunk” s 
megtartva mindazt, ami a világkeresztvénségben meglevő teológiai 
irányzatokban jó és értékes, a magunk, az egyház történetében eladdig 
ismeretlen szituációjában kell naponként kialakítanunk egy olyan elvi 
és gyakorlati magatartást, amely biztosítja számunkra a kiegyensúlyo
zott jelent és jövendőt. Folytatnunk kell azt a munkát, amit különösen 
is 1958. után kezdtünk el és még több figyelmet kell szentelnünk az 
ún. nem teológiai tényezőknek az egyház múltjában és jelenében való 
— ahol erre szükség van — ott kritikai — vizsgálatára. — A minden
napok vonatkozásában: még konkrétabbá kell tennünk etikai felada
tainkat akár a munka, a hazaszeretet, államunk iránti hűség, akár a 
békéért való hazai és nemzetközi fáradozásunk szempontjából. — A tév
útra vezető „forradalom teológiája” helyett képviselnünk kell egy olyan 
teológiai álláspontot, amely helyesen érti és támogatja a nemzeti és 
gazdasági önállóságukért küzdő „harmadik világbeli” népeket — hogy 
csak a legfontosabbakat említsük.

4. Az így a közelmúltunkban kialakított és a jelenünkben tovább 
alakítandó út ezért abban a teológiában s magatartásban jelölhető meg, 
amelyet úgy lehet összefoglalni, hogy a magyar evangélikus egyház 
féltő szeretettel ragaszkodik a tanításban az apostoli tradíciókhoz, a he
lyesnek, igaznak bizonyult hagyományokhoz. Ezt a Szentíráson alapuló 
és az egyház története folyamán meggyökeresedett tradíciót nem lehet 
és nem szabad alapjaiban sem kérdésessé tenni, sem pedig valamiféle 
moderneskedéssel feloldani, mint ahogy nem lehet és nem szabad a 
pietizmus spiritualizmusába belefullasztani vagy a konzervativizmus 
halottsémáiba belemerevíteni, esetleg bármiféle ideológiával keverni. 
A helyes teológiai tradíciókhoz való ragaszkodás ugyanakkor felszaba
dítja az egyházat, az egyház tagjait a Krisztus megkívánta jó cselekvé
sére: az emberek, az emberiség legtágabb — társadalmi—politikai érte
lemben is vett — ügyének felelősségteljes szolgálatára.

Dr. Vámos József
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Halottunk

Novák Elek 
1907-1974

Barlahidán született 1907. március 15-én, és Nemeskéres temettük 
1974. szeptember 14-én valóban hatalmas gyászmenettel, melyet a 
templomtól a temetőig elkísért nemcsak a „Krisztus, te vagy életem” 
ősi dallama, hanem a szintén elmenésre készülődő Nyár hétvégi áldott 
napfénye is. Ügy ontotta ránk nyárvégi melegét a Nap, mintha még 
sokáig köztünk szeretne maradni. De azóta már kemény őszi szelek 
járnak Novák Elek sírja táján a nemeskéri temetőben.

Soproni licista volt mindvégig, aki kiváló tehetségével és szorgal
mával a líceumban éppen úgy, mint később a teológiai fakultáson be
csületet szerzett a zalai szórványevangélikusságnak. Édesapja többek 
között éppen abból a megfontolásból küldte komoly áldozatok árán 
Sopronba, hogy itt utólag megkapja, amit a nagy zalai szórványban 
meg nem kaphatott: a reformáció lelki örökségét. Ez az örökség any- 
nyira megragadta, hogy érettségi után itt felejtkezett, és D. Kapi Béla 
2 éves külföldi tanulmányai (Erlangen és Berlin) után 1932. április 1-én 
Győrött lelkésszé avathatta. Ügy indult, hogy talán meg sem áll az 
egyetemi katedráig! 1932. április 1-től október 31-ig győri, 1932. novem
ber 1. — 1933. április 30-ig kőszegi, majd 1933. május 1. — 1934. ok
tóber 20-ig soproni segédlelkész Ziermann Lajos esperes oldalán. 1934. 
október 21-től 1974. szeptember 12-ig a nemeskéri artikuláris gyüleke
zetben szítja a kevesen való hűség alázatos lelkületével az oltári tü
zet. Mert Róla nem az áll, amit egyik szeretett professzora szedett 
rímbe: „Magasba tör vágyam merészen, S a test alá a porba van” , in
kább az, amit Urától így jegyzett fel az evangélista; ...szerette Övéit e 
világban, mindvégig szerette őket.” Ő is kerek 40 esztendeig szerette 
Övéit — a nemeskérieket, szoporiakat, simaháziakat —, mindvégig sze
rette őket, és nem tudta őket elhagyni, jóllehet talán többre bízatott. 
De a közegyházban értékesült tehetsége és alapossága, az egyházmegyei 
és egyházkerületi számvevőszéki elnöki tisztségben, a kerületi Lelkész
képesítő Bizottságban és Bíróságban. Ami ezekben az egyházi testüle
tekben reá bízatott, az tartalom és forma tekintetében nyomdakész 
állapotban került elénk. Nem lesz könnyű megfelelő utódot találni sem 
Nemeskéren, sem a közegyházban elárvult helyeire!

1936. szeptember 2-án álltak Marics Lenkével egy ugyancsak Sop
ron megyei artikuláris templom oltáránál Vadosfán. Házasságukból egy 
fiú született és két unoka. Utóbbiak mindkét szülő ágán ároni erede
tűek, és élete alkonyán sok örömöt és boldogságot jelentettek a 67 éves 
korában elment Nagyapának.

Novák Elek gondolkodásban és minden megnyilatkozásában a bib
likus és hitvallásos lutheri teológia tudatos és meggyőződéses képvi
selője. Igen sokszor beszélt arról, hogy törvény és evangélium viszo
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nyának tisztázása és határozott hirdetése, az evangélikus lelkész egyik 
legfőbb feladata.

Élvezet volt vele utazni, mivel szóval tartotta a körülötte megtele
pedett ismeretleneket is. Értett a falusi ember nyelvén, de „bűvös 
négyzetével”, találós kérdéseivel, Nemeskér nagy múltját idéző adalé
kaival és az eklézsia humorából vett ízes dolgaival elszórakoztatta az 
értelmiségi réteget is. Nem véletlen, hogy temetésére eljöttek ezek is, 
meg amazok is. Szinte az egész falu és környéke. Az egykori nemes
kéri megyegyűlések idején lehetett ilyen mozgalmas ez a kis község. 
Nem megszokásból ballagtak az emberek végeláthatatlan temetési me
netben — a szívük indítására jöttek és meneteltek. Szerették a „Lexi 
bácsit” . És akik nem jöhettek — külföldre szakadtak és mások — az
óta gondolatban ők is megjárták már a nemeskéri temetőt.

Volt élő Krisztushite, melyben elfért a keresztyén ember derűje is. 
„Hányat tudtok már (hány prédikációt), Elek öcsém? — kérdezte 
tőle II. éves korában az öreg Zala megyei rokon. Majd 3 püspök 
prédikációjából egybeszerkesztett és szorongva elmondott húsvéti 
szárnypróbálgatás után ugyanaz az ember emígy summázta vélemé
nyét: Ügyesen elvezetted a síró asszonyokat az üres sírhoz, ott szépen 
meg is vigasztaltad őket, csak elfeledted őket haza is vezetgetni!” Mind
ezeket az utánunk jövő papi nemzedék is felidézi, valahányszor előke
rül majd Novák Elek jó barátunk és hűséges munkatársunk emléke!

Övéinek halálos ágyán hátrahagyta azt az intelmet, hogy az Úr
istennel nem szabad perbe szállni. El kell fogadni kezéből, amit Ő ki
mér ránk! Komoly tanítás! Rejtsük el szívünk mélyén, mivel nekünk 
is szükségünk lehet még rá!

Weltler Rezső
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A z igehirdető műhelye

ÚJÉV

Gal 3,33—29

A galáciabeliekhez írott levél főtémájának — törvény vagy evangé
lium — a perikópa egyik legpregnánsabb összefoglalása. S egyben tük
röződik benne Pál apostol üdvtörténeti szemlélete is. Hogyan vezeti 
Isten az ő népét a törvény „fogságából” az evangélium szabadságára.

Két kép jelzi a törvény üdvtörténeti szerepét. Az egyik szerint olyan 
Isten népe — Pál szemléletében: Izrael — számára, mint a börtönőr. 
Mintegy „védőőrizetben” (Menge) tartja a rábízottakat, akik bezárt ra
bokként nem menekülhetnek Isten vádoló tekintete és a biztos ítélet 
elől. Vád alá helyezettek valamennyien (Róm 3,19—20); zsidók, akik az 
ótestamentom igehirdetéséből nyilván tudhatták Isten akaratát, de a 
nemzsidók is, vagyis az egész többi emberiség, hiszen Isten „szívükbe 
írta” a törvényt, amint arról a lelkiismeret tanúskodik (Róm 1,18—3,20).

A másik kép szerint a törvény olyan, mint a „paidagogosz”, vagyis 
az a házitanítóféle rabszolga, aki az ókorban a gyermekekre felvigyá
zóit („kind of tutor”, New English Bibié), s őket a pálca alkalmazásával 
is kordában tartotta, ráncba szedte, fenyítette, s ezért általában félt és 
utált személy volt. Tehát semmiképpen nem a mai értelemben vett pe
dagógus.

Mindkét kép szerint a törvény szerepe, hogy az embert valóságos 
helyzetére szüntelen emlékeztesse, valóságos mivoltát feltárja. Azt, hogy 
tetteivel, de gondolataival és szándékaival is, egész életével mindig újra 
adóssá és vétkessé válik Isten előtt. Adósa felebarátjának is, akit leg
jobb akarattal sem tud igazán szeretni. A mulasztás és vétkezés szöve
vényéből nincs kibontakozás, a legszebben felépített életmű is, Isten 
mértékével mérve, töredékes és szegényes, telve ellentmondásokkal és 
kudarccal. Ezt tárja fel könyörtelen, józan realizmussal, s ezt hirdeti 
kérlelhetetlen igazmondással a törvény. Megmutatja, hogy milyenek — 
ilyenek — vagyunk.

Közkeletű félreértése azonban a törvény e szerepének, ha azt „Krisz
tushoz vezérlő mesternek” értelmezzük. A 24. v. helyes értelme: Felvi
gyázónkká lett a törvény, amíg eljő Krisztus. Nincs tehát ebben az ösz- 
szefüggésben a törvénynek valami pozitív, előkészítő szerepe, mintha a 
törvény ismerete Krisztusra hívná fel a figyelmet. Hiszen, ha így lenne, 
akkor a törvényből volna megigazulás, Istennel való viszonyunk ren
dezése, vagy legalábbis a törvény segítségével is. A törvény azonban 
csak Isten előtti kilátástalan helyzetünket tárja fel, nem vezethet rá 
azonban a kiútra, Krisztusra.

Minden átmenet, előkészítés nélkül következik be tehát a döntő 
fordulat, Isten szabadító tette a Krisztusban. „Mint győztes sereg vo
nult be a hit, és megszabadította a fogságban sínylődőket” (G. Dehn). 
Ez a hit, ötször fordul elő a szakaszban, ez a szinte megszemélyesített 
főfogalma a páli — és lutheri — teológiának. Nyilvánvaló, hogy szinte 
Krisztus, vagy az evangélium cserefogalmaként is szerepel. Hiszen nem 
a hit jött el, vonult be győztesként, hanem maga Krisztus. S vele eljött

744



a hit lehetősége. Krisztus megnyitotta a törvény börtönének zárait, el
űzte a strázsámestert; ezeknek üdvtörténeti szerepe lejárt. Vádlottak
ból, elítéltekből, zsákutcában szorongókból egy csapásra Isten gyerme
kei lettünk. Szándékosan használja Pál az erősebb „Isten fiai” (hüjoj) 
kifejezést, mintegy figyelmeztetve arra, hogy azért lehetünk fiák, mert 
eljött a Fiú, az egyetlen. Mivel Ö testvérünk, pontosabban minket test
véreivé fogadott, lehetünk mi is Isten fiai, szeretett gyermekei. Meg
igazítunk tehát: rendezte Isten viszonyunkat Vele, s így önmagunkkal 
és a felebaráttal is.

Mert ebben az új helyzetben — megigazultan, Krisztust felöltöz
ve, belémerítkezve (27. v.) — nemcsak Istennel kerülünk új reláció
ba — Atya és gyermekei —, hanem az emberi élet nagy feszültségei és 
viszonylatai is új megvilágításba kerülnek. Zsidó és görög, szolga és 
szabad, férfi és nő: a vallási, politikai, társadalmi, nemzeti és faji, nemi 
és családi kérdések nem szűnnek meg varázslatszerűen — ezt csak a 
mindenkori rajongás véli —, de Krisztus, tehát Isten szeretete felől, vagy
is hitben, közelíthetők meg. Nem oldódnak fel és meg, de feszültségük 
elhordozható és eljuthatunk részletmegoldásokra, amik jeleket adhat
nak a végső megoldásról — Isten országáról. S lehet ezekben a részlet- 
munkákban Isten munkatársaiként minden erőnk latbavetésével, a szol
gálat leikével már most fáradoznunk az emberek lehető legjobb javán, 
ezekben az emberi relációkban.

*
Perikópánk eredetileg Jézus körülmetélése ünnepére, karácsony nyol- 

cadnapjára rendeltetett, Lk 2 ,21  kontextusában. Így lett belőle újévi 
prédikációs textus. Üjév istentisztelete általában a leglátogatottabb al
kalmak egyike szokott lenni. Szilveszterrel együtt nem egyházi ünnep
nap, hanem emberi „kázus”, élet- és sorsforduló-íze van sokak számára, 
amikor kétségkívül sajátos várakozásokkal, hangulattal eltelt hallgatók
kal — gyülekezettel? — van dolgunk. 1975 újéve az idősebb hallgatókban 
harmincéves emlékek erdejét kavarhatja fel. S a második világháború 
végére, hazánk felszabadulására, népünk új társadalmi és politikai rend
ben való elindulására, e valóban történelmi korfordulókra emlékezve, 
az ifjabb nemzedék is történelmi leckét tanulva, tekint előre, a jövőbe.

Isten mai népe, Jézus gyülekezete számára az újévi útravaló a 26. 
vers evangéliuma: Isten fiai vagyunk, lehetünk mindnyájan, a Jézus 
Krisztusban való hit alapján! Ezzel a bizonyossággal, ennek reménysé
gével, derűjével, örömével, ezért hálát adva indulhatunk az új eszten
dőbe. A perikópában annyit emlegetett hit ennek a drága ajándéknak 
az elfogadása, megragadása. Erre támaszkodhatunk, ez vesz körül ben
nünket mint egy vért, bármit hozzon is életünkben az elkezdődő esz
tendő, semmi el nem szakíthat Istennek ettől a szeretetétől. A fiúságot 
nem teheti érvénytelenné semmi. „Isten szeretetétől születtünk új életre 
és abból élhetünk is abban” , (Moltmann).

Hogyan érvényesül istenfiúságunk, Isten szeretetéből táplálkozó új 
életünk a konkrét emberi relációkban — ma? Zsidók és görögök: val
lásos és nemvallásos, világi emberek elhordozhatják egymást és együtt 
élhetnek és fáradozhatnak mindannyiunk javán. Hiszen Jézus is meny
nyire „szekuláris” embereket hívott magához, kora kegyesei megbotrán
kozására! — De joggal gondolhatunk itt a „rasszizmus” kérdéshalmazá
ra is; korunk keresztyénségének egyik nagy alkalma lehetne, ha e téren 
jelt adhatna az emberiségnek Krisztus ellentéteket és korlátokat legyő
ző szeretetéről.
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Szolgák és szabadok: a társadalmi kérdések ma világviszonylatban 
az egyes népekben és a népek között is jelentkeznek. Rabszolgák már 
formailag alig akadnak, de a valóságban gazdasági béklyók verik lánc
ra a gyengéket és kizsákmányoltakat. Előítéletes szemléletek tartják 
néha fogva az embereket. A „Krisztusban” itt s a többi relációban is, 
nem azt jelenti, hogy előbb mindenkinek kerestyénné kell lenni, s az
után oldódhatnak meg a kérdések — ilyen ígéretünk nincsen a Bibliá
ban —, hanem azt, hogy Jézus tanítványai Urunk leikével közelíthetik 
meg a kérdéseket, s végezhetnek konkrét szolgálatokat a megoldások 
irányában.

Férfiak és nők: a női nem sokévezredes elnyomására napjainkban 
új fogalom született, a „szekszizmus” (a rasszizmus mintájára). Tény, 
hogy az emberiség most kezd csak komolyan elgondolkodni azon: mit is 
jelent az ember női és férfiúi mivolta, s a kettőnek minő közössége és 
egysége a teljes emberség, a mumanitás teljességének Isten teremtő 
szándéka szerinti megvalósítása, vagy legalábbis kísérlet erre.

Ez a Krisztusban megjelent új élet nem új törvény, amit a világra 
lehetne erőltetni, hanem felkínált ajándék. Értékét a vele hálával élők 
ízlelhetik meg. Tanúságot téve arról, hogy valóban megszabadultak a 
törvénytől: nem maguk aggályoskodnak holnapjukról, hanem azt biza
lommal teszik le Isten szeretetébe. Ezt az Új esztendőt és a többit is.

Dr. Groó Gyula

Laikus kérdések és szempontok Gal 3,23—39-hez

Nekem az újév olyan, mint egy új könyv, életem új regénye. Űjév 
napján csak a címét tudom. Mit rejtenek a lapjai, az titok. — Jó tudni, 
hogy Isten gyermekei vagyunk. Ez szépen hangzik a templomban, de 
mit értenek ebből az utcán?

Az új évet is Isten adja. Nem mi szerezzük. Isten az Ura az új 
évnek is. Nem vagyunk az a sors, az idő, a dolgok bábfigurái, hanem 
részesei vagyunk Isten áldásának.

Pál idejében is sok várakozás volt a világ, az emberiség új korsza
kát illetően. Pál szavaiból azt kell meghallani: új év, új élet Jézus mun
kája. Pált is Jézus Krisztus formálta egészen újjá. Mi volt ez az új? 
Felismerte: Nincs zsidó, sem görög... Ma is nagy ellentétek feszülnek 
a világban: gazdasági, faji, nemi, társadalmi téren. Pál Jézusban az 
egész emberiséget eggyé tevő Istent ismeri fel. (31)

Ha a világ keresztyénségére gondolok, nem látom, hogy már min
denki felismerte volna, hogy nincs faji különbség, hanem mindannyian 
Isten testvérei vagyunk, s ezért egymásért munkálkodó felelős szeretet- 
ben kell élni.

Mi a törvény célja, s hogyan lehet azt betölteni?
Egyszerű keresztyén ember hogyan öltözheti fel a Krisztust? Mit je

lent Krisztust felöltözni az új esztendőre előre nézve? (56)
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ÚJÉV UTÁNI VASÁRNAP

1 Pt 4,12—19

Textusunkban érződik az a feszültség, amely a mindennapi élet
ben is megvolt azok között, akiknek a levél íródott. Pogány környe
zetben éltek azok a gyülekezetek, amelyekhez az apostol címezte a le
velét, s ez az adottság természetszerűleg teremtett feszültséget. Más 
volt a keresztyének életfolytatása, magatartása, mint a pogány töme
geké, s az ebből támadt feszültség nemegyszer szenvedésig fokozódott. 
— Üj esztendő elején, jövőbe nézve természetszerűleg van bennünk is 
nyugtalanság, hiszen nem tudhatjuk, mit hoz a jövő. Ez a feszültség a 
különféle szenvedésektől való félelemig vezethet el nálunk is. Ezért — 
ha egészen más is az alapszituáció —, nem fölösleges Péter apostolra 
figyelnünk: mit mond el a szenvedés okáról, a szenvedésben való ke
resztyén magatartásról és a szükséges erőforrásról.

1. Mi a szenvedés oka? Ezt a kérdést okvetlenül tisztázandónak 
tartja az apostol, mert ettől függ elsősorban, hogy milyen a keresztyén 
ember magatartása. Sokszor vitt végzetes tévedésbe a szenvedés oká
nak félreértése. Lehet szenvedni mint gyilkos, tolvaj, gonosztevő, más 
dolgába avatkozó (15. v.), de így „senki se szenvedjen közületek” — 
írja az apostol. Sőt a keresztyén embernek meg kell találnia a felada
tát arra nézve, hogy ilyenek miatt másoknak se legyen szenvedése a 
világban. Ne legyen „gyilkosság” sem kicsinyben, sem nagyban, s min
den gonoszság elé állítson gátot a szolgáló szeretet. A másik fajta szen
vedést úgy említi az apostol, mint részvételt a Krisztus szenvedésé
ben, mint Krisztus nevéért vállalt, keresztyén szenvedést. Az ilyen 
fajta szenvedésről mindenekelőtt azt mondja, hogy az természetes. „Ne 
ütközzetek meg rajta” (12. v.) Ha valaki keresztyén módon él, segít 
győzni a bűn okozta szenvedésekben és szeretettel szolgál, természetes, 
hogy szembe kerül a gonosz, embertelen indulatokkal, az önző, szeretet
len magatartással. És ez szenvedést okoz Isten népének, mint ahogy 
Jézusnak is az okozta a legnagyobb szenvedést, ha mentő szolgálatát 
visszautasították. Erről a szenvedésről mondja a továbbiakban a levél 
írója, hogy az Istentől van. Nem elpusztítani akar általa az Isten, ha
nem megtisztítani. Ezért hangsúlyozza, hogy Isten népén kezdődik az 
ítélet, s ezzel visszautal Jeremiás (25,9) és Ezékiel (9,6) prófétára, akik 
ugyancsak arról prédikáltak, hogy Isten templomát éri elsősorban a 
próbatétel. A próbatételből azonban lehet győztesen kikerülni. Isten 
mentő ítéletét az ő akarata szerint elfogadni. — Isten mai népe is kell, 
hogy különbséget tudjon tenni a szenvedések különböző indítóokai kö
zött. Ha a bűn okoz szenvedést bárhol, bárkinek, ne nyugodjunk 
bele, hanem harcoljunk ellene. Ha bűneinkért számonkérnek bennün
ket, ne viselkedjünk mártírként, hanem tartsunk bűnbánatot és le
gyünk készek a megújulásra. Ha pedig Isten tesz próbára, akkor sem 
a saját dicsőségünk keresése a feladatunk, hanem az, amit a mai va
sárnap összefoglaló témája így mond: „Alázzátok meg magatokat Isten 
keze alatt.” (Agenda) Ez az Isten szerint való eredménye a próbatétel
nek, de — jó program az új esztendőre is.

2. Milyen a keresztyén magatartás a szenvedésben? Közelebbről: az 
Isten szerint való szenvedésben, a próbatételben. Kifejezetten nem 
mondja ki textusunk, de egészen világos belőle, hogy a keresztyén ma
gatartás: nem örökbe szorított kézzel, tehetetlen dühvei, bosszút es

747



küdve tűrni a szenvedést. Nem is megrémülve a „tűztél”, mintha az 
valami váratlan, meglepő és pusztító csapás lenne, végleg elcsüggedni. 
Nem is meddő vitába szállni emberekkel, vagy eseményekkel, s bi
zonygatni a magunk vélt igazát. De nem is hasonulni a világhoz a ter
hek súlya alatt, mert ez Krisztus megtagadása lenne. Mindezt azért 
nem teszi a keresztyén ember, mert az ilyen magatartás bénít. Az ön
maga sorsával elfoglalt ember befelé fordul, tehetetlenné válik. Pedig 
a próbatételben is megvan a feladata, amit teljesítenie kell. Ez a fel
adat most is a szolgálat, a jó cselekvése (19. v.) Jót tenni az tud, aki 
a sorsát, jövőjét, „lelkét” , az egész életét Isten kezében tudja. Amint 
Jézus is Isten kezébe tette azt a legnagyobb szenvedés idején. Innen, 
és így vezet út az öröm felé, próbatételben is (14. v.), sőt ez az út el
vezet egészen a hálaadásig, az Istent dicsőítő magatartásig (16. v.) 
Mert természetes a Krisztus sorsában részesülő tanítványnak, hogy hit
valló magatartásával engedelmeskedik az Isten evangéliumának, s így 
dicsőíti Istent. Nem másokra érti elsősorban a fenyegető kérdést, hogy 
mi lesz azok vége, akik nem engedelmeskednek, hanem ő maga vi
gyáz arra, hogy ne legyen engedetlen. — Ez az engedelmes magatartás 
lesz a járható út az új esztendőben is, amely a mindennapok gyakorla
tában úgy valósul hogy jót teszünk másokkal, szolgálunk embertár
sainknak. így dicsőítjük legmegfelelőbben Urunkat, s okozunk igaz 
örömöt másoknak, de önmagunknak is.

3. Mi az erőforrás a szenvedésben? Olyan erőre van szükségünk, 
amely nemcsak elviseli a szenvedést, hanem képes jót cselekedni és Is
tent dicsőíteni. Az apostol mindenekelőtt Krisztus szenvedésére hi
vatkozik, mint amely erőforrása a mi szenvedésünknek is. Ha ez 
nemcsak hittani tétel, hanem erőt adó evangélium, akkor — mint Is
ten szeretetének legnagyobb jele — valóban alkalmas az erősítésre. Az 
engedelmes keresztyénnek az is megnyugvást jelent, hogy szenvedését, 
annak idejét, mértékét, módját, mindent Isten kezéből vesz. Megújítja 
erejét az ígéret is: eljött az igazságszolgáltatás napja. Nem saját iga
zában bízik, hanem Krisztusban, aki „megigazítja” . S addig is erőt ad 
a szolgálatra. A végső reménysége, a mindenre elegendő erőforrása is 
az, hogy részesülni fog Krisztus dicsőségében is. Tudja, hogy az erőt 
nem arra kapja, hogy tétlenül várja a szenvedés elmúlását, hanem — s 
ezt nem lehet eleget hangsúlyozni —, hogy a kapott erővel. Krisztus 
erejével vigasztaljon, segítsen, utat mutasson, egyszóval szolgáljon. — 
A szolgáló élethez sok erőre lesz szükség az új esztendőben is. De erő
forrásaink kiapadhatatlanok. Elegendőt kapunk Urunktól a minden
napi szolgálatra.

Bárány Gyula

ÚJÉV UTÁNI VASÁRNAP 
1 Pt 4,12—19 

A textusról

A 12. v. értelembe kb. ez: Ne tartsátok „idegen” dolognak, hogy 
szenvedtek, ne gondoljátok, hogy ez összeférhetetlen a keresztyénség- 
gel. így is érthetjük: ne idegenítsen el benneteket a Krisztustól, ha
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szenvednetek kell. A szöveg azt sejteti, hogy a gyülekezetét hirtelen 
érte valami nagy szenvedés, „mintha valami tűzvész tört volna ki” . 
Lehet, hogy ez okozta a problémát. Talán számítottak arra, hogy nem 
lesz könnyű az életük — de nem ilyen hirtelen. Péter azt mondja, 
hogy mindez kísértés, megpróbáltatás.

Külön figyelmet érdemel a 15. v. Péter ezekkel a szavakkal arra 
figyelmeztet, hogy nem minden szenvedés jelent részesedést Krisztus 
szenvedésében. Sokan maguk szerzik maguknak a bajt: gonoszságukért, 
bűneikért kell szenvedniük. Egyszerű példákat hoz elő. Először úgy tű
nik, mint a tízparancsolat szolgálna mértékül. A kifejezések (gyilkos, 
tolvaj, gonosztevő) a Törvényre utalnak. Az is lehet, hogy a „mások 
dolgába avatkozó” a 8. parancsolatra utal. Ugyanakkor azonban Péter 
szavaiban egészen bizonyosan a korabeli társadalomnak, és benne a 
címzett gyülekezetnek problémái tükröződnek. Péter tehát két helyről 
kap indítást példáihoz: Isten igéjéből, amelyből ő és a gyülekezet él, és 
a környezetéből, amelyben élnek.

A 16. v. azt mutatja, hogy szégyellték a szenvedést. Ennek bizonyá
ra az az általános felfogás volt az oka, hogy aki szenved, az bűnös. 
Az előző versben felhozott példák azt mutatják, hogy ez a vélemény 
nem volt alaptalan. Péter tud egy másik fajta szenvedésről, amelyben 
nincs semmi szégyellni való, sőt az az Isten dicsőségét szolgálja.

A 17. v. azt a gondolatot szólaltatja meg, hogy közel van az ítélet. 
Isten ezt a saját házán ti. az egyházon kezdi.

Az utolsó verset így értem: Mindenki rászorul a bocsánatra, azok 
is, akik nem nyilvánvaló bűneikért szenvednek. Ezért nem tehetnek 
mást, mint Isten kezébe ajánlják életüket és jót cselekszenek.

Néhány gondolat a prédikációhoz

Az újév utáni vasárnap témaköre ez: Alázzátok meg magatokat 
Isten keze alatt. Amikor egy új esztendő első vasárnapján, talán tele 
új tervekkel indul a gyülekezet és indulnak a gyülekezet tagjai majd 
tovább, ez az ige alázatosságra int és figyelmeztet arra, hogy Isten 
ítéletét nem kerüli el az egyház, hogy minden cselekedetünkért felelő
sek vagyunk Isten előtt.

Ez az ige arra is int, hogy ügyeljünk a becsületes életre. Minden 
egyes keresztyén embernek, az egész keresztyénségnek vigyáznia kell, 
hogy ne vétkezzék Isten parancsolatai ellen, azok ellen a törvények el
len, amelyek az embereket védik. Igénk olyan bűnöktől óv, amelyek az 
embernek és a közösségnek ártanak, és amelyeket nemcsak Isten tör
vénye tilt vagy büntet, hanem a társadalmi és állami törvények is. 
Ma meg kell gondolnunk, hogy az is gyilkos, aki a közlekedésben cser
ben hagyja áldozatát, és az is, aki háborút akar, vagy aki nem tesz 
meg minden tőle telhetőt, hogy azt megakadályozza. Tolvaj az is, aki 
a köztulajdon ellen vét, aki aljasul kijátszva a közösséget csak a saját 
hasznát keresi. Ha az egyház sokak előtt elveszítette becsületét, akkor 
ez sajnos a legtöbb esetben nem a Krisztusért való szenvedés, hanem 
Péter kifejezéseit használva — „mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy go
nosztevő” szenved, mert nemegyszer azokat támogatta, akik háborút 
indítottak, akik a maguk gazdagságának növelése érdekében másokat 
kizsákmányoltak, sőt nemegyszer maga az egyház is ezeket cselekedte.

Igénk abba az összefüggésbe tartozik, amelyben Péter a gyülekeze
tei arra hívja fel, hogy mindenben kövesse Krisztust. Az előbbi figyel-
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meztetések azt mutatják, hogy Péter nem valami elképzelt, eszményi 
Krisztus követésére hív, hanem annak a Krisztusnak a követésére, aki
ről az evangéliumok tesznek bizonyságot, aki maga nem cselekedett 
bűnt, aki betöltötte Istennek törvényét, védte az emberek életét, egész 
életét arra áldozta, hogy szeretettel szolgáljon az embereknek. Így vál
lalta a szenvedést: a hálátlanságot, igazságtalan vádakat és azoknak 
gyűlöletét, akiknek bűnét leplezte. Így vállalta a kereszthalált, amely 
nem az ő bűneinek büntetése volt, nem egy elrontott élet csődje, ami 
nem valami látszat, színjáték volt, hanem a legnagyobb szeretet szol
gálata, azért, hogy megmentse az embereket.

Az érti meg helyesen ezt az alapigét, aki nem akar előírást és 
programot csinálni a szenvedésből. Péter nem arra biztatja a gyüle
kezetei, hogy keressék a szenvedést, hanem egy váratlanul előadódott 
konkrét helyzetben nyújt segítséget azoknak, akik szembetalálják ma
gukat ezzel a kérdéssel. Az ennek az igének a nagy pozitívuma, ami
vel befejeződött. A keresztyén embernek és az egyháznak az a dolga, 
hivatása és feladata, hogy „jót cselekedjék” minden körülmények kö
zött. A maga életét Istennek kell ajánlania, azt nem kell féltenie, és 
nem azzal kell az időt tölteni, hogy hogyan lehet megmenteni az egy
házat és a hitet.

Az egyháznak programja a „Jó cselekvése”. Annak a cselekvése, 
ami másoknak, az embereknek, sőt az egész emberiségnek javára van. 
Ennek érdekében vállalunk minden jó szolgálatot mindazokkal együtt, 
akik ennek a világnak a javát akarják. Ez az, amiről Luther úgy be
szél, hogy a keresztyén ember hit által szabad úr minden félelem, 
gond és baj fölött, de a szeretet által mindenkinek szolgája. Nagyon 
szemléletes az a hasonlata, amelyet erről az ún. invocabit-prédikációk 
egyikében mond, amelyben a hitet és a szeretetet a nap ragyogásához 
és melegéhez hasonlítja: a nap mindig egyformán fényes, de a melege 
úgy változik, ahogyan arra a földnek szüksége van. A keresztyén em
ber hite változatlanul Istenbe kapaszkodik és azt senki meg nem vál
toztathatja, de a szeretete az emberekhez alkalmazkodik, mindig azt 
tartja szem előtt és mindig azt cselekszi, ami az emberek javára van. 
Ezt kell megtalálnia mindenkinek és ezt a programot kell kitűznie 
maga elé az egyháznak a most következő új évben is.

Dr. Muntag Andor

VÍZKERESZT ÜNNEPE

Mt 2,1—12

Akinek minimális bibliaismerete van, annak Betlehem csak egyet 
jelent: Jézus születési helye. Jézus születése idején — az Isten meg
valósult ígéretét nézve — hitet eldöntő falunév volt ez: Betlehem.

A napkeleti bölcsek eljutottak Betlehembe. A vezetőt Istentől kap
ták. Az irányítást is Isten végezte. A csillag vezette őket. A fény, mely 
jelzi Isten útját a világban! A fény, mely a napkeleti bölcseket Jézus
hoz vezette!

Heródes is eljutott Betlehembe! ö t  az emberi hatalomféltés, a düh, 
a féltékenység, a bosszú vezette — fegyverrel a kezében! Heródest a 
bosszú sötété hozta, hogy az Isten gyújtotta világosságot eloltsa — Jé
zust megölje!
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Vízkeresztkor Isten igéje oda akar vezetni mindnyájunkat, hogy meg
lássuk Jézus dicsőségét, amely megjelent ebben a világban, sőt ragyog 
ebben a világban!

Hol és hogyan ragyog?
 1 . „Szent igéd e fénylő csillag” — énekeljük a 169. ének 4. verse 

elején.
Jézus dicsőségével ott találkozik az ember, ahol az Isten igéje 

hangzik. Az igehirdetés az a fényforrás, amely Jézushoz vezet ma! 
„A hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus igéje által” — mondja 
Pál apostol (Rm. 10,17).

Ennyire fontos az igehirdetés útmutató világossága! Különben el- 
csüggedten vallhatjuk: „Hiszem, hogy saját eszemmel és erőmmel nem 
tudnék Jézus Krisztusban, az én Uramban hinni, sem Őhozzá eljutni”
— ahogyan ezt Luthertől megtanultuk az Apostoli Hitvallás III. hit
ágazatának magyarázatában.

Hit kellett ahhoz, hogy a napkeleti bölcsek a gyermek Jézusban 
a Megígértet lássák meg és imádják. A hitük azonban nem ott és ak
kor kezdődött, hogy leborultak, hanem ott, amikor meglátták, hogy ho
vá, kihez vezette őket az Isten!

Az igehirdetésben pedig maga az Isten Szentlelke tesz bizonyságot 
úgy Jézus Krisztusról, hogy felragyogtatja különleges szeretetét!

S ebben a szeretetben az a legcsodálatosabb és legmeghökkentőbb, 
hogy „a szent Isten egyetlenét íme, jászolba fekteték. Ember romlandó 
testibe — öltözött az örök ige” ! Ez karácsony — Luther szavaival (133. 
ének, 2 . verse).

S ma elsősorban az igehirdetés teremti meg bennünk azt az élő 
bizodalmát, hogy vonzódjunk Jézushoz, a szeretet forrásához! Az ige
hirdetés és az igehallgatás együtt az a csatorna, amely összeköttetést 
teremt köztünk és Jézus között! S ez az ige ma ide hív — lásd ezt a 
szeretetet, nézd úgy: ez Krisztus dicsősége, amely megjelent a világban!

2. Jézus nem a templomok csendjében, királyi palotában, hanem 
családi otthonban él, lakik! Isten az ő szeretetét, Jézust, emberek közé 
küldte, valóságos emberként!

Vízkereszt azt jelzi, hogy az a ház, amely fölött megállt a csillag
— jelezve: ott van Jézus —, az emberek lakóhelye volt! Ma ott ragyog 
ez a fény, ahol szeretet, békesség, emberség van a családban, egyház
ban, a világban!

3. Ma Jézus a mi szeretetünk fényével akarja megjelölni azt a he
lyet, ahol Ő jelen van!

a) a világot, amelyben élünk! Hogy ne csak tézis legyen ez: „Az Úré 
a föld és teljessége, a földkerekség és a rajta lakók” (Zs. 24,1), hanem 
szeretetünk éreztesse meg velük az emberiségért és a világ jövőjéért 
érzett felelősséget. A Jézustól kapott szeretetünk legyen a világosság, 
az útmutató arra, hogy hogyan kell szeretni a világot Jézus szereteté- 
vel — odaadóan, hűséges munkával, áldozatvállalással!

b) az egyházat, amelyben egyugyanazon időben élünk, mint a világ
ban és a társadalomban! Az egyház az a hely, a gyülekezet közössége 
az az alkalom, ahol az ige és a szeretet felelőssége együtt mutatnak 
Jézusra és vezetnek el másokat Jézushoz.

c) a családot i— ahol a szeretet világosságával és felelősségével van 
velünk Jézus a gyermeknevelésben is, a hitvestárs megbecsülésében is, 
az idősebb nemzedékről gondoskodásban is!

Erre a szolgálatra — történjék az a családban, az egyházban, a 
társadalomban — Jézus szava az igaz: úgy tündököljék világosságtok
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az emberek előtt, hogy azok látva jócselekedeteiteket, dicsőítsék a meny- 
nyei Atyát. Azaz felismerjék közösségi életünkben, magatartásunkban, 
szeretetünkben, felelős szolgálatunkban azt a Jézust, akire tulajdon
képpen mindez mutat!

4. Ennek a szolgálatnak a betetőzése az az eredmény, amit a böl
csek éreztek: igen nagy örömmel örvendeztek. És bementek a házba, s 
ott találták Jézust!

Ez az igazi vízkereszt öröme — ott Betlehemben — s közöttünk. 
„Itt az Isten köztünk” !

Detre János

Laikus kérdések és szempontok Mt 2,1—12-höz

Kik voltak a napkeleti bölcsek? Királyok, uralkodók, mágusok, va
rázslók, pogány papok?

Mikor uralkodott Heródes király? Ez ugyanaz a Heródes, aki Ke
resztelő Jánost kivégeztette?

A mai időszámításunk szerint melyik évben született Jézus?
Feltűnő csillagot, vagy több csillagból álló csillagképet láthattak a 

bölcsek?
Miből gondolták, hogy ez a király, mégpedig a zsidók királyának 

a születését jelzi?
Melyik országból és milyen távolról jöhettek ezek az emberek?
Miért akarták felkeresni az újszülöttet? A csillagászati jelenség iga

zolását keresték? Volt a szívükben vágyakozás a zsidók hite és Istene 
iránt ?

Honnét tudta Heródes, hogy a bölcsek által keresett újszülött a 
Krisztus? 

Miért titokban hívatta magához Heródes a bölcseket?
A 9. és 10. vers nagyon meseszerűen hangzik. A mai tudományos 

ismeretekkel is rendelkező ember naivnak tartja ezeket a mozzanato
kat. Mi volt a mirha? Lehet-e ma és milyen mértékben szabad az ál
mokra figyelnünk?

Ez a történet azt akarja megmutatni, hogy Jézus megszületése olyan 
esemény, amely az egész emberiséget és az egész világmindenséget 
érinti. Csupán Jézus halálával lehet összehasonlítani. Nem ok nélkül 
való, hogy Jézus halálával kapcsolatosan jelentős természeti esemé
nyekről is olvashatunk. (52)

VlZKERESZT UTÁN 1. VASÁRNAP

Lk 2,41—52 

Kettős kötöttségben 

A  vasárnap jellege

A karácsony és epifánia kettős nagy Krisztus-ünnepének befejező 
időszakában vagyunk. Ennek az időszaknak a vasárnapjai különösen is 
Jézus dicsőségét akarják felragyogtatni. A fenti ősi evangélium is még 
karácsony fényében akarja bemutatni a gyermek Jézust, akinek isteni
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dicsősége betöltötte a jeruzsálemi templomot, engedelmessége pedig a 
názáreti családi otthont.

A keresztyén ember kettős kötöttségben él, mert a szeretet kettős, 
nagy parancsolata kötelez. Jézus példája is — amelyen átsüt isteni 
dicsőségének, de egyúttal valóságos emberségének is a fénye — ebbe 
az irányba tereli gondolatainkat.

Kézenfekvő lenne a gyermekek, még inkább a „mai fiatalok” szem
szögéből nézni és tovább fűzni az ősi történet mai vonatkozásait. Le
hetne arról szólni, milyen nehéz sokuknak megtalálni a „templomhoz 
vezető utat”, vagy milyen nehéz áthidalni a nemzedékek ellentéteit. 
Mégsem ezt a megoldást kellene választanunk. Inkább arra próbáljuk 
most — rendhagyó módon — az igehirdetés élét irányítani, hogy a 
templompadban ülő szülőnek is kettős kötelezettsége van: az Isten 
iránti hűség és a gyermekei iránti felelősség.

Az első is, második is a szeretet ősi, nagy parancsolatából ered, 
mégis más-más aktualitást kap mindkettő napjainkban.

Vannak egyházak, amelyek az Isten iránti hűség kötelezésére tuda
tosan és intenzíven intik a rájuk bízottakat. A gyóntatószéktől kezdve 
a lelkigyakorlatokig és a szentbeszédektől a cura pastoralis különféle 
alkalmaiig sokszor és sokféleképpen serkentenek hitre és egyházhűségre, 
különösen is a misehallgatásra. Mi protestánsok nem tartjuk „kötelező
nek” a vasárnaponkénti templomi alkalmak látogatását, nem tartjuk 
„bűnnek” azok hosszabb vagy rövidebb kimaradását. A protestantiz
mussal járó — sokszor igen kérdéses — individualizmus, liberalizmus és 
szabad gondolkodás nem egyik okozója-e (hétköznapokon amúgyis nagy 
többségében zárva tartott) templomaink több helyen tapasztalható el
néptelenedésének és a lelki élet elsekélyesedésének? Epifánia táján jó 
ráeszmélnünk arra, hogy üres templomokban ritkán tud felragyogni 
Isten dicsősége, üres templompadok előtt aligha tud átütő erővel szol
gálni az ige hirdetője!

Fel lehet vetni a textus alapján a kérdést szülőknek és nagyszü
lőknek: megtesznek-e mindent azért, hogy maguk, gyermekeik és uno
káik a Krisztushoz és annak igéjéhez való hűségnek el nem szakadó 
láncolatában egymásba kapcsolódó láncszemek legyenek múlt és jövő 
között? Erre Jézusnak és az apostoloknak sok szava kötelez bennünket 
(Lk 18,8, Ef 6,4b stb.).

Legalább ekkora fontosságú azonban a mai kérdésfelvetés másik 
dimenziója is. A szeretet parancsolatának horizontális vonala nemcsak 
általánosságban mutat a „felebarát” irányába, hanem az a szülő— 
gyermek helyes relációjára is vonatkozik. A szocialista társadalomban 
élő mai keresztyén szülőknek nemcsak az a felülről kapott feladata, 
hogy építse meg gyermeke számára is a templomba vezető utat, hanem 
az is, hogy megmutassa gyermeke helyét a társadalomban. Amint a 12 
éves Jézus is csak az ünnep óráiban volt a templom szent áhítatának 
légkörében, míg fiatal élete zömét a munkás hétköznapok töltötték ki, 
úgy a mai szülők sem nevelhetik gyermekeiket egyedül csak Istennek, 
hanem példát kell nekik mutatniok az emberi közösségben való helyes 
helytállásra is.

Sok szülő és nagyszülő valóban gyakran idejét múlt érvei, sok 
lelkészcsalád gyermekeinek és unokáinak „kötelező” igealkalmai a kény
szer folytán jó szolgálat helyett rosszat is eredményezhetnek. A dac és 
ellenkezés, s később néha teljes elfordulás nemegyszer arra vezethető 
vissza, hogy sok szülő akaratlanul is „ingerli” ilyenekkel gyermekét
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(Ef 6,1a). Talán Augustinus édesanyjával!, Monica-val együtt Ambrosius 
tanácsára „többet kellene beszélnie Istennek gyermekéről, mint gyer
mekének Istenről” , — s miközben szüntelen szem előtt kell tartania 
fentebb tárgyalt, „vertikális” kötelezettségeit, mindent el kell követnie 
azért, hogy gyermeke ne a „kettős nevelés” okozta feszültségben éljen, 
hanem ideológiailag tisztázva helyét, mint keresztyén hivő is jó szívvel 
tudjon együttműködni minden jóakaratú emberrel társadalmunk, né
pünk és az egész emberiség javán.

Így, e mai kérdések boncolása és az Ige fényében való megvilágí
tása közben válhat a „Tizenkétéves Jézus a templomban” ősi, szép és 
sokszor feldolgozott története Isten dicsősége fényének mai transzpa
rensévé és sok mai keresztyén magyar család békés együttélésének 
modelljévé.

Dr. Fabiny Tibor

VÍZKERESZT UTÁN 1. VASÁRNAP 

Lk 2,41—53

Elküldve az Isten ügyében

A detempore: Azt hiszem, szerencsétlen dolog lenne ebből a tex
tusból a vízkereszti vasárnapok hagyományos üzenetéről szólni.

a) Észre kell vennie egyházunknak is azt a folyamatot, amely 
vidéki környezetben is igen erősen érezteti hatását. A napokban fia
talok kerestek fel. Esküvőjük időpontja kissé meglepett. November 7-én 
szeretnének házasságot kötni — válaszolták. Új ünnepek, jeles napok 
lesznek a mérvadók. Egyszóval nem utalhatok magyarázat nélkül olyan 
dolgokra, melyek, főleg a fiatalabb generációra nézve teljesen Isme
retlenek.

b) Maga a textus is zavart kelthet, hiszen más ünnepek említé
séről is hallunk (a páska ünnepe, valamint Jézus személyes ünnepe 
először a szent városban a Páska ünnepén; Rienecker: Das Evangélium 
des Lukas).

Az, hogy Jézus először van fent Jeruzsálemben egy ilyen ünnepen, 
már csak abból is érthető, hogy az egyik szövegvariáns, amely kiemeli, 
hogy most, ebben az esetben magukhoz vették a gyermek Jézust és 
úgy mentek fel az ünnepre.

Csak csodagyerek?

A racionalizmus kiváló alapigének tartotta textusunkat olyan 
alkalmakra, melyeken a gyermekekről kellett szólni. Milyen jó, ha 
már a lehető legkorábban elkezdjük a fiatalok taníttatását! — kiáltott 
fel egy lelkes szónok.

Nem az a csodálatos, hogy a gyermek Jézus 12 éves kora ellenére 
a „tudósok” között marad. Minden gyermeknek a tanítását már 6 éves 
korban elkezdték. A csodálatra méltó a tartalom újságában volt. 
Abban, ami egészen más volt, áll a csoda. Talán a csodálkozó rabbi
kat is az az érthetetlenség jellemezte, mint ami a szülőket. (Lk 2,50)
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Csak engedetlenség?

Bizonyos homály jellemzi Jézus és Mária kapcsolatát. Hasonló 
esettel találkozunk a kánai menyegzőn. Jézus határozottan elválasztja 
az emberi kapcsolatokra épülő ügyeket attól a nagy „vállalkozástól”, 
melyben a világ megváltásáról van szó. Ahogyan ott sem nyers vissza
utasításról van szó, ugyanúgy itt sem engedetlenségről kell beszélni. 
Megint csak tévedés lenne most szent engedetlenségről prédikálni. 
Ha a szülők eltiltanak a templomtól, lehetsz engedetlen, felboríthatod 
a családi rendet, a szent beszélgetés érdekében! — általában így 
hangzanak a rajongó, szektás elferdítések. Jézus válaszában az egyen
súly nem abban van, hogy „jó helyen” találtak rá a szülők, hogy 
csak szépet és jót hallott a templomban. Jézus válasza már kivezet 
ebből a kis családi történetből. Felelete világméretű.

a) Hallatlan dolog Istent Atyának nevezni. Ezt csak az Isten fia 
teheti meg. Az eljövendő Messiás előjoga ez a kifejezéshasználat.

b) A Jézus föllépése előtti idő első öntudatos bizonyságtétele van 
ebben a válaszban. Krisztus „önértelmezése” nem cím. A magyarázat 
a szülői kérdésre nem az, hogy megmondja, hogy ki ő tulajdonképpen. 
Többet mond akkor, amikor a foglalatosságról szól. A Messiás nem 
egy cím viselője akar lenni, hanem aktív szolgája a megváltásnak, 
így lesz az Istent Atyának szólító KÜRIOS-ból a „dolog végét meg
fogó” munkás, szolga, DIAKONOS.

A textusból tehát jónak látszik erre az általam világméretű vá
lasznak nevezett jézusi önértelmezésre koncentrálni. Ennek alapján 
osztanám fel két gyújtópont köré az igehirdetés gondolatmenetét.

1. A gyermek kürios

Még füleinkben csengenek a karácsonyi énekek, melyekben a kis
dedről emlékeztünk meg, aki egyszerű körülmények közt jelent meg 
a világban, de mégis Űr, Király. Miközben mi ezeket énekeljük, a vi
lágban olyan forradalmi dalok szárnyalnak, melyek már megelégelték 
az urakat, királyokat. Mi tehát ellenkezünk ezekkel? Semmiképpen 
sem. Sőt mi is arról akarunk bizonyságot tenni, hogy a mi Urunk 
nem olyan mint a földi kizsákmányolás képviselői. A mi Urunk mind
nyájunkat fel akar szabadítani arra, hogy az Atya gyermekei legyünk. 
Akik viszont az Atya gyermekei lesznek azok testvérekké is válnak 
egymás számára. Mennyi megszólás éri azokat, akik nyíltak, őszinték 
és segítőkészek és kezet nyújtanak az igazságért való harcban meg
fáradtaknak. Mit jelent az, hogy a 12 éves Jézus, mint Kürios jelent
kezik? Azt, hogy Neki van hatalma arra, hogy követőit, de az egész 
emberiséget is egyetértésre vezesse. Ez annyira nagy bizonyosságunk 
kell, hogy legyen, hogy a most kezdődő esztendőben is higgyük és 
reméljük: Urunk hatalma fog végigkísérni, mely meggátolja a gonosz
ságot itt a Földön.

2. A diakonos

Lehet szolgálatról beszélni egyáltalán annak a textusnak az alap
ján, amelyben egy 12 éves gyermek felesleges izgalmakat okoz szülei
nek, külön fáradságot szerez nekik? Lehet, mert így nyílik alkalom 
arra, hogy még abban a szűk családi körben is megtörténjék az esz-
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mélődés: nemcsak azok a fárasztó, az izgalmat keltő ügyek, amelyek 
a közvetlen családi körünkben történnek. Az „én Atyám dolgai” 
ráfordítják a figyelmünket az emberek, még a távoli emberek kér
déseire, szenvedéseire, aggodalmaira is. Ha mi ezeket megértjük, már 
egy lépéssel követői lettünk Jézusnak. A következő lépés az, hogy 
mi magunk is foglalatosak leszünk az „én Atyám dolgai” -ban. Ezt 
is félre lehet érteni! Nem kell minden jócselekedet mellé odatenni: 
Ezt Isten nevében tettem. A diakonosz tanítson meg bennünket arra, 
hogy az „Atyám dolgai”-val való foglalatosság természetes dolog, ame
lyeket ha megtettünk, el kell mondanunk: „Haszontalan szolgák va
gyunk, mert csak azt tettük, ami a kötelességünk volt.” .

Győri János Sámuel

Laikus kérdések és szempontok Lk 2,41—52-höz

Lehet-e párhuzamot vonni a keresztyén szülők, valamint Mária 
és József között? Lehet-e viselkedési minta valamilyen formában Mária 
és József példája a keresztyén szülők számára? Minden zsidó feljárt 
húsvétkor Jeruzsálembe vagy csak az élőhitűek? Esetleg ehhez köze 
volt Mária és József dávidi származásának? Lehet-e, kell-e egy 12 éves 
gyermeknek ilyen szabadságot adni, hogy egy napig, éppen az indulás 
zűrzavarában, a szülők nem tudják hollétét?

Kié hát a gyermek? Istené vagy a szülőké? Vagy csak Jézusnak 
igaz, reá vonatkozva, hogy a szülők az Atyától gondnokságra kapták? 
Mária és József csodálkoztak; nem tudtak Jézus írástudói ismeretei
ről, képességeiről, érdeklődéséről?

Tudta-e Jézus, hogy József nem az Atyja? Mária miért nem ér
tette Jézusnak az Atyára való utalását? Mert hogy az írástudók nem 
értették, az hihető.

Lehet, hogy csak azért ment velük azonnal vissza, mert nem ér
tették amit mond? Esetleg nem akarta megvárni, amíg az írástudók 
átlátják kijelentéseinek értelmét?

Miért nem mondta meg Jézus előre szüleinek, hogy mit szándé
kozik tenni? (T. i., hogy ott marad Jeruzsálemben, a templomban.) 
Nem akart talán szüleivel ellenkezni? Félt, hogy akkor nem engedik 
meg neki? Szükség volt-e az írástudókkal való beszélgetésre? Neki 
volt rá szüksége, vagy amit mondott, a későbbi fellépését készítette 
elő valamilyen formában? (25/b)

Megdöbbentő, hogy a Jézushoz közelebb állók is mennyire félre
ismerik. Hogyan lehet, hogy ma is a Jézushoz egészen közel állók 
— papok, egyházi emberek, hűséges templomosok — lelkileg igen távol 
vannak Jézustól? Attól a szolgáltató életformától, amit Jézus élt, s 
amit elvár ma is tanítványaitól. Hogyan érthetném meg Jézus aka
ratát, s cselekedhetném azt, amit ma vár tőlem? (48)
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VÍZKERESZT UTÁN UTOLSÓ VASÁRNAP

Mt 17,1—9

Szolgálat által dicsőségre
A hegycsúcson álló előtt kitágul a horizont. A magasból az ember 

nagyon messzire ellát. Látja a távolban emelkedő hegyeket és halmo
kat, de látja a völgyeket és a mélységeket is. A megdicsőülés hegyén 
Jézus egykor tanítványainak fenséges magaslatokat mutatott meg, de 
eléjük tárta és leleplezte a mélységeket is. Ezzel a történettel Urunk 
ma is ezt cselekszi. Magasra emeli tekintetünket, hogy egy kicsit bele
lássunk az Isten országa titkaiba, majd ráirányítja figyelmünket az 
emberi életre, hogy amint Ö szolgált közöttünk, úgy szolgáljunk mi is 
a világban.

I. A legmagasabb csúcs, amit a megdicsőülés történetén keresztül 
megláttat velünk Krisztus Urunk, az, hogy Ö valóságos Isten. Nemcsak 
ember, amint a tanítványok lent, az élet sűrűjében látták, amikor 
munkától elfáradva elaludt, vagy éppen úgy szenvedett, mint a többi 
ember, együtt evett és ivott a tanítványaival, vagy amikor a bűn okozta 
rontás, a halál láttán elérzékenyült. Jézus tehát valóságos Isten, és ezt 
ez a hegyi esemény a tanítványok számára kétségtelenül igazolta és 
a mi számunkra is bizonyítja a következőkkel.

1. Megjelent Jézusnak az Isten, a mennyei Atya. A fényes felhő, 
amit a tanítványok láttak, Isten szentséges jelenlétére utal. Már az 
ószövetségben is így jelent meg népe számára (II Móz 13,21—22), így 
mutatta meg magát a seregeknek Ura a templomban is (Es 6,1 kk.). 
Ez a felhő (esetleg füst) az Isten számára fátyol, amelybe eltakarja 
önmagát a bűnös ember elől, az ember érdekében. Jézus most maga 
is e fátyolon belül került, így közvetlenül találkozott a mennyei Atyá
val. Nem úgy, mint a választott nép, vagy akár Mózes is, akik csak 
kívülről szemlélhették a felhőt, az Isten palástját, de mögé nem te
kinthettek, s így nem láthatták az Istent. Az Istent takaró felhőn 
átragyogó fényesség, a glória Jézuson is felragyog.

2. Beszélt Jézusról az Isten. Szavai a legteljesebb kinyilatkoztatás. 
„Ez az én szeretett Fiam, akiben én gyönyörködöm.” Jézus istenségét, ( 
az Istennel való egylényegűségét maga az Atya nyilvánítja ki. De nem 
is először. Jézus megkeresztelkedése alkalmával ugyanezek a szavak 
hangzottak felette (Mt 3,17). Péter néhány nappal a megdicsőülés ese
ménye előtt kimondja ugyan a csodálatos igazságot: „Te vagy a Krisz
tus, az élő Istennek Fia” (Mt 16,16), Jézus azonban már akkor közli 
vele, hogy „nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én 
mennyei Atyám* (Mt 16,17). Most Péter és a másik két tanítvány és 
rajtuk keresztül mi is magától az élő Istentől halljuk a nagy igazságot: 
Jézus Krisztus valóban Isten, Aki az Atyától öröktől fogva született!

3. Az ószövetség két legjelentősebb személyisége megjelent Jézus
nak és közrefokták Őt. Mózes, az első szabadító, aki népét kiszabadí
totta Egyiptomból; és Illés, az első legjelentősebb próféta. A zsidó 
hagyomány mindkettőről azt tartotta, hogy nem haltak meg, hanem 
Istenhez távoztak. Megjelenésük feltétlenül a mennyei Atya és Jézus 
Krisztus közötti legbensőségesebb kapcsolat tanúsága. Mózes és Illés 
Jézussal beszélgettek.
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II. A megdicsőülés hegyéről az emberi élet mélységeire is rálátást 
enged a mi Urunk.

1. Most, itt az Isten közelségében, a fenség és nagyság, tisztaság 
és szentség jelenlétében kiderül az ember gyarlósága, meglátszódik 
bűne. Megismétlődik az édenkerti esemény: Isten közelségében az em
ber fél és ez a félelem leleplezi bűnösségét. Ezért nem is tehet mást, 
leesik a földre és igen megrémül. A magasba nyúló, napfénytől szik
rázó hegycsúcsok mellett a szurdokok és völgyek mélysége és sötétsége 
csak még jobban feltűnik. Az isteni létformájában megjelenő Jézus 
előtt ezért hullanak porba a gyarló tanítványok.

2. Lelepleződnek az egyes emberi gyengeségek is. Péter szeretne 
Krisztus dicsőségének a fényében sütkérezni, szeretne a hegyen ma
radni. Szeretne elfelejteni minden nyomorúságot, amelyet lent hagyott 
a völgyben. Szeretne tétlen, élvező, elfogadó keresztyén lenni. Ma is 
vannak ilyen páterek, akik a dicsőséges keresztyénség tagjai szeret
nének lenni és a dicsfényben tündöklő egyházzal fellegekben járni, az 
emberek között hatalmaskodni, és minden eseményt, ami ebben a vi
lágban történik, csak felülről szemlélni, bírálni, de semmit nem tenni 
azért, hogy az igazság és jóság diadalra jusson.

III. Milyen jó, hogy a megdicsőülés hegyéről egy másik hegyre, 
a Golgotára is rá lehet látni. Jézus isteni dicsősége fenséges állapotá
ban is szem előtt tartotta ezt a hegyet. Ezért nem maradt a meg
dicsőülés hegyén. Tanítványait sem hagyta ott. Visszatért az emberek 
közé. Jézus elindul, hogy megkeresse az elveszetteket, hogy azután „fel
emeltessen” és „mindeneket magához vonjon” (Jn 12,32). Az ő útja 
a szenvedésen keresztül vezet a dicsőségbe (Lk 24,26). Magára vállalta 
mások bűnét és terhét, hogy a Golgothán magasodó keresztjén eltörölje 
a bűnöket.

A megdicsőülés hegyén a mennyei hang nemcsak azt mondja: „Ez 
az én szeretett Fiam, akiben én gyönyörködöm”, hanem arra is felszó
lít: „ő t  hallgassátok!” Jézust hallgatni annyi, mint szavát meghallani 
és általa formáltatni, akaratát elfogadni és cselekedni, követni Őt. 
Nem lehet tehát korunk keresztyénéinek nosztalgiával elmerengeni a 
„régi dicsőségen” , hanem a ma feladatainak felismerésével, korunk 
gondjainak a felvállalásával, szolgáló szeretettel kell az ember felé 
fordulni és így haladni a felé a dicsőség felé, amelyre Urunk is elju
tott nagypéntek világméretű diakóniája után; a húsvét hajnalán fel
ragyogó dicsőségbe!

Pintér János

VÍZKERESZT UTÁN UTOLSÓ VASÁRNAP

Mt 17,1—9

Amire szolgálatunkhoz feltétlen szükség van

1. Sokan teszik fel a kérdést, miért vitte fel Jézus tanítványait a 
dicsőség hegyére, miért mutatta meg nekik dicsőségét, amikor az ün
nepi pillanatok után szürke hétköznapok következtek a tanítványok éle
tében. Jézus tudatosan tette mindezt. Jól tudta, hogy a tanítványok 
életében a szürke hétköznapok után még rosszabbak is következnek,
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s azt akarta, hogy a tanítványok a megdicsőülés hegyén nyert erőből 
el tudják viselni Jézus megfeszítésének, sőt a saját üldöztetésüknek ne
héz pillanatait, s mindennek ellenére tudjanak örvendező szívvel szol
gálni. Valóban így is történt. A tanítványok a hit szemével a megfe
szített Jézusban is Isten Fia dicsőségének ragyogását látták és az ül
dözések közepette ez a hit adott erőt nekik a hűséges megállásra. Ez
zel a hittel tudtak szolgálni a hétköznapok szürke egyhangúságában, 
hogy szolgáló szeretetükkel mások előtt is felragyogtassák Jézus dicső
ségét. Jézus mai tanítványainak is szükségük van arra, hogy időnként' 
felmenjenek a megdicsőülés hegyére és meglássák Isten Fia dicsőségé
nek ragyogását. Az a keresztyén, akinek életében nincsenek ilyen pil
lanatok, nem tud megállni a kísértések között, nem tud örvendező szív
vel szolgálni. Ma, amikor olyan sok szó esik a „szolgálat teológiájáról” , 
s a keresztyéneket fenyegeti az a veszély, hogy a Jézus szeretetéből fa
kadó szolgálatot felcseréljék az emberi humánum cselekedeteivel, újra 
meg újra meg kell látnunk, hogy a Jézus dicsőségének hitben való át
élése, az ő szeretetéből való részesedés nélkül nem tudjuk végezni azt 
a szolgálatot, amit a dicsőség Ura reánk bízott. A Jézus dicsőségének 
átélése olyan, mint az akkumulátor számára a feltöltés. Üjra, meg újra 
szükség van rá, mert különben kimerül az akkumulátor, s nincs szá
nalmasabb, mint amikor a keresztyének kimerült akkumulátorként 
erőlködnek, szólamokat pufogtatnak, s ahelyett, hogy életükkel felra- 
gyoglatnák az emberek előtt Jézus dicsőségét, szégyent hoznak nevére.

2. De hogyan történik Jézus dicsőségének ez az átélése, hogyan 
töltekezhetíink fel újra, meg újra Jézus szeretetéből? Nem véletlen, 
hogy Jézus kiválasztotta a három tanítványt és felvitte őket egy hegy
re. Mai szóval úgy mondhatnánk, hogy közös elcsendesedést tartott 
velük, vagy elvitte őket egy igazi istentiszteletre. A naponkénti elcsen- 
desedésre, a bibliaolvasásra, az istentiszteletre, a közös igehallgatási al
kalmakra nem Jézusnak van szüksége, hanem a tanítványoknak. Mert 
Jézus ezeken az alkalmakon ragyogtatja fel a tanítványok előtt dicső
ségét. Amikor igeolvasás közben meglátjuk az irgalmas szeretettel fe
lénk hajló Jézus arcát, amikor igehirdetés közben a dadogó emberi 
beszédből meghalljuk az ő szelíd, édes szavát: „bízzál fiam, mert meg
bocsáttattak a te bűneid” — akkor mindig az ő dicsősége ragyog fel 
előttünk. De fel tudja ragyogtatni Jézus az ő arcát előttünk akkor is, 
ha valaki testvéri szóval közeledik felénk, ha elesettségünkben mellénk 
áll, felemel és támogat az úton. Jézus dicsőségének felragyogását leg
többször emberi közvetítéssel éljük át. — A megdicsőült Jézus mellett 
megjelent Mózes és Illés, az Ószövetség két legnagyobb prófétája. Jézus 
ezzel azt akarta tudomására hozni tanítványainak, hogy bár az ő evan
géliuma úgy hangzik, mint Isten egészen új üzenete, mégis összhang
ban van Isten korábbi cselekedeteivel, az egész Ószövetséggel. Bizonyos, 
hogy a szolgálatban, az evangélium örömüzenetének megszólaltatásá
ban ma új utakra van szükség. De ezek az utak kell, hogy mindig kap
csolatban maradjanak a régivel, abból folyjanak, következzenek. A meg
csontosodott és megmerevedett régi formáknak meg kell telniök élettel, 
új tartalommal. Nem feltétlenül szükséges a régi formák — istentisz
telet, bibliaóra stb., — megváltoztatása, de egészen bizonyos, hogyha a 
gyülekezeti alkalmakon, vagy egyéni elcsendesedésünk közben nem ra
gyog fel előttünk Jézus dicsősége, akikor ezek az alkalmak nem töltik 
be feladatukat, s nagyon komolyan fontolóra kell venni, hogy mi lehet 
ennek az oka.
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3. A tanítványokat megkörnyékezi az a kísértés, hogy konzerválják 
Jézus dicsősége átélésének élményét. Jézus cselekedetéből egyértelműen 
világos, hogy ezt ő nem akarja. Ő nem azért mutatta meg tanítványai
nak dicsőségét, hogy konzerválja őket az élménynek ebben az állapo
tában. A tanítványnak le kell szállni a megdicsőülés hegyéről, mert 
váiják őt a feladatok a völgyben. A megdicsőülés átélésének az az 
egyetlen célja, hogy a tanítvány a Jézussal való találkozás élményéből 
nyert erővel elvégezze a reá váró feladatokat. Ha ez elmarad, akkor 
elveszíti értelmét a Jézus dicsősége átélésének élménye. Ez a kísértés 
állandóan kísérti az egyházat. Ma is vannak sokan, akik keresztyén 
életük értelmét abban látják, hogy az istentiszteleteken, elcsendesedé- 
sükben találkozzanak a dicsőség Urával. S bár ez a találkozás feltétlen 
velejárója a keresztyén életnek, a cél mégsem az, hogy a Jézussal való 
találkozásnak ezt az élményét állandósítsuk. Jézus ma is azért talál
kozik övéivel, azért mutatja meg nekik dicsőségét, hogy erőt adjon 
nekik a szolgálatra. Az a keresztyén, aki megmarad a Jézussal való 
közösség „élvezésében” és nem veszi észre, mennyi feladat vár reá a 
völgyben, engedetlen tanítványa Jézusnak. Jézus azon méri le a tanít
vány engedelmességét, hogy a völgyben váró feladatok elvégzése köz
ben mennyit tud megmutatni az embereknek az ő dicsőségéből. A ma 
emberének szinte felesleges felsorolni a völgyben váró feladatokat: 
mindenki érzi, tudja, mit kell tennie családjában, munkahelyén, a tár
sadalomban és az emberiség nagy családjában. S a keresztyén ember 
azt is tudja, hogy ezeknek a feladatoknak az elvégzésére megdicsőült 
Urától naponként kap erőt és hogy a szolgálat feladatának csak úgy 
tud száz százalékosan eleget tenni, ha él a feltöltődés alkalmaival és 
naponként merít Ura kifogyhatatlan szeretetéből.

Dr. Selmeczi János

Laikus kérdések és szempontok Mt 17,1—9-hez

Amíg élt és fiatal volt az uram, urasági kocsis volt egy földbirto
kosnál. Én konyhás cseléd voltam ott. Sok nagy uraság megfordult a 
kastélyban. Olyasféle dicsőségben élő emberek. És mi lett belőlük. Ez 
a dicsőség. Nem sokat ér. Jézus Urunkról azt tudjuk, hogy kerülte a 
dicsőséget. Ezért nem nagyon tudok mit kezdeni ezzel a történettel.

Ügy gondolom, két esetben nagyon „kilóg” Jézus képe az általunk 
megszokott keretekből. Mégis az egyik esetben a korbácsot suhogtató 
Jézus képe nem rontja le az alázatos, és szerény Jézusét, sőt, azért, 
mert szelíd és alázatos volt, nyilván nagy oka volt annak, ha annyira 
indulatban volt. A másik esetben, ennél a történetnél is jó, ha a sze
gény és igazán nem dicsőséges Jézusra gondolunk, és keressük, hogy 
miért tette itt le mindezt és látták őt olyannak, amilyen valójában: 
dicsőségesnek. Azt hiszem, hogy a tanítványok hitbeli gyengeségére, 
elcsüggedésére válaszolt itt Jézus. így megdicsőülése szervesen hozzá
tartozik szolgálatához.

Világos, hogy a tanítványok szívesen „letanyáztak” volna a meg
dicsőült Jézus mellett. Az élő hit azonban tisztában van a szolgálat 
kötelezettségével.

Mit jelent az, hogy éppen Illés és Mózes voltak Jézus mellett?
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Én azt hiszem, hogy Mózes a törvény, Illés a próféták megszemé
lyesítője.

Nem arról van szó ebben az egész történetben, hogy Jézus „iga
zolja” magát, hogy tényleg ő az Istentől küldött Messiás?

Miért tiltja Jézus, hogy a szemtanúk elmondják, amit láttak? (42)

JÉZUSSAL — A TANÉVBE

Az Evangélikus Teológiai Akadémia tanévkezdő reggeli könyörgésén 
elhangzott igehirdetés

Mt 17,1—8

„Jó itt lennünk” ! — csakugyan mi is elmondhatjuk ezt a vallo
mást, így érezzük ezt most, amikor itt együtt vagyunk Akadémiánk 
első tanítási napjának reggelén, együtt és egymással s a tanulás és pá
lyánkra készülés újabb lehetőségében — jó itt lennünk? Így valljuk-e 
őszintén s így fogjuk-e vallani majd később is, az elkövetkező hetek 
és hónapok során?

így vallják-e a felsőbbévesek, akik már — remélhetőleg — meg
ízleltek valamit a teológia tudományának gyönyörűségéből és sodorja 
már őket — így reméljük — az eljövendő hivatás vonzása. És tudják-e 
majd így vallani az elsőévesek, akiknek még bizonyára új és ismeret
len most itt sok minden. Hogyan érzik majd magukat közöttünk? 
Mennyi múlik rajtunk, egymáson, mekkora á felelőssége azoknak, akik 
most az új diáktársakat és majdani pályatársakat — ahogyan szólítani 
szoktuk egymást: testvéreket! —, itt most maguk közé fogadják! Érez- 
zük-é énnek a felelősségnek a roppant súlyát: rajtunk is múlik, nagy
mértékben tőlünk is függ, hogy az újonnan érkezetteket nem éri-e 
csalódás, nem kapnak-e jóvátehetetlen sebeket, megtalálják-e itt a 
testvéri közösséget s elmondhatják-e néhány hét múlva: jó itt lennünk, 
itt a helyünk, megtaláltuk a hivatásunkat, szívesen maradunk itt!

A tanítványok vallomása azonban akkor, ott a hegyen ennél, a 
megtalált közösség és együttlét öröménél, sokkal többet és nagyobbat 
jelentett: Nem egymás társaságának örültek elsősorban, hanem a Jé
zusénak! Vele jó, mindennél jobb, együtt lenni! Ezt jelenti a forró val
lomás. Jó itt lennünk! — Veled, Jézus! — Hallgatók és tanárok egy
máshoz való viszonya, hallgatóké és hallgatóké, tanároké és tanároké 
nagyon fontos dolog; áldott dolog és Istennek nagy ajándéka, ha ez az 
együttlét közösséggé és egységgé érhet. Ez azonban azon múlik, hogy 
együtt vagyunk-e, külön-külön és együtt is — Jézussal?! A Vele való 
találkozás alkalma lesz-e az az esztendő, az Ő megismerésében való el
mélyülés alkalma, s eltölt-e majd bennünket az Ö társaságának a bol
dogsága — amint akkor és ott a hegyen, a tanítványokat eltöltötte? 
Jó itt lennünk, az Akadémián, mert Jézussal lehetünk; ennek a meg
valósulása lesz a mérték^ ennek az esztendőnek s meg nem valósulása 
az ítélete is.

Ebben a történetben, a Jézus megdicsőülése történetében, azonban, 
egy bizonyos értelemben legalábbis, benne van az egész teológiai stú
dium képe is. Jézus és körülötte tanítványai: Ez az Újtestamentom 
világa. Jézus és az első gyülekezet: a Jézus-kép, ahogyan az első gyü
lekezet látta és értelmezte — tudjuk, sokszínűén és gazdagon — a gyü
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lekezet tanúságtétele s benne, vele elválaszthatatlanul összefonódva 
a kérygma; igen, ez az Űjtestamentom teológiai problematikája. Jézus 
és vele, dicsőségének fényében, Illés és Mózes: Ez az Ótestamentom 
világa, persze az Űjtestamentom felől nézve. Az Ótestamentom tanúi
nak igehirdetése nélkül az Ójtestamentom meg nem érthető. Az Ótesta- 
mentom titka az Újban tárul fel végső fokon. Ez az Ótestamentom 
teológiai problematikája. S a hegyen Jézussal együtt a három tanít
vány: Péter, Jakab és János, éppen ez a három — nem rajzolódnak-e 
ki személyükben, teológiájukban, ahogyan azt ismerjük, máris az egy
háztörténet alapvonalai? Nem jelentkeznek-e máris a keresztyénség 
főbb történeti típusai és irányzatai, életformái ebben a három tanít- 
ványi alakban? És az isteni szózat: Ez az én szeretett Fiam, akiben 
kedvemet lelem. Hallgassatok őreá! — nem rejti-e magában csírában 
a rendszeres teológia tárgyát, szinte az egész dogmatikát és etikát? — 
S vajon a gyakorlati teológia hol marad? Ügy tűnik, annak tematikája 
nincs benne ebben a történetben. Benne van persze annál inkább 
a megdicsőülés elbeszélésnek a folytatásában, abban a párhuzamos 
eseményben, ami közben a hegy lábánál lejátszódott (14—21. v.). Ez 
utóbbi nélkül amaz előbbi csonka és érthetetlen maradna. Deák téri 
templomunk oltárképe, Raffaello remekének másolata, mutatja, hogy 
a festő a bibliai mondanivalóval kongeniálisan meglátta ezt az össze
függést, amikor egy kompozícióban fogta össze a kettőt: az eseményt, 
a megdicsőülést a hegyen — és a másikat, a holdkóros fiú meggyó- 
gyítását. A fényes látomást fenn és az emberi nyomorúságot és szen
vedést lenn — a tanítványok örömét Jézussal és kishitű tehetetlensé
gét a Mester nélkül — Jézus mennyei dicsőségét és irgalmas cselek
vését e földi létben, a diakóniát és ezzel a tanítványok kötelezését és 
küldetését az irgalmasság szolgálatára.

Jó itt lennünk, jó Jézussal lenni — ez a hit vallomása. A teológiai 
stúdium az értelmi reflexió módszerével ezt a vallomást bontja ki: 
miért és miképp, hogyan és mi végre jó Jézussal lenni — mi ennek 
a közösségnek a gyökere és a távlata, a tartalma és a konzekvenciái. 
Ez a stúdium lesz a dolgunk ebben az esztendőben is — hála Istennek, 
hogy újra ez lehet a dolgunk. S ha feladatunkat jól végeztük, betölt 
majd egészen a látomás és a feladat és reánk is érvényes történetünk 
zárómondata: Amikor feltekintettek, nem láttak senkit, csak Jézust 
magát.

Dr. Groó Gyula
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Egyháztörténeti évfordulók

Svéd közbenjárás magyarországi protestánsokért 
a Gyászévtizedben

A Debreceni Református Nagykönyvtár értékes unikumai között 
számunkra különösen is érdekes egy 300 év előtti, 1674 decemberében 
megjelent bécsi nyomtatvány. Ez a „Memóriái” azt az emlékiratot tar
talmazza, amelyet XI. Károly svéd király bécsi nagykövete, gróf 
Oxenstierna Benedek nyújtott be I. Lipót császárnál „a magyarországi 
és sziléziai szorongatott evangélikusok” felmentése érdekében.

Mi volt az előzménye ennek a közbenjárásnak, amely utóbb széles 
körű nemzetközi összefogáshoz vezetett és az időközben gályarabságra 
hurcolt magyar protestánsok diadalmas kiszabadítását eredményezte?

Ismeretes, hogy a Wesselényi-féle összeesküvés és a benne erősen 
kompromittált — de időközben hirtelen meghalt —, buzgó evangélikus 
Wittnyédi István halála után 1671 tavasza óta messzemenően ki akar
ták bogozni a Habsburg-ellenes összeesküvés szálait. A katolikus klé
rus igyekezett minden ódiumot az amúgy is rebellis hírben álló pro
testánsokra hárítani, hogy ezzel egyfelől önmagát fedezze, másfelől a 
lutheri és kálvini „eretnekséget” végleg felszámolja. Több véres inci
dens kirobbanása — így Bársony György egri püspök János fivérének, 
a királyi ítélőmestemek felkoncolása a turolukai evangélikusok ré
széről — majd a bujdosók 1672-es nagy támadása és az ugyancsak 
evangélikus Pika Gáspár árvái felkelése mind hozzájárultak ahhoz, 
hogy 1673-ban a magyar rendi alkotmányt felfüggesztették és még az 
év őszén Pozsonyban 33, majd 1674 tavaszán 730 protestáns prédikátort 
és tanítót idéztek törvényszék elé. Az utóbbi hivatalosan is törvény
telennek minősített bírói eljárás során legtöbbjüket halálra vagy sú
lyos várfogságra ítélték. Közülük kerültek ki 1675/76. évben az itáliai 
gályarabjaink is, akikről külön is meg fogunk emlékezni.

A svéd közenjárás idején, most 300 éve 71 evangélikus és reformá
tus foglyot őriztek a császáriak. Közülük Lipótvárott volt 35, Sárvá
rait 15, Eberhardban 6, Berencsen 5, Kapuváron 7 és Komáromban 3. 
Ők is most 300 éve, 1674 decemberében nyújtották be Lipótnak kegyel
mi kérvényüket, amelynek eredeti példányát jelenleg a berni Városi 
Könyvtár kézirattára őrzi.

A protestáns prédikátorokat és rektorokat a fenti börtönök mélyén 
békák, kígyók, tetvek és férgek között tartották fogva. A nyakukon, 
kezükön és lábukon láncok voltak, ezekkel kötözték őket az oszlopok
hoz. Látogatókat ekkor már nem engedtek be hozzájuk, s ha időközben 
fel is mehettek a pincékből, az udvaron istállókat és árnyékszékeket kel
lett tisztítaniok. Naponként zaklatták őket hitük megtagadása végett, 
Kellio jezsuita pap pedig azzal fenyegette az állhatatosokat, hogy 100 
tallérért gályákra adják majd el őket.

Ebben a helyzetben történt Oxenstierna közbenjárása, amit 300 év 
után hálás szívvel köszönünk meg svéd hittestvéreinknek.

Dr. Fabiny Tibor


