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Csendben Isten előtt

SZOLGÁLATBAN VAGYUNK
Mivel szolgálatban vagyunk — minthogy irgalmat nyertünk —, azért 

nem fáradunk meg. így vallja Pál apostol.
Néhány héttel ezelőtt, amikor a távozó lelkész búcsúzott a gyüleke

zettől, említettem, hogy az ő gyülekezetében voltam exmisszióban.
Most beiktatlak a bakonycsernyei gyülekezet lelkészi állásába, a gyü

lekezet egyhangú meghívása alapján.
Igehirdetésre készülve, emlékek elevenedtek meg. Az együtt töltött 

teológus évek. Beszélgetések Isten dolgairól, társadalmunk és hazánk, vi
lágunk és az emberiség kérdéseiről. Kedves emlékek, amikre jó volt em
lékezni. Emlékek, amiket jó volt hátunk mögé tenni azzal a bizonyosság
gal, hogy Isten is hátunk mögé tette azokat.

Ügy érzem, most itt az oltár előtt feleséged is melletted áll. Moso
lyával, rendkívül őszinteségével, meleg szívével. Ügy, ahogyan mindig 
melletted járt, amikor a szórványok poros útját jártad motorkerékpár
ral, autóval vagy gyalog. Ahogyan gondolatban elkísért a havas téli uta
kon is, amikor egy-két léleknek vitted Isten igéjét. Most mégsem az em
lékek felelevenítése a feladatunk. Te is, én is, szolgálatban vagyunk. A 
szolgálat Urának üzenetét adom tovább.

Szolgálatban vagyunk! Reggel és este. Napsütésben és hóviharban. 
Egy életen át. Mert mi megtapasztaltuk Urunk irgalmas szeretetét. A gyü
lekezetben lelkészi szolgálatot csak annak szabad vállalni, aki Isten ir
galmas szeretetét saját életében is megtapasztalta. Csak az ilyen ember 
nem fárad bele a szolgálatba és nem fárad el a szolgálatban.

Néhány évvel ezelőtt a bielefeldi Bethelben, az „Irgalmasság városá
ban” a temetőben jártam. Friedrich Bodelschwing síremlékén olvastam 
a feliratot: „Weil uns Barmherzigkeit wiederfahren ist, darum werden 
wir nicht müde.” Mert Isten irgalmasságát megtapasztaltuk, azért nem 
fáradunk el.

A lelkészi szolgálat az egész embert követeli. Nem lehet azt mondani, 
csak addig vagyok lelkész, csak addig vagyok szolgálatban, amíg rajtam 
van a Luther-kabát. Jajj, ha egy lelkész csak addig lelkész! Állandóan 
szolgálatban kell állni, mert valaki mindig van mellettünk, akinek szük
sége van szeretetünkre, szolgálatunkra, simogatásunkra és vigasztalá
sunkra.

Ebben a szolgálatban állni nyitott szívvel és messzetekintő szem
mel lehet.

A kútban élő béka vajmi keveset tudhat az óceán hullámairól, szép
ségéről, viharairól, mélységéről. Ma hazánkban egyetlen evangélikus lel
kész sem élheti boldog életét egy falu vagy város idillikus kútjának el
zártságában. Ami a világ óceánján történik, az hatással van a bakony
csernyei gyülekezetre, annak népére is. Társadalmunk előbbrejutása gyü
lekezeti tagjaink boldogabb életét is jelenti. Jelenti a fejlődését is. Híven 
tükrözi ezt itt a százados lelkészlakás helyett felépült szép lelkészlakás, 
amelyik beleszépült és beleépült egy épülő és szépülő faluba.
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Változó és megváltozott világunkban, permanens forradalomban élő 
hazánkban nem lehet a régi, megszokott ösvényeken járva leíkészi szol
gálatot végezni.

Találékony szeretettel lehet csak elérni a gyülekezetét Isten igéjével. 
Beidegzett rutinmunkával csak kiüresítjük a templomokat és nem meg
töltjük. Isten mindent megújító Szentleikének segítségére van szüksé
günk. aki bátorságot ad az új úton járásra! A Feltámadottra tekintő bá
torság kell, amelyik bizonyos abban, hogy Istennek van hatalma minden 
korban és társadalomban elhívni, szolgálatba állítani és Krisztust kö
vető, élő hitű gyülekezetei teremteni.

Bátorság kell az új úton járáshoz, mert az új úton csak a történelem
ben járó és munkálkodó Jézus Krisztus megy előttünk. Jézus mindig az 
emberekhéz megy, az embereknek szolgál és fogja körül szeretetével. 
Jól tudom, mennyi szolgatársunk szívét fogta el félelem: A szocializmust 
építő társadalomban mi lesz az egyházzal, lelkészekkel, a gyülekezettel? 
Az új úton járók bátorságával lehetett és lehet ma is Jézus Krisztus 
után járni. Jézus minden társadalomban otthon van. Ő jár előttünk és 
velünk. Mi hiányozhat akkor nekünk? Amíg élünk, mellettünk az Űr! 
Amikor meghalunk a szolgálat útját járó Mester mellett leszünk.

A szolgálatban járáshoz naponkénti bűnbocsánatra és Krisztustól ka- 
pott új erőre van szükség.

Isten Lelke tanít engedelmesen járni az Isten által kijelölt úton. Soha 
ne feledd: Aki a tegnapba kapaszkodik, hogy azt visszatartsa, az késlelteti 
az új reggel érkezését. A szolgálatban soha nem lehetsz annak az Isten 
által megítélt útnak a konzerválója, ami mögöttünk van.

Aki szolgálatban áll, az nem élhet önmagának. Aki megtapasztalta 
Krisztus irgalmas, mentő szeretetét. az nem élhet önmagának. Azt űzi a 
vágy, hogy hirdesse a Jézus Krisztusról szóló örömhírt. A lelkész Isten 
szeretetének a karja, amivel Isten magához öleli ennek a gyülekezetnek 
minden tagját.

Isten szeretetének tanúi vagyunk ebben a szolgálatban.
Isten szereti az embert. Isten szereti ezt a világot. Nem valami ideá

lis embert, hanem a valóságos embert. Keresztyének sokszor abba a hi
bába esnek, hogy azon fáradoznak, hogy kinőjjenek a valóságos ember- 
létből. A hit szárnyain egy kicsit az emberek fölé emelkedjenek. Isten 
irgalmas szeretete abban mutatkozott meg, hogy Jézus Krisztusban való
ságos ember lett. A megváltottakat nem emelte a föld fölé, hanem oda 
küldte, ahol a földre húzott embereket fájdalom, bűn, nyomorúság, hogy 
felemeljék őket. Azokhoz hajolt oda Jézus, akitől mindenki szabadulni 
akart. Leprásokhoz és betegekhez, társadalomból kitaszított koldus, meg
vetett és lenézett senkikhez, hogy Isten szeretetének csókját csókolja 
rájuk.

Miközben mi különbséget teszünk hivők és hitetlenek, jók és gono
szok, szeretetne méltók és szeretetre méltatlanok között, Isten Jézus 
Krisztusban megkülönböztetés nélkül minden emberhez szeretettel hajol. 
Jézus nem tűri el, hogy mi, lelkészek a bíró szerepében tetszelegjünk!

A lelkész a szeretet szolgálatára rendeltetett. Ellopjuk egymástól a 
szeretetet, mert így szeretnénk boldogok lenni. Pokollá tesszük a másik 
életét, mert azt gondolhatjuk, így jutunk a földi boldogság édenkertjébe. 
Szenvedést okozunk egymásnak, mert így szeretnénk életünket szenvedés 
nélkülivé tenni. Másokra rakjuk a terheket, mert azt gondoljuk, így jár
juk majd balett-lépésekkel az élet útját.

Isten szeretettel hajolt ehhez a világhoz. Ezért a lelkész csak szeretet
tel szolgálhat a világban. Minden világból kimenekülési szándék Isten
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szeretetének a megcsúfolása. Minden olyan törekvés, amely ifjakat és fel
nőtteket, gyermekeket vagy öregeket a gyülekezet vagy az egyház gettójá
ba elkülöníteni akar és a világhoz való küldetésétől eltántorítani, az ilyen 
törekvés Isten szeretetét szeretetlenségbe fullasztja. Nincs olyan hely, 
ahova a keresztyének a „lélek nyugalmát megőrizni” el-, vagy vissza
húzódhatnának. A lelkész egész élete a másoknak való szolgálatból áll, 
amíg majd a Mester mondja: Szolgám elég.

Az egyház nem valami kultúr egyesület, vallásos emberek klubja, 
amelynek megmaradásáért kellene a lelkésznek harcolni és küzdeni. A 
gyülekezet az a hely, ahol a Jézus szeretetéről tanúskodás folyik. Ahol 
az embereket az élet okos istentiszteletére készítik fel.

Isten szeretetének továbbadása a lelkész.
Nagytiszteletű Lelkész Űr! Sokszor Hallod majd ezt a megszólítást. 

Ne feledd el, a gyülekezetben és az egyházban nem kiváló szellemi ké
pességed, tudásod, hanem az Istentől neked ajándékozott kegyelmi aján
dékok és az emberek iránt érzett szereteted tesznek tiszteletre érdemessé 
és naggyá. A lelki élet szemtengelyferdülése az, amikor „tökéletes em
beri nagyságok” előtt hódolunk meg, s nem látjuk és nem vesszük észre, 
hogy igazán annak van tekintélye, s érdemel tiszteletet és megbecsülést, 
aki nagy a szolgálatban és fáradhatatlan a szeretetben. A gyülekezetnek 
nem csillogó személyiségekre van szüksége, hanem Jézus Krisztus hűsé
ges szolgáira. Akik a szolgáló, segítő szeretet indulatával élnek. Mindenki 
annyira nagy ember, amennyire emberré tud lenni, és naggyá a szere
tetben. Akkor jut el igehirdetésed hallgatóid szívéhez, ha megtapasztal
ják, hogy igehirdetésed és szolgálatod nem emberi bölcseségből fakadó 
beszéd, nem emberi gőg szülte terméketlen szónoklat csupán, hanem a jó 
Pásztor élő és ható szava.

A szeretethez hozzátartozik az is, hogy meghallod az ember, a gyü
lekezet hangját. Ahogyan Isten iránti szeretetünk azzal kezdődik, hogy 
készek vagyunk hallgatni és meghallani szavát, ugyan úgy a szeretet fe
lebarátaink, a gyülekezet, embertársaink iránt azzal kezdődik, hogy meg
hallgatjuk őket. A szolgáló szeretet nyitott fülű. Az igehirdetők sokszor 
azt gondolják, nekik adni kell valamit azoknak, akiket meglátogatnak, 
akikkel elbeszélgetnek. Valakit meghallgatni sokkal nagyobb dolog, mint 
egy óráig „prédikálni”. Akiket saját gondolataik gyötörnek, úgy sem ké
pesek meghallgatni a másikat. Aki képtelen felebarátjának meghallgatá
sára, az hamarosan Isten szavát sem hallja meg, s Isten előtt is csak be
szélni akar. Aki gyülekezetének tagjait türelmes szeretettel nem hall
gatja meg, az mindig elbeszél a gyülekezet feje felett, s lassan senki nem 
fog szavára figyelni. Monológgá lesz minden szava és pusztába kiáltó ige
hirdetése. Akinek soha nincs ideje a felebarátot meghallgatni, annak nem 
lesz arra sem ideje, hogy Isten előtt hallgasson, mint a tanítvány. Végül 
az ilyen lelkész csak a saját hangjába lesz szerelmes, s Krisztus helyett 
magát kínálgatja a gyülekezetnek.

A szolgálathoz hozzátartozik a tevékeny segítőkészég is. Amit a lel
késznek a gyülekezetben, társadalmunkban, hazánkban és a világban ten
ni kell, az a tevékeny, segítő szeretet. A segítőszeretet kicsinyben és nagy
ban. Senki nem siet a parányi, nem látszatos szolgálatok végzésére. Ami
kor ünnepélyes alkalommal a lelkész „bevonul” a templomba, azt egy falu 
látja. De ki látja azt, amikor majd egy magányos, elhagyott ember pár
náját megigazítod? Ki veszi észre, hogy egy gyermek szeme könnyes? 
Könnyes, mert korán megismerte a „minden megvan” bőség-halmazában 
is a hiányzó szeretet ínségét? Ki veszi észre, hogy fontos munkádat sza
kítod meg, mert még fontosabb volt valakinek vigasztalást, bátorítást.
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útmutatást és életlendületet adni. Csak a segítő szeretet kényszerít arra, 
hogy mindennél fontosabb legyen az, hogy segíts a segítségre szorulón. 
Ki veszi észre, hogy elmondtad a bűnbocsánat szavát? Ki veszi észre, 
hogy fia leszel édesanyáknak, akiket elfeledtek gyermekeik? Ki veszi ész
re, hogy megfogod valaki kezét, hogy becsületesebb munkát végezzen? 
Hogy gyászolókat a feltámadás örömhírével vigasztalsz. Ki veszi észre? 
Jézus Krisztus! Mert Ő észrevette azt aki kenyeret szelt az éhezőnek, 
meglátogatta a beteget és letörölte a könnyes szemét.

A szolgálatban Krisztus után kell járni.
Ő az út. Amikor Krisztus után járunk, akkor talán Isten áthúzza 

saját terveinket, megváltoztatja elképzeléseinket. Az alázat iskoláját jár
juk ebben a Krisztus követésben. Talán Jeremiással együtt elmondjuk 
azt is: Rászedtél Uram és én hagytam magam rászedni. Meg kell tanulni 
engedelmesen elmondani: Uram megyek utánad azon az úton, amelyi
ken Te mégy előttem. Szolgálatom idejét Te határozod meg. Ahol a te
vékeny szeretet a mindennapi életben kézzelfogható lesz, ott lesz Krisztus 
után járó az életed.

Nem ér semmit annak a lelkésznek a szolgálata, aki a gyülekezet
ben végzett munkáját az önmegtartás és önmegmaradás érdekébe állítja 
be. A lelkésznek, gyülekezetnek együtt kell élni a falu, a város, népünk 
és az emberiség közösségével. Nem kritizálóan és mindenkit kioktatni 
akaróan, hanem szolgálva. Ahogyan az édesanyák jelen vannak a csa
lád közösségében. Életet munkálóan, fájdalmat feledően, gyermekeket 
gazdagítóan. Nem a hősöknek járó elismerést keresően, de a munka és 
szolgálat terhét hordozóan.

A Jézus Krisztus szeretetéből és irgalmasságából élő gyülekezet és 
lelkész soha nem lehet a szentek látható közössége, hanem mindig csak 
a bűnösök gyülekezete, aki minden bűne, nyomorúsága és mulasztása el
lenére is Isten irgalmas kegyelmére és megújító szeretetére támaszkodik. 
,,Ki az egyházból azokkal, akik szentek akarnak lenni” — mondotta Lut
her. Ki az egyházból azokkal, akik bókos szentekként az emberi közös
ségtől eltávolodva hódolókat és csodálókat várnak. Egyházunknak szol
gáló lelkészekre, presbiterekre, keresztyénekre van szüksége.

Magasztalja Istent a gyülekezet, aki gondoskodik arról, hogy pász
tora legyen a gyülekezetnek.

Itt most együtt van a távozó és az érkezett lelkész. Egyszer tőled 
is búcsút vesznek. Egyszer egy másik esperes iktat be új lelkészt ebbe 
a gyülekezetbe. Az Űr majd elmondja: Elég szolgám. De addig a szolgá
latban nincs megállás!

Te gyülekezet imádkozzál azért, hogy Isten Szentleikével ajándékoz- 
za meg lelkészteket, hogy járhasson mindig Krisztus után, a szolgálat 
útján. Vezessen titeket Krisztus után az élet útján. Egészen az örökké
valóságig.

(Elhangzott a bakonycsernyei gyülekezetben. Zászkaliczky Péter lel
kész beiktatásakor.)

Dr. Nagy István
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Egyházunk útján

Hogyan végzem a hitébresztés és a lelkipásztorolás 

szolgálatát szórvány-gyülekezetemben
1. Szórványból totális szórványba.
Repülnek az évek, mintha csak most lett volna, pedig már 16 éve, 

mikor az Öriszentpéteri kis imaházunkban első szolgálatom alkalmával 
felolvastam a számomra azóta is sokat jelentő, drága Páli igét „Mindenre 
van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít” Ahogy múlnak az évek, 
s fogy a fizikai erő egyre tisztábban, bátorítóbban és mindig új erőt ad
va ragyog fel életutamon e biztató ige.

Lényegében szórványból indultam a tényleg totális szórványba. Pa- 
róchiális lakhelyemen a 17 község közül Őriszentpéteren is csak 68 evan
gélikust találtam. Isten kegyelméből jó principálisaim voltak, akik erős 
tempót diktáltak. Jó iskola volt számomra Kissomlyó, ahol Szabó Lajos 
lelkész elsősorban saját magának diktált erős tempót, de segítsége, a káp
lán sem lehetett közömbös elöljárója hűséges, egészségét sem kímélő szol 
gálatát látva! Ö nem parancsolt, de elvárt, ahogy önmagától is. Nem volt 
könnyű, de erőt adott, hogy az elöljáró mindenben elöl járt. Mivel az 
íróasztalnál én jobban szerettem az embereket, ha lehetett, házon kívül 
közöttük voltam. Hitoktattam, családokat, betegeket látogattam, néhol a 
legtávolabbi falvakban, ahol egy-két gyermekünk volt konfirmációra ké
szítettem fel őket. Kerékpáron jártam, a kilométereket nem számoltam, 
azóta sem teszem!

Őriszentpétert, ahova jöttem, még a térképen is nehezen találtam 
meg, más idők jártak akkor, mint most. Rossz utak, lehetetlen közlekedés, 
azóta már ismert lett az őrség. Esperesem többször is megkérdezte, ko
molyan gondoltad, hogy elmégy? A szórványról annyit tudtam, mint egy
házmegyei káplán, hogy 1932-ben lett önálló és azóta 18 lelkésze volt, 
közülük többen mindössze néhány hónapot szolgáltak a gyülekezetben, de 
voltak kik hosszú esztendőket. Közvetlen elődöm idősödő korára hivat
kozva 9 évi szolgálat után kérte el magát. Pontos feljegyzéseiből tudom, 
rengeteget gyalogolt napi 40—50 kilométereket mutatott szolgálati napló
ja. Hihetetlennek tűnik, de valósak voltak az adatok. Reggel korán kelt 
meggyújtotta pipáját, kezébe vette nélkülözhetetlen botját és járta a vi
déket, Lovas szekérre nem ült fel, hiába szóltak neki és kérték rá. Ő 
közelítő utakon, erdőkön, dombokon át gyorsabban haladt. Egyszer vol
tam könnyelmű írja naplójában, engedtem a kísértésnek s kocsira ültem, 
s mire Kercára értem, már hűlt helye volt hittanos gyermekeimnek.

Mi hajtotta? Mi adott erőt szolgatársunknak, ki nem volt fiatal és 
atléta sem? Hamarosan megtudtam: az Őrségi emberek meleg szerető szí
ve. Szépen írt erről könyvében kedves barátom, ki gyakran volt házam 
vendége, Moldova György.

Próbáltam tartani elődöm normáját, kerékpárra ültem, a sok emelke
dő és domb miatt nem ment, felültem szánra, mert télen érkeztem — 
majd kocsira pokrócba burkolódzva, de hiába raktak meleg téglát ked-
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ves szeretettel a lábaim alá, dermedten, átfázva érkeztem meg szolgála
taimra. Folytattam ott, ahol elődöm abbahagyta, gyalogoltam én is, még 
ez volt a legegészségesebb! De nem ismertem az utakat, s elégedetlen 
voltam azzal, amit végezni tudtam a nagy területen (ma sem vagyok elé
gedett). Néhány hét küzdelme után felnyitva Bibliámat késő este a lassan 
melegedő szobámban, — ugyanis tavaszig egyedül voltam, idős gondno
kom elkészítette fűrészporos kályhámat, de megérkezve mindig én gyúj
tottam el — ezt az igét olvastam „Szerezzetek magatoknak barátokat!” 
Drága útmutatás volt ez! Egyedül elveszett ember lettem volna. Megke
restem Dr. Joós Istvánt, ki körzeti orvos volt, és régebben a gyülekezet 
felügyelője is! Az idő tájt kapcsolata egyházunkkal hűvös volt. Ma már 
tudom derék evangélikus és hivő keresztyén ember volt. Halála előtt (2 
éve temettük) három nappal, azzal bízta rám nekem ajándékozva kedves 
Bibliáját, ha felnyitom gondoljak majd reá. Ekkor már teljesen vak volt, 
fél esztendeig élt így a természet, az erdő, az őrségi táj, a látás szerelme
se. Utolsó kérése mint lelkészéhez az volt elbúcsúzásunkkor, hogy ko
porsójánál e rövid mondatot olvassam fel „Uram, hogy lássak!” Nem ér
demtelenül írtam róla ennyit, hanem azért, mert Ő lett életében gyüle
kezetünk nagy támassza, nekem pedig Istentől kapott drága segítő tár
sam a lelkészi szolgálatomban! Minden este, míg egyedül voltam s utána 
is sokszor háza és asztala vendége lettem, feleségemet megérkezése után 
maga mellé vette írnoknak. Gyakran csikorgott a lelkészlakás előtt autó
jának fékje későn és korán — gyere, evangélikus családhoz megyek be
teghez! — így történt, hogy mire beköszöntött az őrségi tavasz, minden 
evangélikus családot 2—3 alkalommal is meglátogattam. Általa és segít
ségével gyorsan bővült a baráti köröm is: tanács elnökök, laktanya pa
rancsnokok, tanárok, tsz-elnökök, párttitkárok is jó barátaim lettek s egy
mást kölcsönösen tiszteltük s tesszük ezt ma is. Szolgálatom második 
évében megindult a buszjárat. Nemzetközi busz volt. Zalalövőtől Lentiig 
közlekedett Őriszentpétert érintve jövet és menet. Nagy dolog volt, hogy 
vasárnap is közlekedett, reggel hatkor indult Őriből s eljuthattam vele 
a legtávolabbi községünkbe is Szentgyörgyvölgyre. Vasárnapi szolgála
taimnak megfelelően reggel mindig a legtávolabbi községben szálltam le, 
s itt kezdve szolgálataimat, már visszafelé gyalogosan haladva 4—5 köz
ségünkben végezhettem munkámat s ahol éppen ért a busz este hazavitt 
Űribe. E kedvező útvonalból csak Szalafő és Kondorfa esett ki, de ezek 
közel voltak 4—6 kilométerre. így a vasárnapi 8—10 km utak szinte fel- 
frisítően hatottak rám, ha nagyon rossz volt az idő, a baráti segítség sem 
maradt el, ha a busz elakadt vittek katonai járművek, vagy tsz-traktorok.

Hat esztendővel ezelőtt, Őriszentpéter és Szentgotthárd társ gyüle
kezet lett. így az Őrség nagy részéhez, még a Rába-völgyének Szentgott- 
hárdhoz tartozó községei is szolgálati területemmé lettek. Nagyon jó volt 
a buszközlekedés, mégsem elégséges e nagy terület összefogásához. Kö
szönet egyházi vezetőinknek s azoknak kik ebben segítettek két éve gép
kocsin járhatom szolgálatom útjait. Talán hosszúnak tűnik, amit itt el
mondtam, de a szórványban dolgozó lelkészek megértik, mennyire fon
tosak az elmondottak!

Régen az Őrségben, az itt főleg református tengerben élő evangéli
kusaink, csak elvétve, ritkán láttak evangélikus lelkészt. Míg erejük bír
ta némelyek el-el jártak a távoli evangélikus templomokba, de az öregek 
és bizony sokszor a gyerekek is pásztornélküliek voltak! Tisztelet néhány 
derék levita-tanítónknak, kik nem feledkeztek el feladatukról, így tudnak 
az Őrség idős evangélikusai evangélikus énekeket énekelni s talán ez volt 
sokszor a kapaszkodó, hogy nem hagyták hitüket és többségükben be-
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csülettel megmaradtak evangélikusnak. De tudom, ha velük együtt élő 
lelkészeik lettek volna, nem távoli nagy gyülekezetekben papjaik, ma 
sokkal többen lennénk! Az evangélikus lelkész nem hivatalnok — hanem 
népével együtt élő testvér. Ha kell lehajol, közösséget vállal jó értelem
ben, hogy aztán magához emelhessen embereket. Fentről szemlélődni s 
úgy’ várni gőgös oktatgatással a felzárkózást, eredménytelen! Szolgálni 
kell!

Visszatekintve az Ószövetség korára azt látjuk, hogy pap és papirend 
nem volt! Isten tiszteletét, parancsának közvetítését az Isten és ember 
közti kapcsolat minden aktusát — maga a családfő végezte és végeztette. 
Az ősatyák nemcsak a család munkájának irányítói, hanem az Istennel 
való együttélés, az iránta való engedelmesség és hódolat jó rendjének 
őrzői és példamutatói. Mindehhez a családfő meginghatatlan hite, példa- 
adó magatartása kellett! — Minden tére n  —  Egy ellentmondásos maga
viselet a családfő lelki vezetését csődbe vitte volna. Az élet-példa tehát 
akkor is megelőzte a szóval való irányítást és meggyőzést. így látja ezt 
diakóniai teológiánk is. A gyümölcséről ismerhető meg a fa! Amikor ki
alakul a papi-rend, Mózes e szolgálatot a tiszta papi élet elkötelezésével 
bízza Áronra és fiaira! A vissza élések e hatalommal ismertek. Bibliánkat 
olvasva világosan kitűnik, hogy éppen ezért Jézus soha nem szimpati
zált velük — velük szembe mindig a prófétákra hivatkozott. A tanúk 
■elődei ők voltak. Jézusnak ma is tanítványai — tanúi vannak. — így 
hangzott és hangzik küldő szava ma is „Legyetek az én tanúim!” Tanú 
az evangélikus lelkész, nagygyülekezetben, szórványban, társadalomban, 
családban a szószéken és a betegágy mellett! De tanú minden keresztyén 
ember is, a családfő, az édesanya. Felelősek vagyunk egymásért az em
berért! Szétszórtan egymástól nagy távolságokra élő híveimnél mindig e 
drága összetartozást igyekeztem megértetni nem csak gyüleketi téren, ha
nem népünkre, az emberiségre vonatkoztatva: egy nagy család vagyunk!

Az evangélikus lelkész nem hivatalnok. Pásztori szeretettel próbál
tam mindig testvéreinkhez közeledni, őket megérteni, s arra tanítgatva 
segítő társaimat, gondnokaimat, presbitereimet, hogy a tanúságtétel egye
temes kötelezettségünk! Tanú mindenki lehet! Ahol Jézussal együtt él
nek emberek, ott mindenütt jelen van a tanúságtételhez szükséges Lé
leknek ereje. Ezért várja a világ ma is sóvárogva az Isten fiainak meg
jelenését! Ehhez ígéri Megváltó Urunk Jézus Krisztus személyes életé
nek erőit. Ezt a drága minden akadályon átsegítő erőt dicsőíti Pál, akit 
Isten hatalmas keze formált használható edényévé. A szórványokat járó 
szolga tudja és naponként tapasztalja is, hogy az emberi erőfeszítés ke
vés, de érzi gyengesége által is, az Úr jelen van, hitet ébreszt. Hatalmas 
keze nem rövidült meg. Lelkének erejével tanít, hirdetni és megélni 
a szeretet parancsát.

A szórvány lelkész számára mindig drága alkalom, mikor együtt le
het szolgatársaival, igehirdetést hallhat. Bennem hosszú idő távlatából is 
elevenen élnek azóta már elpihent, sok tálentummal megáldott szolgák 
bizonyságtevő igehirdetései is. Isten szolgáit, a dadogva tanúskodókat, az 
elerőtlenedőket, a kis hitűeket, a ma gyülekezetét, a szórványok népét, 
keresztyén családokat Isten kegyelme tartja meg.

Böjti időben írom e sorokat, a keresztyén ember lelki szemei előtt 
egyre inkább felsötétlik a Golgotai Kereszt. Megváltónk keresztje a mi 
erőforrásunk. Kegyelemből élünk, — így vallották reformátor elődeink, 
ezért tudtak tanúk lenni! A tanúk járták az országot. Mert a tanúkat 
Jézus hívja és küldi el. Nem bársonyszékbe ülteti őket, az Ő tanúi úton 
vannak — de járható ez a nehéznek látszó út, mert a Mester jár elől!
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A szeretetben, a békéltetés szolgálatában az élet védelmében! Hozzá 
imádkozva nyomdokain járva lehet a szórványban is egymás hitén épül
nünk! Isten előtti hálával vallom, bizony több szeretetet kaptam a rám- 
bízottaktól, mint amit én adni tudtam!

Drága alkalmak a házi és családi istentiszteleteink, a közvetlenség, 
a szeretet. Mikor imádkozunk egyszerű otthonokban, szinte érezzük 
Urunk ígéretének valósulását. „Ha ketten — vagy hárman egybegyűltök 
az én nevemben, ott vagyok.” Híveink nemcsak mint lelkészt várnak, ha
nem mint embert is, akivel megoszthatják örömüket, bánatukat és meg
beszélhetik minden problémájukat! Tudom, hogy vége annak az időnek, 
amikor a lelkész polihisztor volt, de igyekezzen, hogy tájékozatlanságá
val a rábízottaknak ne okozzon csalódást. Politizáljon is ha kell, de ne 
fölényeskedve.

A szórványlelkésznek sokoldalúnak kell lenni. A társadalom szinte 
minden rétegével érintkezik s ezek az alkalmak nem futólagosak, mint 
a nagy gyülekezetek templomajtóiban. Sok alkalom van a beszélgetésre, 
élni kell vele! Akkor élő a szórványgyülekezet, ha állandósulnak e be
szélgetések, mindig maguk között érzik lelkészüket.

Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a lelkigondozás mellett 
'egyéb feladatunk is van! Urunk nemcsak szépeket mondott, tett is, cse
lekedett, segített, ahol kellett. Tudom, hogy lehetőségeink behatároltak, 
de ezer alkalma van a segítésnek! Távoli községeinkben, ahol tudom, hogy 
sok az idős, magányos, sok esetben beteg testvérünk, nemcsak a Bibliámat 
viszem magammal, kérésre, vagy anélkül megíratott receptek, kiváltott 
gyógyszerek mindig vannak nálam. Mindezt segítséggel, orvosok tudtával 
teszem! Nem evangélikus vallású testvéreink közül is sokak kerülnek be 
úgy a megye kórházaiba, hogy az illetékesek figyelmét felhívtam ezekre 
a segítségre, kórházi ápolásra szorulóknak. Az elmúlt évek során így ke
rültek be sokan a Szentgotthárdi Szanatóriumba, ahol minden szerdán 
bent járok és ha igény van rá, istentiszteletet is tartok!

"A másik nagyon fontos: a lelkésznek megértőnek kell lenni. Az édes
anyák is munkapadok mellett állnak, házon kívül dolgoznak — tsz-ben, 
erdőgazdaságban. A lelkész feladata, hogy alkalmazkodjék, látogatásakor, 
mert a szeretet és törődés igénye híveink részéről változatlan. Mindez 
vonatkozik az ifjúsággal, a gyermekekkel való foglalkozások alkalmaira 
is! A lelkész legyen rugalmas, ne lemondó. A szórványlelkész szótárá
ban nem szerepelhet „úgyis hiábavaló!” .

Szórványgyülekezetekben nagy a család felelőssége, sok múlik a 
gondnokokon, presbitereken. Gyülekezetünk területén 12 gondnok szolgál, 
köztük nem egy 3 község egyházi ügyeit intézi, beosztja a házi, családi 
istentiszteletek helyeit, gyülekezeti hozzájárulást szed stb. Öriszentpéter- 
nek és Szentgotthárdnak külön van pénztárosa. Az anyagiak irányítója 
a szentgotthárdi, most pedig az összgyülekezetünk felügyelője, aki fő
könyvelő volt. Gyülekezetünk 6 Evangélikus Életet vesz meg, amely a 
szórványban kerül ingyenes szétosztásra. Boldog vagyok, hogy gondno
kaink, presbitereink olvassák Sajtóosztályunk kiadványait. Gondnokaink 
és több presbiterünk új fordítású Bibliát rendelt és olvas! Szétszórtsá
gunkban is tagjai vagyunk Egyházunknak! Boldogan írom le azt is, hogy 
konfirmációi előkészítőre nem jön úgy evangélikus gyermek, hogy ne 
tudna imádkozni! Tavaly 3, az idén 12 gyermekünk konfirmált.

Vannak gondjaink, de Istennek legyen hála érte, van ö röm ünk  is. Ta
lán a legnagyobb öröm az, hogy a két gyülekezet társulásának 6-ik eve- 
ben sikerült megtanulnunk együtt gondolkodni. Bizony az indulás nem 
volt könnyű, de végül is győzött a szeretet a megértés, a barátság! Ma
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már minden keresztelés szép szentgotthárdi templomunkban van és az 
esketések is. Az őrségiek is magukénak érzik nemcsak ottlévő két ima
házunkat, hanem e templomot is. így villamosítottuk harangjainkat kö
zös erővel, s jó látni nagy ünnepeinken az Őrségből jövő gépkocsikat a 
templomunk körül. így lett szétszórtságunkban összetartó erő forrásává 
szentgotthárdi templomunk! Istentiszteleteinken Szentgotthárdon 35—45 
fő volt átlagosan, bibliaóráinkon 18—22 fő. A gyülekezet 'lélekszáma itt 
120. Szórványterületünkön 400 egyházfenntartó evangélikus testvérünk 
él. Az istentiszteleti alkalmak látogatottsága 60—70 százalékos. Istentisz
teleteink 2 imaházunkban, református templomokban és imaházakban, il
letve iskolákban folynak. Az elmúlt esztendőben 222 istentiszteletünk 
volt, ezeken összesen 7280-an vettek részt, a persely 14 736 Ft,— volt. Űr
vacsorával élt: 1225 nő és 850 férfi testvérünk. Házi istentiszteletet a 
szentgotthárdi körben 115-öt, családit 84-et tartottunk. Az őriszentpéteri 
részen 205 házi és ugyancsak 84 családi istentisztelet volt. Szentgotthár
don istentiszteleteink előtt van a gyermekeinkkel való foglalkozás. A 
szórványokban 108 gyermek bibliaórát és 128 konfirmációi órát tartottam. 
Házi és családi istentiszteleteink, valamint a látogatásaim alkalmával, 
szinte minden alkalommal, foglalkoztam gyermekeinkkel. A családláto
gatások száma: szentgotthárdi részen 1600, az őriszentpéterin 1900 Volt.

Tudom, hogy van könnyebb szolgálat, mint a miénk, de nem tudom, 
hogy lenne, mely több örömöt adna. Most mikor írásom befejezéséhez 
készülök, sok kedves arc jelenik meg előttem, életre és halálra készü
lőké — mindegyik vár valamit! Nézzünk a minket küldő Jézusra, hogy 
adjon nekünk bölcsességet és erőt, hogy valóban az Ő Tanúi lehessünk!

Molnár Jenő

Szeretetvendégségeink megújulásáért

Anélkül, hogy a szeretetvendégség újszövetségi eredetét és történetét 
feldolgozni kívánnám, megemlítem, hogy Júdás levele 12. verse, Pál 1. 
Kor. 11.20 kk és Ap. Csel. 2, 42-46 konkrétan említi. Eleinte az együttét- 
kezés az istentisztelet szerves része éppúgy, mint az úrvacsora. A má
sodik század második felétől az úrvacsorától elválasztották és az igei is
tentisztelethez csatolták. Majd ettől is függetlenítették. Napjainkban is 
ez a gyakorlat érvényesül gyülekezeteinkben.

1. A jelenlegi helyzet

Gyülekezeteink kisebbik hányadában tartanak szeretetvendégségeket, 
a_ nagyobbik többségében nem. Ez önmagában is jelzi témánk időszerű
ségét. Az első feladat tehát: ahol eddig nem tartottak, meg kell kísérelni 
elkezdeni. Hivatkozni lehet az Újszövetségre, más gyülekezetek példájá
ra. Lehetőség ez arra, hogy a gyülekezet lelki életének álló vizét is egy 
kicsit megmozdítsuk. Alkalom ez híveink aktivizálására. Az adakozáson 
túl tehetnek valamit egymásért és a közösség megéléséért. Sok gyüleke
zet példája, hogy ezekre az alkalmakra olyan gyülekezeti tagok is el-
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jönnek, akik az istentiszteleteket nem látogatják. így a gyülekezeti szere- 
tetvendégségnek egyszerre van diakóniai és missziói karaktere. Éljünk 
hát a lehetőséggel bátran! A szeretetvendégségen keresztül is sokan kap
csolódhatnak be az igehallgatás, istentiszteletet látogatók közösségébe.

.Némely gyülekezetben abbahagyták ezeknek az alkalmaknak a tartá
sát. Az indok pedig: elnéptelenedtek. Ez a könnyebb megoldás. Kényel
mes is. Meg kell kérdeznünk: miért néptelenedtek el? Megszokottakká 
váltak egyhangúságuk miatt. Eseménytélen volt a szeretetvendégség.

2. Mit tehetünk?

a) Fontos az időpont jó kiválasztása. Néhány gyülekezetünkben min
dig a hónap meghatározott vasárnapján tartják. így berögződik a hívek 
tudatába. Ha ritkábban rendeznek ilyen alkalmat, érdemes a népszerű 
névnapok körüli vasárnapot (Erzsébet, Mária, Sándor, József) kikerülni. 
Faluhelyen társadalmi munkák vasárnapi elfoglaltságára és egyéb 
adottságokra kell gondolni (szüret stb.).

b) Témaválasztás. Legjobb egész évre előre megtervezni. A gyüleke
zet karakterétől, problémáitól függően. Több gyülekezetben sorra került 
Magyarország evangélikusságának ismertetése tájegységenként. Rendsze
rint diavetítés párosult hozzá a templomok bemutatásával. A szeretet
vendégség az egyetlen alkalom, ahol a gyülekezetben előadást lehet tar
tani. Nagyszerű alkalom ez a gyülekezet történetének tudósítására épp
úgy, mint egy-egy egyháztörténeti személy életútjának ismertetésére. De 
itt szólhatunk a világ keresztyénségének életéről, közegyházi összefüggé
sekről, bibliai kutatások új eredményeiről. Lehet azonban mai kegyessé
günkről, a bibliaolvasás és igeértelmezés fontosságáról ébresztő jellegű 
előadást tartani. A mai ember középszerű gondolkozásából következően 
a diákkal illusztrált előadás megkönnyíti a gondolatok átadását és a hall
gatóság is hálás érte.

c) Hívjunk vendég igehirdetőket. Lehetetlen változatos, érdeklődést 
kiváltó gyülekezeti munkát megvalósítani egy személlyel. Mindig ugyan
azt az egy lelkészt hallgatni — esetleg évtizedek óta — nem csupán meg
szokottá válik, de az ismétlés veszélye is fennáll. Sok gyülekezetünkben 
évtizedek óta csak a hivatalos egyházi felsőbbség és jobb esetben a szupp- 
likáló teológus jelentik a vendég igehirdetőt. Gyülekezeteink összetarto
zása is kifelezésre jut a vendég szolgálatával, de a helyi gyülekezet is 
megpezsdül.

d) A gyülekezet asszonyai szolgálnak ezeken az alkalmakon. Betegek
nek visznek a megmaradt süteményből. Üjabb látogatásra buzdítás. Né
hány gyülekezetben a háziasszonyok vállalják magukra rokonságuk meg
hívását is egy-egy alkalomra. Átélik a hívogatás és szolgálat örömét. 
Mindez a lelkésznek kétség kívül többlet munkát jelent, mintha egysze
rűen tartana egy esti istentiszteletet, de megéri a fáradságot.

e) A gyermekek szavalatokkal, ének- és zeneszámokkal szolgálhatnak, 
kötetlenül. így válik második otthonunkká a gyülekezet. Életük első sza
kaszában beléjük ivódik, hogy a gyülekezetben és az életben a szolgálat 
öröm. Ifjúságunk több alkalommal hangjátékszerűen feldolgozott bibliai 
történetet adott elő, „elrejtve benne” az aktuális üzenetet is. Más alka
lommal felnőtt asszonyok vállalkoztak erre. Így lehet feldolgozni a té
kozló fiút, a nagy lakomát, a tíz szűz példázatát, a tíz leprás gyógyulását, 
a magvető példázatát, a 38 éve beteg történetét, Mária és Márta Jézussal 
való beszélgetését stb.
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Megállapodás
Készült Budapesten 1980. április 8-án a Magyarországi Evangélikus 

Egyház (MEE) Országos Presbitériuma és a Magyarországi Szabadegyhá
zak Tanácsa (SzET) között a MEE által a SzET részére a lelkészképzés 
terén nyújtandó segítségről.

A MEE a Magyar Ökumené egyházai a testvéri kapcsolatok és az 
együttműködés további elmélyítése, a SzET tagegyházai körébe tartozó 
lelkészek teológiai képzettségének fokozása és közegyházi helyzetük erő
sítése céljából a lelkészképzés terén — kérésükre — segítséget kíván 
nyújtani a SzET-nek. Ennek módozatait az érdekelt felek közös megegye
zéssel az alábbiak szerint szabályozzák;

1. A SzET tagegyházai körében folyó és a Magyarországi Baptista 
Egyház Teológiai Szemináriuma, valamint a SzET Lelkészképző Intézete 
által munkált lelkészképzés során kiemelkedő tanulmányi eredményt el
ért lelkészjelöltek, ill. lelkészek a MEE Teológiai Akadémiáján Szigorlati 
Bizottságából és a SzET kiküldötteiből alakuló Teológiai Akadémiai Szi
gorlati Bizottság (továbbiakban Szigorlati Bizottság) előtt teológiai akadé
miai képesítést szerezhetnek, és akadémiai szigorlati bizonyítványt nyer
hetnek. E szigorlati bizottság elnevezése: A SzET Akadémiai Szigorlati 
Bizottsága.

2. A Szigorlati Bizottság tagjai a SzET részéről: a SzET elnöke, an
nak a tagegyháznak elnöke, melyhez a vizsgázó jelölt tartozik — illetőleg 
törvényes helyetteseik — a SzET Lelkészképző Intézete Igazgató Taná
csának két képviselője és a Baptista Teológiai Szemminárium dékánja.

3. A Szigorlati Bizottság tagjai a MEE részéről: MEE püspökelnöke 
és a Teológiai Akadémia Tanári Kara.

4. A Szigorlati Bizottság elnöke a MEE püspökelnöke, jegyzője a 
Teológiai Akadémia kari jegyzője.

5. A vizsgázni kívánó jelölt vizsgára bocsátás iránti kérelmét egyhá
zának elnöksége útján a SzET elnökségénél köteles előterjeszteni. A SzET 
elnöksége javasolja a MEE országos elnökségén keresztül a Szigorlati Bi
zottságnak a vizsgára bocsátás engedélyezését.

6. A jelölt teológiai előképzettségének elbírálásánál a Szigorlati Bi
zottság által megállapított követelményeket és tanulmányi szintet kell 
érvényesíteni.

7. A Szigorlati Bizottság előtt folyó teológiai akadémiai képesítő vizs
gák rendjét a MEE mindenkor érvényben levő Teológiai Akadémiai Sza
bályzatának és a SzET Lelkészképző Intézetére vonatkozó szabályoknak 
a figyelembe vételével maga a Szigorlati Bizottság alakítja ki.

8. A Szigorlati Bizottság működésének helye a MEE Teológiai Aka
démiája, ideje, a jelentkező szükséghez képest, a Teológiai Akadémián fo
lyó szigorlati vizsgák időpontjához kapcsolódik.

9. A Szigorlati Bizottságnál tett vizsgák a MEE Teológiai Akadémiai 
szigorlati vizsgáitól elkülönítendők, és azokról külön jegyzőkönyv veendő 
fel.

10. A sikeres vizsgát tettek részére a Szigorlati Bizottság Akadémiai 
Szigorlati Bizonyítványt állít ki. Ezt a bizonyítványt a Szigorlati Bizott
ság elnöke, a SZET elnöke, a MEE Teológiai Akadémiájának dékánja és 
kari jegyzője, valamint annak a tagegyháznak a képviselője írja alá, 
amelyhez a lelkész tartozik.
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11. A Szigorlati Bizottság előtt tett vizsgák alapján kiállított szigor
lati bizonyítvány a vizsgázott lelkészt a SZET azon tagegyházában való 
alkalmazásra képesíti, amely tagegyház őt a teológiai akadémiai képesí
tés megszerzésére javasolta.

12. A MEE és a SZET e megállapodás rendelkezéseit saját belső sza
bályozásukban érvényesítik.

A SzET megbízásából: A MEE Országos Presbitériumának
Dr. Nagy József s. k., megbízásából:

ügyvezető elnök D. Dr. Káldy Zoltán s. k.,
püspök-elnök
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Tanulmányok

A z egyház élete és szolgálata 
az Ágostai Hitvallás alapján

Luther és az Ágostai Hitvallás

Néhány megjegyzés névadó hitvallásunk keletkezéstörténetéhez

Történeti, teológiatörténeti és egyháztörténeti okai egyaránt vannak 
annak, hogy a ma szolgáló lelkésznemzedéknek és még inkább gyüleke
zeteink népének meg kell tanulni, helyesebben újra meg kell tanulni az 
eseményeket történeti összefüggéseikben látni.

Tanúi vagyunk annak, hogy a történeti összefüggések meglátását és 
megláttatását nemhogy gátolná egyházunk diakóniai teológiája, hanem 
ellenkezőleg: termékenyítőleg hat arra. Elég itt a pozitív bibliakritika 
egyre igényesebb megszólaltatásával is gyülekezetszerűnek maradó kom
mentársorozatra, a gazdag himnológiatörténeti munkát felhasználó éne- 
keskönyv-szerkesztésre gondolni, vagy utalni arra az általános egyház
történeti érdeklődésre, amely országos múzeumunk létrehozásában és 
egyéb kiállítások megszervezésében öltött és ölt testet.

Ahhoz, hogy a négy és félszázados Ágostai Hitvallás tartalmi értéke
lése és feldolgozása teljes legyen, és hogy annak időszerű mondanivalóit 
helyesen közelítsük meg. szükséges, hogy keletkezésének körülményeit; 
történeti, politikai és egyházpolitikai összefüggéseit is világosan lássuk.

Az Ágostai Hitvallás keletkezéstörténete az evangélikus egyháztör
ténet egyik eléggé alaposan és már a 19. század végén is olyan mélységig 
feltárt területének számít, amely a mai tudományosság mércéjével mérve 
is elfogadottnak tekinthető.

Nem is annyira új ismeretek elsajátítása céljából, mint inkább a meg
levő rendszerezésére és felfrissítésére tekintsük át röviden az Ágostai 
Hitvallás keletkezésének körülményeit és azt, hogy személy szerint Lu
thernek magának mennyi köze volt a hitvallás létrejöttéhez, megszerkesz
téséhez, elfogadtatásához és elterjesztéséhez.

Vizsgálódásunkban gondosan igyekezni fogunk a történeti esemé
nyek gyakran meglehetősen egymásbafonódott szálait úgy feltárni, hogy 
az eseménytörténeti és eszmetörténeti összefüggéseken túl azt is felmu
tassuk, hogy a hitvallást megszerkesztő és elfogadó, illetve az azt eluta
sító, egymástól élesen el sem határolható és nehezen is identifikálható 
csoportok döntését mennyiben és egyáltalán befolyásolhatta-e az, hogy 
az egyház élethivatását a világért való szolgálatban lássák.

A 16. század fordulóját átlépő feudális Németország, amely a század- 
fordulón még Európa egyik vezető gazdasági hatalma volt, annak máso
dik negyedétől kezdve, részben a parasztháborúk következtében, egyre 
visszaszorulóban volt. A mezőgazdasági fejlődés nem tudta ellensúlyozni 
a városok, és a városokban az ipar lemaradását, annak bezárkózását a 
helyi piacokba, s azt, hogy ezzel éppen a városok, és a kor legdinamiku-
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sabban fejlődő társadalmi rétege, a városi polgárság beszűkült a kis né
met fejedelemségek szűk gazdasági és politikai horizontjába.

V. Károly császár hatalma nem állt arányban birodalmának nagy
ságával. Történeti és egyháztörténeti közhely, hogy az amerikai biroda
lomrész következtében, amely spanyol örökösségként szálltak rá, a nap 
nem nyugodott le birodalmában, mégsem lehet a császárt, még 16. századi 
keretek között sem abszolút uralkodónak nevezni. Hatalmas birodalmá
nak különböző részein mások és mások voltak az uralmát meghatározó 
vagy éppen korlátozó alkotmányos lehetőségek. A rossz közlekedés és 
nehézkes közigazgatás miatt nem lehetett a rendelkezésre álló erőket 
koncentrálni. Uralmát Németországban nagymértékben korlátozta a vá
lasztófejedelmek oligarchikus hatalma. De gyengítette V. Károly tekin
télyét az is, hogy a császárválasztás alkalmával a pápai udvar nem az ő, 
hanem a francia király pártján volt. A császár uralma legelső idejétől 
kezdve szűnni nem akaró háborúkba keveredett nemcsak a franciákkal, 
hanem olykor még a pápai állammal is. Ez pedig, mit se törődve a re
formáció előretörésével, a régi ellentétre emlékezve szövetkezett a fran
cia királlyal a „legkatolikusabb” király, Spanyolország ura s egy személy
ben az egyház világi fejének nevezhető császár ellen. A rendkívül bonyo
lult politikai helyzetre jellemző az, hogy éppen három évvel az Ágostai 
Hitvallás beterjesztése előtt, 1527-ben a császári zsoldosok még Rómát is 
elfoglalták és úgy feldúlták, hogy annak emléke évszázadokig a barbár 
dúlás és sarcolás olyan példája volt, amelyet a vandálok egy évezreddel 
korábbi pusztításával szoktak egybevetni. V. Károly személyes tragédiája 
volt az az ellentmondás, amely benne abból alakult ki, hogy bár szemé
lyesen fanatikusan vallásos római katolikus volt, politikai okokból ellen
fele maradt mindig a pápaságnak. A pápaság és császárság antagonizmu- 
sának személyes megjelenése volt ez s egyben példája annak is, hogy mi
lyen következményekre vezetett történeti-politikai méretekben is az, ha 
az egyház végleg megfeledkezett szolgálatra küldetettségéről. Ez a hatal
mi antagonizmus akadályozta meg a császárt abban, hogy Németország 
zűrzavaros belpolitikai és vallásügyi viszonyait rendezze és abban is, 
hogy hathatósan szembeszálljon a török imperializmus fenyegető erejével.

Viharos uralkodásának szinte lélegzetvételnyi szünetében, amikor át
meneti megegyezésre sikerült jutnia mind a pápával, mind Velencével, 
mind a francia királlyal, erre tett nagyszabású kísérletet.

Hogy rendet teremtsen Németországban, s hogy e rendcsinálás után 
mozgósítsa egész Nyugat keresztyénségét a már Bécset is ostromló török 
ellen, V. Károly császár Bolognában 1530. január 21-én április 8-ra biro
dalmi gyűlést hívott össze Augsburg birodalmi városba.

A meghívólevél részletesen foglalkozik a török veszedelemmel és saj
nálattal említi meg azt, hogy a császár egyéb birodalmi ügyei miatt addig 
nem fordíthatott elég gondot a török hatalmi terjeszkedés visszaszorítá
sára, bár Magyarország már elveszettnek tekinthető és a török már Bé
cset, az ő szűkebb hazáját is ostromolja. A török legyőzhető lesz, ha sike
rül az egyház egységét helyreállítani. Ez csak úgy érhető el, ha a tévta- 
nokat kiküszöbölik. Ezért elrendeli a császár, hogy a birodalmi gyűlésen 
terjessze elő mindkét fél a vallásügyekre vonatkozó javaslatát, amelyet 
ő meghallgatni kész és törekedni fog arra, hogy a keresztyénség egysége 
helyreálljon,

A protestáns egyháztörténészek egy időben, főleg a 19 század 2. felé
ben, a teológiai liberalizmus és kultúrprotestantizmus korában szívesen 
hangoztatták a birodalmi gyűlés meghívólevelének békülékeny és meg
értő hangját és azt, hogy a császár az ülés alatt a katolikus rendek és fő-
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papok hatására változtatott álláspontot. Az utóbbi idők protestáns egy
háztörténészei rámutatnak arra, hogy a meghívólevél látszólagos konci- 
liaritása mögött agresszív szándék húzódik meg. Az egység eszméjének 
hangoztatása ugyanis nem más, mint kihívás. Elképzelhetetlen ugyanis az, 
hogy a vakbuzgó császár bármiben is helyt adott volna a középkori egy
házi tanítás és gyakorlat radikális reformjának és még ha úgy is lett vol
na, illetékessége egyház- és kánonjogi szempontból több mint kétséges.

A valóság az, hogy a császár azzal az eltökélt szándékkal közeledett 
Augsburg felé, hogy szükség esetén karhatalommal állítja helyre az egy
ház egységét. A kíséretében levő Campegio pápai legátus még szította a 
tüzet azzal, hogy Innsbruckba érkezésekor felhívta figyelmét arra, hogy 
a már Augsburgba érkezett protestáns fejedelmek prédikátoraikkal rend
szeresen istentiszteleteket tartanak a városban. A császár a prédikátorok 
azonnali elhallgattatását követelte János szász választófejedelemtől, akit 
tisztelettételre Münchenbe rendelt magához.

A szász választó egyik császári felhívásnak se tett eleget. Egyfelől lel
kiismerete nem engedte, hogy prédikátorait eltiltsa az evangélium hirde
tésétől, másfelől pedig veszedelmesnek tartotta, hogy a protestáns ren
dektől teljesen elszakadva a katolikus bajor hercegektől és katolikus ren
dektől körülvett császárhoz menjen Münchenbe, amely város egyébként 
is a katolikusok egyik legerősebb központja volt.

Mindezek ellenére a birodalmi gyűlés összehívása a protestáns feje
delmek legtöbbjében és a reformációt követő birodalmi városokban ál
talánosságban nagy reményeket keltett. Sokan reménykedtek abban, hogy 
a birodalmi gyűlés átalakul nemzeti, esetleg egyetemes zsinattá és meg
oldja végre az egyházi reformok nagy kérdéseit.

Nagy készülődés folyt országszerte a birodalmi gyűlésre. Csak Fülöp, 
hesseni őrgróf nem kívánkozott túlságosan Augsburgba, mivel mind a 
császárral, mind a szász választófejedelemmel voltak politikai és egyéb 
nézeteltérései. Utóbb mégis megváltoztatta szándékát és május közepén 
nagy kísérettel bevonult Augsburgba. Nagyobb előkészületeket azonban 
nem tett és senkit nem kért fel a reformáció tanításainak, illetve a fenn
álló katolikus tanítás és egyházi gyakorlat kritikájának írásos rögzí
tésére.

György brandenburg-ansbachi őrgróf komolyan felkészült arra, hogy 
a birodalmi gyűlésen méltán képviselje a reformáció érdekeit.

Amint értesült a gyűlés összehívásáról, azonnal rendelkezéseket tett 
arra, hogy az illetőségi körében működő papok egyenként nyilatkozza-1 
nak három kérdésben: 1. Mit értenek igaz és valóságos istentisztelet alatt 
és min épül fel az, 2. mit értenek visszaélések alatt és 3. a visszaélések
nek gátat vethet-e bármelyik egyházi hatóság a püspökök hatalmának 
mellőzésével vagy el kell-e halasztani az egyházi reformokat az egyete
mes zsinatig.

György őrgróf érdeme az, hogy az ezekre a kérdésekre adott vála
szokon kívül is sok olyan tanítást és kifogásbeli nyers ősanyagot gyűjtött 
össze, amely később az Ágostai hitvallás megszerkesztésénél igen hasz
nos szolgálatot tett.

Augsburgban minden erejét és tekintélyét felhasználta arra, hogy a 
reformáció tanításait követő rendek között minél messzebb menő felfo
gásbeli egység alakuljon ki az által, hogy megismerjék egymás hitvédel
mi, illetve hitvallási javaslattervezeteit. Egyengetője volt a fejedelmek és 
városok közötti felfogásbeli egységnek is és minden erejével azon fára
dozott, hogy meghiúsítsa a császárnak a birodalmi gyűlés meghívóleve
lében is kifejezett szándékát, hogy mindegyiknek a javaslatát és vélemé-
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nyét egyenként tegye vizsgálat tárgyává. Ez a reformáció táborának vég
zetes megoszlásához vezethetett volna. Igen nagy érdeme volt abban, 
hogy a reformációt követő rendeknek végül is sikerült egy egységes hit
vallás szövegében megállapodniuk.

A reformáció táborának vezető egyéniségei közül az augsburgi birodal
mi gyűlésre a legjelentősebb előkészületeket tette János, szász választó- 
fejedelem. Bár a mai történet- és egyháztörténeti szemlélet óvakodik at
tól, hogy akár az eseménytörténet területén is egyoldalúan hangoztassa 
egyes személyek pozitív vagy negatív jelentőségét és azon fáradozik, hogy 
a személyi döntések mögött hozzáférjen azok társadalmi hátteréhez és a 
döntések motivációi között feltárja az uralkodásra vagy a szolgálatra jel
lemzőket, a szász választó tevékenységét jelentős szolgálatnak kell minő
sítenünk a reformáció ügye melletti elkötelezettségben. Bár abban a re
ménységben csalódnia kellett, hogy a birodalmi gyűlés nemzeti zsinattá 
fog átalakulni, amely a vallási sérelmeket gyökeresen rendezi, igen jelen
tős munkát végeztetett és részben végzett maga is. Kancellárjával. Gre- 
gor Bröckkel alaposan megtárgyalta a szükséges teendőket és miután a 
kancellár tisztában volt azzal, hogy a birodalmi gyűlésen a prédikátorok 
nem fognak lehetőséget kapni arra, hogy az egyházi ügyek rendezésére 
vonatkozó javaslataikat és véleményüket előterjesszék, más megoldáshoz 
folyamodtak. A wittenbergi teológusok közül Luther, Jonas, Bugenhagen 
és Melanchthon utasítást kaptak, hogy sürgősen foglalják össze írásban 
javaslataikat. A választófejedelem egyenes kívánságára jelezniük kellett 
egyúttal a végső határvonalat, ameddig a tárgyalások alatt nyugodt lelki
ismerettel elmehet. Felhívta továbbá a választófejedelem Luther Mártont, 
Jónás Justust és Melanchthon Fülöpöt arra is, hogy gondoskodjanak a 
wittenbergi egyetemen előadásaik helyettesítéséről és jelenjenek meg 
Torgauban, hogy onnan a szász választófejedelem kíséretével együtt 
Augsburgba indulhassanak.

Luther, Melanchton és Bugenhagen azonnal hozzá is láttak a munká
hoz és mivel sürgősen kellett eljárniuk, Jonas Justus pedig gyülekezetlá
togatások miatt távol is volt Wittenbergtől, a nemrég elkészült schwa- 
bachi 17 cikket vették alapul. Ezek magukban foglalják a marburgi kol
lokviumra, 1529. október elejére, a Luther—Zwingli vitára készült 15 cik
ket. Ezeket Luther még két cikkel kiegészítette és ugyanazon október 
16-án bemutatta azon a schwabachi összejövetelen, amelyet a szász vá
lasztó és a brandenburgi őrgróf kezdeményeztek, és amelyen az evangé
likus rendek részére egy egységes hitvallást szerettek volna adni.

A wittenbergi teológusok, köztük elsősorban Luther eredetileg úgy 
látták, és arra is kaptak megbízást, hogy a birodalmi gyűlés számára nem 
hitvallást, hanem hitvédelmet kell szerkeszteniük. Ezért hat cikkben fog
lalták össze a legkirívóbb visszaéléseket. Ezeket már március 20-án átad
ták Torgauban János választófejedelemnek. Az átadás helyétől kapta ez 
az irat a torgaui hitcikkek vagy hitvallás elnevezést.

A marburgi, schwabachi és torgaui cikkek szerzője elsősorban Lu
ther, mert ő adta az ősanyagot, amelyet Melanchthon kicsiszolt és tetsze
tősebb formába öntött. Jogosan mondhatta tehát Luther az Ágostai Hit
vallásról, hogy az teljesen az ő alkotása, mivel a schwabachi és torgaui 
formulák az Ágostai Hitvallás nyersanyagát képezik.

Az Ágostai Hitvallás keletkezéstörténetének legérdekesebb, akár ta
lán így is lehetne mondani, legizgalmasabb de mindenképpen rendkívül 
mozgalmas szakasza annak végső megfogalmazása. Feszült légkörben ké
szült, egyeztetésekkel, módosításokkal, tartalmi változtatási kísérletekkel. 
És bár a hipotetikus gondolatoknak, a „mi lett volna, ha” eszmefuttatá-
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soknak nincs helye a történelmi értékelésekben, nem látszik valószínű
nek, hogy az Ágostai Hitvallás végső megfogalmazása elkészült volna, ha 
a császár nem az eredeti tervnél két hónappal később érkezik Augsburg 
városába. Hiszen a reformátorok tanításait követő és a birodalmi gyűlés
re egybesereglett különféle csoportoknak a néha nem is csak részletkér
désekre vonatkozó véleménykülönbségeit koordinálni nem volt egyszerű 
dolog. Ráadásul Luther maga természetesen nem lehett Augsburgban, hi
szen a birodalmi átok miatt ott permanens életveszedelemben lett volna, 
így a szász választó védőőrizetében Koburg várában tartózkodott, s oda 
futár vitte-hozta jóváhagyottan, illetve jóváhagyásra vagy észrevételezés
re a Confessio újabb és újabb szövegvariánsait. Igaz, hogy az esetben, 
tudniillik ha a császár időben érkezik a gyűlésre, nem nyílt volna lehető
sége a kompromisszumokra túlságosad is hajlamos Melanchthonnak arra, 
hogy hol a császár egyik első titkárával, hol a pápai legátussal, hol ma
gával a salzburgi érsekkel folytasson félig vagy egészen titkos megbe
széléseket, s vigye gyorsfutár kalandregénybe illő titkossággal Rómába és 
a pápai udvarban nagy izgalmat keltve áthidaló javaslatait. E titkos tár
gyalások, javaslattételek, engedmények és visszavonások, amelyek hátte
rében minden bizonnyal nem állt más, mint Melanchton jószándékú teo
lógiai pacifizmusa, a kortársak és az utódok körében ismételten és meg 
nem érdemelten rávetette a nagyszerű és végig legjobb indujatú teoló
gusra az árulás sötét árnyékát.

Ha pedig mindezekhez még azt is hozzávesszük, mint a Confessió ke
letkezéstörténetének el nem hanyagolható komponenseit, hogy a hitvallók 
az első augsburgi hetekben még abban sem voltak biztosak, hogy pozitív 
vagy negatív jellegű hitvallással álljanak-e a birodalmi gyűlés elé, hogy 
Melanchton rendkívül hosszú és nehézkes bevezetése helyett Brück 
kancellár szinte az utolsó pillanatban kanyarított a Confessió elé egy dip
lomatikus, tapintatos és mégis határozott előszót, hogy a Hitvallás tagad
hatatlan nagy hiányossága sok kiáltó visszaélés tapintatos elhallgatása 
(purgatórium, szentek imádása, pápai hatalom); tökéletesnek tartjuk Lu
ther közismert véleményét, aki egyrészt azonosította magát a Hitvallás 
lényeges tartalmával, de nem állhatta meg, hogy el ne hallgassa azt, hogy 
ő bizony nem tudott volna olyan csendesen és szelíden lépkedni.

A korabeli krónikák eléggé szűkszavúan, a későbbiek egyre színezet
tedben számolnak be az augsburgi gyűlés külső körülményeiről. Leírják 
a császár bevonulásának színpompás részleteit is, de már a kortársi be
számolók is tudnak arról, hogy már a június 15-i bevonulás utáni napon 
kiéleződtek az ellentétek a katolikusok és Luther követői között. Az utób
biak nem voltak hajlandók részt venni a másnapi, úrnapi körmeneten és 
nem akarták elfogadni a császárnak azt a parancsát sem, amely prédi
kátoraiknak sz.ilenciumot parancsolt.

Feszült hangulatban nyílt meg a birodalmi gyűlés június 20-án. A fe
szültséget még fokozta a pápai nuncius provokatív bevezető beszéde, 
amely nyílt és brutális fenyegetés volt mindennemű eretnekség ellen. 
Beszédét még egyes katolikus körök is felháborodással fogadták. Ugyan
azon a napon a császár nevében a pfalzi gróf, Frigyes mondott hosszabb 
beszédet. Ebben a birodalmat politikailag és katonailag is gyengítő vallási 
megoszlás legveszedelmesebb formájának — diplomatikusan — nem is Lu
ther követőit, hanem az anabaptisták működését nevezte és felkérte a 
vallásilag szembenálló feleket, hogy kívánságaikat német és latin nyel
ven nyújtsák be a császárnak.

Az Ágostai Hitvallás birodalmi gyűlés elé terjesztett legvégső szöve
gének megfogalmazása az első és második gyűlésnap között levő négy
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nap alatt történt. Az utolsó simításokat Melanchton Apológiájának figye
lembevételével eszközölték a szövegen.

A második gyűlésnap, 24-én hasonlóan kezdődött mint az első. Ezen 
is pápai küldött, Campegnio követ mondott hosszú, latin nyelvű bevezető 
beszédet. Beszéde sokkal diplomatikusabb és hatásosabb is volt, mint a 
nunciusé. Kifejtette, hogy Szent Péter hajója soha nem látott viharba ju
tott: tévtanok és ellenségeskedés kapott lábra az egyházban. A mélyen 
megszomorodott szentatya kéri a rendeket, hogy engedelmeskedjenek a 
császárnak és maradjanak a katolikus egyház hűséges fiai. Az egyházat 
csak szeretettel lehet megmenteni, ezért egyetértésre intett.

Beszéde nagy hatást tett mind az uralkodóra, mind a jelenlevők nagy 
részére. A hangulat az evangélikusok ellen fordult. A császár elutasította 
a protestáns fejedelmeknek a kérését, hogy hitvallásukat a gyűlés előtt 
felolvashassák. Hosszas huzavona után, amelyben az evangélikus rendek, 
élükön a szász választóval azt hangoztatták, hogy mivel régóta eretne
keknek tartják őket, ragaszkodnak ahhoz, hogy a birodalmi gyűlés színe 
előtt igazolják magukat, a császár engedélyt adott arra, hogy másnap 
nyilvánosan felolvassák hitvallásukat.

Másnap, június 25-én délután 3 órakor nyitották meg a birodalmi 
ülést a püspöki kápolnában. A hely megválasztása is az ellenpárt műve 
volt, mert nem akarták, hogy a hitvallás felolvasása a városháza termé
ben, a nagy nyilvánosság előtt történjen. A császár külön rendeletére a 
főrendeken és a tanácsosokon kívül mindenkit eltávolítottak a kápolná
ból. A tömeg az udvaron helyezkedett el. Ekkor a szász választó két 
kancellárja, Gregor Brück és Christian Bayer lépett a gyűlés elé, az előb
bi az Ágostai Hitvallás latin, az utóbbi a német szövegével a kezében. 
A protestáns fejedelmek állva akarták a Confessió felolvasását végig
hallgatni, de a császár üléssel kínálta őket. A szász választó kívánságára 
a latin szöveg helyett a német került felolvasásra azzal az indoklással, 
hogy Németország a birodalmi gyűlés színtere. Bayer kancellár érces han
gon olvasta fel a hitvallást mintegy két óra hosszat és nemcsak a. terem
ben ülők, hanem az udvaron szorongok is tisztán hallhatták a hangját.

Befejezésül még két megjegyzést fűzünk az Ágostai Hitvallás kelet
kezéstörténetéhez.

Az egyik közvetlen fogadtatásához a másik pedig szövegtörténetéhez 
kapcsolódik.

Nincs tudomásunk arról, hogy a császárra személyesen hatással lett 
volna az Ágostai Hitvallás. Egyes katolikus rendekre azonban jó benyo
mást tett és békülékenyebb hangulatot teremtett. Ezek közé sorolja az 
egyháztörténelem Vilmos bajor herceget, a salzburgi érseket, Henrik 
braunschweigi herceget és Hermann kölni érsek, választófejedelmet.

A szöveg történetéhez csak annyit, hogy a birodalmi gyűlésen bemu
tatott, illetve felolvasott német és latin szövegnek egyike sem maradt 
fenn eredetiben. A német kézirat valószínűleg az állami levéltár iratai 
között Mainzban lehetett, onnan idők folyamán elkallódott, nem lehetet
len, hogy akkor, amikor onnan a tridenti zsinatra vitték.

Az eredeti latin kézirat, amelyet a császár a felolvasás után átvett, 
minden valószínűség szerint megsemmisült. A birodalmi gyűlés után 
Brüsszelbe került, a császári, levéltárba. Amikor II. Fülöp spanyol király 
megtudta, hogy a nevezetes kézirat Brüsszelben van, utasította a levél
tárost, hogy szolgáltassa ki azt Alba hercegnek, azért, hogy azt az átkozott 
írást örökre megsemmisítse.

Bár a császár azonnal a felolvasás után megtiltotta azt, hogy a Hit
vallást beleegyezés nélkül kinyomtassák vagy terjesszék, s ehhez nem is 
adott soha beleegyezést, még a birodalmi gyűlés alatt hat német és egy
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latin kiadása jelent meg nyomtatásban, sem helyesírásilag, sem tartalmi
lag nem kifogástalan formában.

Éppen e megbízhatatlan szövegvariánsok kényszerítették Melanch- 
thont arra, hogy megszegve a császári tilalmat, 1531-ben megjelentesse a 
Confessio latin és német nyelvű hiteles szövegét. Ez Editio princeps né
ven került be 1580-ban a Formula Concordiae-be, illetve a Corpus Refor- 
matorum 26. kötetébe.

Még annyit jegyzőnk meg, hogy Melanchthon a későbbiekben még 
több kisebb, teológiailag vitatható értékű változtatást eszközölt a szöve
gen. E kiadásokat összefoglaló néven Confessio Augustana Variata-nak 
nevezi az egyháztörténet.

Röviden ennyit a négy és félszázados évforduló alkalmából névadó 
hitvallásunk keletkezésének bonyolult eszme- és eseménytörténetéről. 
Sem őseink hitvalló bátorságához, sem egyházunk mai teológiai fárado
zásaihoz, sem a protestáns egyháztörténetszemlélet időtállónak tűnő ran- 
kei alapelvéhez, miszerint minden kort önmagából kell megérteni, nem 
méltó az, hogy mai teológiai kategóriákat anakronisztikusán ráerőltes
sünk a múltra.

Mégis, négy és fél évszázadra visszatekintve bátran állíthatjuk, hogy 
akik az Ágostai Hitvallást megalkották, annak igazságaiért életükkel is 
készek voltak a felelősségét vállalni, helytállásukkal szolgálatot végeztek. 
Nemcsak annak az egyháznak, amely Augsburgban is saját identitásában 
megkérdőjelezve érezte magát. Hanem annak a világnak is, amely akkori 
fenyegetettségében több erőt nyerhetett volna abból az evangéliumból, 
amelynek befogadásához segítséget kínált az Ágostai Hitvallás.

Schreiner Vilmos

Az egyház szolgálata

Az Ágostai Hitvallás V. cikke szól „Az egyházi szolgálat”-ról.
Ebben a tételben három alapvető gondolatot láthatunk az egyház 

szolgálatával kapcsolatban:
1. Az egyházi szolgálatot Isten rendelte.
2. Feladata: az igehirdetés és a szentségek kiszolgáltatása.
3. Célja: e szolgálatok révén a hitrejutás.
Igaz, hogy az Ágostai Hitvallás 450. évfordulója helyezi éles reflek

torfénybe ennek tételeit és úgy figyelünk e sorokra, mint a jelenben is 
egyházunk lényeges, alapvető hitvallására. Ez számunkra mégsem olyan, 
mint egy antik tárgy, melyet szívesen elnézegetünk, mint annak a kor
nak szép alkotását, nem is „papirospápa” dogmaszerű kötelezésével, me
lyen keresztül a régi ősök merev tekintetével találkozunk, hanem olyan 
írás, melynek mai értékét felismerhetjük és tanítása ma is iránymutató 
lehet számunkra.

Nem egyszerűen ismertetést, történeti visszapillantást kívánok e so
rokon keresztül adni, hanem azonnal a jelenre akarom kivetíteni a tétel 
tanítását, aktualitását. Sőt nem is egyszerűen a jelenben, hanem kifeje
zetten itt a mi körülményeink között. így is jellemezhetem: Mit jelent 
az egyház szolgálata hazánkban, a szocialista társadalomban. Sőt, ez a 
gondolat nyit még nagyobb távlatot: mit jelent az egyház szolgálata a 
mai világban. Óriási perspektíva! A szűk kereteken túl — mely egy gyü
lekezetben végzett szolgálatot jelent — hazánk és az egész emberiség szá-
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mára. Hasonlatot mondok: Ugyanúgy úszik az is, aki egy 25 méteres 
úszómedencében végzi azt és gyakran visszafordul, mert a medence vé
géhez ér, mint az, aki a Balatonban úszik és a hatalmas vizet látja maga 
előtt, óriási távolságot úszhat fordulás nélkül — ha bírja. — Ilyen nagy 
távlatra nyílik a mi szemünk is az egyház szolgálatában.

Az is igaz, hogy kis vagy nagy vízben is ugyanaz a közeg. Kis gyü
lekezetben, az egyház nagy közösségében vagy a társadalom különböző 
rétegeire figyelve, ugyanazokat az embereket látjuk: Isten bűnbocsátó 
kegyelmére szorulókat. Akár tudatában vannak ennek, akár nem.

1. Az egyház szolgálata népünk között. Mit jelent ez? „Isten azért 
rendelte az evangéliumhirdetésnek és szentségkiosztásnak szolgálatát, 
hogy erre a hitre eljussunk.” Kik között szolgálunk? Azok között, akik — 
ha a gyülekezeti alkalmakra és a kazuális szolgálatokra tekintünk — egy
házunk tagjai s ugyanakkor a mi hazánk állampolgárai, szocialista társa
dalmunk tagjai is. Ebben az egységben és nem feszültségben. — Semmi
képpen sem úgy, mint a hamis vád alkotta vélemény: A pap addig pap, 
amíg az oltár előtt van, utána ő is olyan ember, mint a többi. A pap em
ber a templomban is és a hétköznapokban is. Ez azt jelenti: Nem az egy
házi ember ül a templompadban s ha kimegy akkor világi ember, hanem 
ugyanaz mindkét helyen. Nem feszültségben, hanem felszabadultan. Az 
egyház szolgálata úgy érje el az embereket és szólítsa meg őket, hogy 
azok élete ezt a harmonikus kiegyensúlyozottságot mutassa. „Az egyházi 
szolgálat — igehirdetés, lelkipásztorolás, teológiai munka stb. — feladata 
nem az, hogy kiemelje a templomos gyülekezetei a való életből és ide
genné tegye a körülötte élő világban, hanem ellenkezőleg az, hogy segít
ségére legyen és utat mutasson számára, hogyan élje Istentől megújított, 
hivő életét a mai társadalmi életformákban” (1). Az, akit Isten igéje meg
érintett és vezet, így találja meg helyét a gyülekezetben is és a munkahe
lyén is. Nem különcködik, hanem élete, magatartása, megértése, segítő 
szeretete önmagában lesz bizonyságtétel a körülötte levők előtt.

„A szocialista országokban élő hivők szocialista társadalmunk tagjai, 
így annak vívmányai és minden új, ami csak a szocialista társadalom
ban keletkezik, kedves a hívőknek. A teológusoknak meg kell találniok, 
hogyan lehet összeegyeztetni az egyház társadalmi-etikai irányelveit a hi
vők érdekeivel úgy, hogy a hivők számára lehetséges legyen betölteniük 
keresztyén küldetésüket a folyamatosan szekularizálódó társadalom
ban” (2).

2. Az egyház szolgálata: igehirdetés és szentségek kiszolgáltatása. Ez 
a fő feladata és minden szolgálatának ez az indítórugója. Az, amit Jézus 
így bízott rá az egyházra: Menjetek el mind a széles világra és hirdessé
tek az evangéliumot minden teremtésnek. . Akkor értjük meg ennek a 
nagy lehetőségét, ha az egyház szolgálatában az evangéliumra esik a 
hangsúly. Evangéliumot, örömhírt hirdethetünk. A postás boldogan, mo
solyogva lép be abba az otthonba, ahova tudja, hogy örömhírt tartalmazó 
táviratot visz. Ezért írhatta Luther a tételek sorában: „Az egyház igazi 
kincse az Isten dicsőségének és kegyelmének szent evangéliuma.” Ez adja 
a jelenben is a szolgálat örömét. — „Az egyház életének igazi alapja, for
rása és biztosítéka az új társadalmi rendben is Jézus Krisztus, azaz Isten 
végtelen szeretetének evangéliuma” (3).

Az egyház szolgálatában az igehirdetés természetesen magában fog
lalja a törvény hirdetését is. Mivel van bűn, ezért hangzik a törvény is, 
mely megítéli, világossá teszi a bűn hatalmát. Ezt is rábízta Isten az egy
házra. Úgy a személyes élet bűneinek feltárását, mint a családi élet ba
jait, a munkahellyel, a társadalmi élettel kapcsolatos bűnöket, személyek 
vagy közösségek, személyi tulajdon vagy köztulajdonnal szembeni vétke-
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két. Mindezt abban a reménységben teszi, hogy Jézus Krisztusban van 
bocsánat, új elindulási lehetőség.

Amit szavakon keresztül az ige szolgálata juttat el az emberekhez, azt 
a szentségek kiszolgáltatásában szintén a legdrágább örömszolgálatként 
végzi az egyház. Hisz ez teremt közösséget Krisztussal és egymással. Aho
gyan öröm egy családban a gyermek születése, úgy öröm az a keresztség 
kiszolgáltatásakor az egyház nagy családja számára is, mert Isten gyer
mekének született meg. — Az úrvacsora pedig, mint a családban a meg
terített asztal mellett a bensőséges közösség, úgy itt is az asztalközösség. 
Ezért írta dr. Káldy püspök-elnök: „...gyülekezeteink életében az eddi
ginél is nagyobb jelentőséget kell adnunk az úrvacsorának. Ezt a jelentő
séget nem is nekünk kell adnunk az úrvacsorának, hanem ebben is en
gedelmeskednünk kell annak a Krisztusnak, aki az úrvacsorát rendelte, 
amikor ezt mondta: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” (4).

Az úrvacsora közösséget teremtő erő. Ahogyan az a család kis közös
ségében érezteti hatását, úgy hat ki az szélesebb körben is. Az úrvacso
rái közösségben tapasztalhatjuk az ellentétek feloldódását, feszültségek 
megszűnését és Jézus Krisztus erejével a testvéri közösségben való ha
ladást.

3. Az egyház szolgálata: szeretetszolgálat. Ezen a téren különösen is 
érezzük azt a szerves összefüggést, amely az egyház és a társadalom szol
gálatában találkozik. Amikor a régi társadalomban a legnagyobb ínséget 
enyhíteni kívánó „szegényházak” létrejöttek, nyomorúságos körülmények 
között éltek annak lakói. Az egyházban is igyekeztek intézményesen is 
segíteni a rászorulókon. A jelenben a szociális otthonok és egyházi szere
teti ntézmények sora működik, melyekben kulturált körülmények között 
élhetnek a gondozottak. Mindez ott a humanitásból, itt a hitből fakad. 
„Hitből jön a cselekedet, hogy éltünket betöltse, élő, igaz hit nem lehet, 
melynek nincs jó gyümölcse” (5). így tanúsítja az ének. A Bibliában pe
dig ezt olvassuk: A hit is ha cselekedetei nincsenek, meghalt önmagá
ban” (6).

Az egyház szolgálata ebben a diakóniában is tükröződik. Az evangé
lium gyümölcse ezen a téren is jelentkezik. így írta az apostol: Szolgál
jatok szeretettel egymásnak!” (7). Az örök rendben Isten mindenkit rábí
zott valakire. A beteget az egészségesre, a gyengét az erősre, a gyermeket 
a szülőkre, az időseket a fiatalokra. Az egyház diakóniai szolgálata nyil
vánul meg a szeretetintézmények munkájában intézményesen. Öregek, 
betegek, testi és szellemi fogyatékosok ott részesülnek abban a krisztusi 
szerétéiben, amellyel a Mester övéit indította és vezeti ma is. „Jézus nem 
alkot paragrafusokat. Neki csak egy a fontos: megmutatni azt a forrást, 
amelyből az igaz érzület újra meg újra felfakadt s gondoskodni arról, 
hogy ez a forrás mindig gazdagon áradjon. A forrás örök. Minden keresz
tyén közösség és minden idő iszik belőle. Így termékenyíti meg az egész 
emberiség egész következő történetét” (8).

A szeretetszolgálat a gyülekezetek életén belül is realizálódik. Itt már 
nem intézményes diakóniáról van szó, hanem az arra rászorulóknak a 
gyülekezet tagjai részéről való részben alkalmi, részben rendszeres segí
téséről. Ügy gondolom, ennek a gyökerei visszanyúlnak az első keresz
tyének életébe, a jeruzsálemi gyülekezet történetébe. Az apostoli levelek 
más gyülekezetek életével kapcsolatban is világos tanúságát adják annak, 
ami az egymással törődésnek, segítésnek, mások ínségének az enyhítésé
ben is megnyilvánultak.

„Az egyház történetében azok voltak az igazán eleven és életteljes 
korszakok, amikor igeszolgálat és szeretet egymást erősítették. Amikor 
Krisztus egyháza szóval és élettel együtt és egyszerre vitte Isten szere-
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tetét a világba. Amikor hűséges volt az igehirdetésben, de gazdag és ak
tív volt a szeretet tetteiben is. Erre az egymástól elválaszthatatlan egy
mást erősítve végzett kettős szolgálatra van sürgetően, halaszthatatlanul 
szüksége a ma egyházának is. Az „ige egyháza” a szeretet egyháza legyen 
és a „szeretet egyháza” az ige egyháza legyen, hogy valóban Krisztus egy
háza lehessen a mai világban” (9).

4. Az egyház szolgálata világméretű kérdésekben. Ennek a jelentősé
gét két irányban szeretném kiemelni.

a) Az egyház szeretetszolgálata a világban. Itt az egyháznak arra a 
tevékenységére gondolok, mely segíti azokat a népeket, amelyek nehéz 
anyagi körülmények között élnek sajátos helyzetük miatt. Tudunk kari
tatív egyházi segítségről is elmaradott népek felé, amely különböző ado
mányokkal igyekszik nehéz helyzetükön enyhíteni. Az egyház szolgálata 
az is, amikor így segítségükre siet, de az is, amikor Isten igéjéhez kötött 
lelkiismerete szerint szól azok érdekében, akiken segíteni a jobb körül
mények között élők kötelessége. Amikor arról olvasunk, hogy az embe
riség egyharmada rendelkezik a világ anyagi javainak négyötödével a 
nagy többségnek pedig mindössze egyötöde jut, akkor lényeges az egyház 
segítő szava is. Szükséges, mert enélkül nem tapasztalhatják meg az 
együttérzést és azok sem gondolnak segítésére, akiknek erre lehetőségük 
van — ha nem tudnak róla.

b) Az egyház szolgálata döntő a világbéke kérdésében is. Tapasztal
tuk azt, hogy amikor feszült helyzetben az egyházak vezetői a tömegek 
nevében is szót emeltek és a már ütésre emelt kezeket megállításra szó
lították fel, milyen nagy hatása volt az egyház békéltető szavának. Ez ma 
már szervezetten folyik az egyházban. „Egyházunk — sok más egyházhoz 
hasonlóan — döntő tudatformálódáson ment át. A mi korszakunkban két
ségtelen, hogy Isten a békéről szóló igékre irányította az egyház figyel
mét. Érdekes volna kimutatni ennek a történetét. Ahogyan először né
hány prófétai egyéniségen keresztül nyitogatta Isten a szemeket akarata 
meglátására. Sok értetlenségen és -félremagyarázási kísérleten keresztül 
vezetett az út. Egyik egyház hamarább jutott világosságra, mint a másik, 
míg ma már teljesen világos, hogy a békemunka szervesen hozzátarto
zik az egyház szolgálatához. Ez ma már nemcsak a mi lelkészi karunk 
egyöntetű hitbeli meggyőződése, hanem a nyugati egyházak is egyre in
kább felemelik szavukat a béke és a teljes leszerelés érdekében” — írja 
dr. Ottlyk Ernő püspök (10).

5. Az egyház szolgálata egyházi szolgálat marad. Mindazok a kérdé
sek, melyekben az egyház és társadalom szolgálata találkozik s azok a 
törekvések mégsem azt mutatják, hogy ezzel feloldódik az egyház tudatos 
rendeltetése. Az egyház szolgálata Jézus Krisztus parancsa alapján törté
nik. Isten igéjének az élet egész területére a hit és értelem egységében 
kell útmutatást adnia. Gondoljunk Luther igehirdetéseire. „Gazdasági 
kérdésekről, társadalmi problémákról, a török háborúról és a gyermekek 
iskoláztatásáról éppúgy prédikált a reformátor, mint a hit legbelső kér
déseiről” (11).

Az igehirdetés eligazító jellegére utalt már 1951-ben Ottlyk püspök 
— akkor mint teológiai tanár. — „Az embert körülvevő társadalmi és 
kulturális légkör változásban van az egész történelem folyamán s ezzel 
együtt a történelemben élő egyháznak is újabb és újabb kérdést tesz fel 
Isten az eseményeken keresztül. Az idő — történelem — nép — feletti 
igehirdetés el akar bújni az őt kérdező Isten színe elől. Készek vagyunk 
a népnek eligazító igét hirdetni a háború ellen és a béke mellett. Készek 
vagyunk feltárni a hazaszeretet Isten fakasztotta mélységeit, a munka
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Isten-rendelte kötelezettségét és gyönyörűségét. Népünk felemelkedésé
nek sohasem lehetünk gátjai, hanem mindig csak előmozdítói” (12).

A társadalomnak nincs szüksége arra, hogy az egyház hozzá asszimi
lálódjék, mint ahogyan az egyház sem gondol arra, hogy szolgálatával a 
társadalom úgy megváltozna, hogy abban valami teokratikus államforma 
jönne létre. Mindkettő végzi a maga szolgálatát meggyőződése szerint: 
a társadalom a maga világnézete alapján, az egyház pedig a Jézus Krisz
tusba vetett hite következményeként. Ugyanakkor természetes az is, hogy 

' az evangéliumot úgy hirdeti és minden szolgálatát úgy végzi, hogy annak 
az eredménye abban is megnyilvánul, hogy Isten Lelke sokakat hitre 
juttat. így valljuk a missziói küldetést a hitvallás szavaival ma is: „Isten 
rendelte az evangéliumhirdetésnek és a szentségkiosztásnak a szolgálatát, 
hogy erre a hitre eljussunk.” Az egyháznak ebben a szolgálatában az is 
természetes, hogy a társadalomra is hatással van. Ahogyan a sónak hatása 
van az ételben, mert ízt ad, úgy az egyház az ő szolgálatával ezt a misz- 
sziói küldetést is betölti: „Ti vagytok a föld sói.”

Az egyház szolgálatát tömören így f oglalhatjuk össze az egyik kon
firmációi kérdéssel: Az egyház feladata az, hogy hirdesse az evangéliu
mot, kiszolgáltassa a szentségeket és szolgáljon szeretettel minden em
bernek” . Ebben benne van az Ágostai Hitvallás V. cikkének a tanítása, 
mely ma is áldott útmutatásul szolgálhat mindnyájunknak.
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Az új engedelmesség

Az új engedelmesség a megigazulás szükségszerű következménye

Az Ágostai Hitvallás igazi nagy főtémája a megigazulás. Nem a IV. 
cikk, néhány sorban tárgyalt s benne egyben lezárt dogmatikus igazsága, 
tantétele, hanem az egész hitvallást meghatározó, annak egészét átható 
s minden részletét döntően befolyásoló hitbeli felismerés és meggyőző
dés, hogy „az emberek nem tudnak megigazulni saját erejük, érdemeik, 
nagy cselekedeteik által, hanem kegyelemből igazíttatnak meg Krisztu
sért hit által, ha hiszik, hogy kegyelembe fogadtatnak és bűneik megbo- 
csattatnak Krisztusért, aki saját halálával eleget tett bűneinkért” . (Saját 
ford. latin szöveg alapján.) Ez a nagy felismerés nem egyszerűen más
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cikkekben is visszatérő, újra és újra tárgyalt problematikus kérdés, ha
nem azokat mint a legdöntőbb és legközpontibb tanítás határozza meg. 
Természetes, hogy a történeti körülmények, az adott helyzet sok szem
pont tekintetbe vételét kívánta meg, és ezeket mind magán hordozza va
lamilyen formában a hitvallás, központi témája mégis ez, és általa Me- 
lanchton helyesen ragadja meg a reformáció lényegét és alapját. Az első 
látásra talán felületesen visszás fogalmazásnak tűnhet, hogy a kor nagy, 
hírű és tudású teológusa és a reformáció egyik humanista műveltségű ve
zéregyénisége a reformátori teológia szívét helyesen tapintotta ki és ér
vényesítette, de mind az adott történelmi szituáció, mind pedig az ő sze
mélyiségének problematikája nem teszik ezt egyszerűen magától érte
tődővé.

A nagy felismerés alapján, annak fényében és szempontja alatt tesz 
vallást arról, hogy mi is a viszonya a hivő, Krisztusért bűnbocsánatot 
nyert, megigazított embernek a jó cselekedetekhez. Így a hitvallás VI. 
cikke az új engedelmességről nem valamiféle dogmatikai „skatulya”- 
rendszer különálló tagja, nem is egyszerűen „az ellenfelek” egyik fő vád
jának kivédése és visszautasítása, hanem a főtéma folyamatos kifejtésé
nek szerves része. A hit, amelyet Isten „beszámít igazságként önmaga 
előtt” (IV. cikk) szükségszerűen hoz jó gyümölcsöket. A latin szöveg ,,de- 
bet” igéje ugyanis, melyet magyarra egyszerűen „kell” -nek szoktunk for
dítani, világosan a szükségszerűség színárnyalatát hordozza, annak kife
jezése. (... fides illa debeat bonos fructus parere ...)  Ugyancsak a német 
szöveg is ezt a szükségszerűséget fejezi ki: . . .  „solcher Glaube gute 
Frucht und Gute Werk bringen soll” . . .  Az új engedelmesség tehát a 
megigazítás szükségszerű következménye. A „debet” és „opportet” — né
metben „sollen és müssen” igék használata kizár minden félreértést. 
Nevezetesen áthúz minden qietista álláspontot, kizárja annak lehetősé
gét, visszautasítja annak vádját is. Még inkább visszautasítja „az ellenfe
lek” vádját, akik azt állítják, hogy „a mieink tiltják” (prohibeant — gá
tol, akadályoz is) a jócselekedeteket (lásd XX. cikk).

Hangsúlyozni szeretném, hogy az új engedelmességről szóló cikk, bár 
kétségtelenül erősen látószögében hordja mindezeknek a vádaskodások
nak, mind a cselekedetek üdvözítő jellegének kizárását, mégsem negatív, 
hanem határozottan pozitív hangvételű és tartalmú. Nem a vitára, hanem 
a kijelentésbeli igazságra és arra figyel, hogy az hogyan érvényesül a re
formáció híveinek tanításában. Lehet, sőt bizonyos, hogy ebben közreját
szott az, hogy Melanchton nem akarta élezni a helyzetet, mégis fel kell 
figyelnünk rá, mert segít megértenünk, hogy a cikkben foglaltak nem 
csupán következménye a történelmi helyzetnek, és a hit által való meg- 
igazulás tanításának mellékes velejárója, hanem szerves része, amely el
idegeníthetetlenül és elszakíthatatlanul kapcsolódik hozzá. Valóban szük
ségszerű következmény.

Az új engedelmesség Isten akaratának követése

Kétségtelen, hogy a „bona opera” (jó cselekedetek) fogalmát itt nem 
részletezi és nem állítja szembe a korabeli felfogással. Részben ez is szár- 
mazhatik Melanchton helyzetet kiélezni nem akaró alapállásából, mégis 
az erre a vágányra csúsztatott értékelés mindenképpen hamis lenne. Elő
ször is később, a XX. cikkben és a megszüntetett visszaélésekről szóló II. 
részben ezt világosan és félreérthetetlenül megteszi. Másodszor, ami ennél 
a cikk megértését tekintve sokkal többet mondó, a „bona opera” fogal
mát félreérthetetlen jelzővel határozza meg: mandata a Deo. A magyarra
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„Istentől parancsoltának fordított jelző már magában utal arra, hogy itt 
az Isteni törvényben és nem a hagyományban, vagy közhiedelemben gyö
kerező cselekedetekről van szó. Színezi ezt az a tény, hogy a „mandata” 
fogalmához nem csupán a parancsszerű meghagyás, de bizonyos értelem
ben a megbízatás képzete is kapcsolódik. .(Gondoljunk pl. a képviselői 
mandátum kifejezésére.) Itt tehát olyan jó cselekedetekről, tettekről szól 
a hitvallás, amelyeket parancsszerű meghagyással bízott ránk Isten. Ez a 
szín a valóságos, „közönséges” emberi élet perspektíváját nyitja ki előt
tünk, és gondolatainkat a hivatás etika irányába tereli, mellőzve a kö
zépkori ideálok fogalmának tartalmát. A „jó ” értelme ebben a kifejezés
ben már nem a saját, vagy esetleg mások üdvössége érdekében „hasznos” 
megjelölése, hanem az „Isten akaratával egyezővé” .

Ezért azok indítéka és értelme az Isten akarata, („propter Volunta- 
tem Dei” ..., — „um Gottes Willen” ...) Az új engedelmesség tehát Isten 
akaratának követése a mindennapi élet dolgaiban és folyásában. Annak 
felismerése, hogy Isten akarata jó, helyes, saját és embertársaim érdeké
ben álló, üdvökre szolgáló, annak cselekvése azért kívánatos, kedves és 
szükséges. Nem egy magasabb akarat előtt való önmegtagadó, kényszerű 
engedés és meghajlás, hanem az Isten kimondhatatlan nagy kegyelmét és 
szeretetét a Krisztus által kapott bűnbocsánatban megtapasztalt ember 
magatartása, akinek meggyőződése, hogy Isten mindent javára parancsolt 
és rendelt, s aki tudja azt is, hogy mindig csak haszontalan szolga marad.

Az új engedelmesség etikai cselekvőképesség

Köztudott, hogy a hitvallás VI. cikkének az új engedelmességről szóló 
tanítása gyökeresen más, mint a középkori egyház és a korabeli római 
egyház tanítása. A kérdés az, hogy a felvázolt tanítás miként motiválja 
gyakorlatilag az egyház életét és szolgálatát. Ezért kíséreljük meg most a 
vonalakat az egyház élete és szolgálata felé megvonni. Közelebbről a ma 
egyházának élete és szolgálata felé. Ez az idői meghatározás azért szük
séges, mert nem történeti visszapillantás és értékelés a feladatunk, hanem 
a mindenkor aktuális igazság mai érvényesülésének útját és módját 
igyekszünk szemügyre venni.

Mindenekelőtt egy tény megállapításával kell kezdeni a vonalak 
meghúzását. Az új engedelmességről szóló tanítás kettős felismerést hor
doz magában: a) a megigazító hit szükségszerű jellemzője, hogy jó gyü
mölcsöket terem, b) a megigazított ember a törvényt Isten akaratáért cse- 
lekszi, mert felismerte annak jó és számára kívánatos voltát. Fentebb 
már érintettem a qietizmus kérdését, amely történelmileg meg-megújuló 
vádként úgy szokott hangzani, hogy a lutheranizmus a hit által való meg- 
igazulásról szóló tanítással gyakorlatilag szükségszerűen viszi önmagát és 
híveit ebbe az alapállásba, magatartásba. Modern megfogalmazásban 
esetleg úgy is, hogy a lutheranizmusnak nincs és nem is lehet érzéke a 
világ dolgai iránt, nem tud és nem is adhat útmutatást ezekben, mert 
számára a cselekedetek, életfolytatás és hasonlók kérdése a hit által való 
megigazulásról szóló tanítás miatt mellékes. Ez a vád kétségtelenül a hit 
által való megigazulásról és a vele kapcsolatos új engedelmességről szóló 
tanítás meg nem értéséből származik. Pontosan az előbb említett kettős 
felismerést hagyja figyelmen kívül, tehát a megigazító hit gyümölcstermő 
karakterét és a megigazított ember Isten akaratához való viszonyát.

Ezzel szemben arra szeretnék utalni és rámutatni, hogy éppen az új 
engedelmesség szabadít fel Isten akaratának cselekvésére, minden jó 
munkálására. Ez a szabad, belső indítékból származó cselekvőkészség a



minőségi különbség minden törvényeskedéssel szemben. A hit indítéka 
és a megigazított ember Isten akaratához való viszonya hatalmas moti
váló és mozgató erő. Ugyanakkor, éppen ezért, az egyház igehirdetői szol
gálata mindig elkötelezett arra, hogy az élet minden területén aktuálisan 
hirdesse meg Isten akaratát, azaz a törvényt alkalmazottan mutassa fel. 
Ez természetesen hordozza magában azt a követelést is, hogy ne csupán 
személyes életünk, de a világ dolgaiban és kérdéseiben is útmutatást ad
jon. A hitvallás mai értékelésében éppen a VI. cikket és ezeket a belőle 
folyó természetes következtetéseket és tényeket figyelmen kívül hagyni 
azt jelenti, hogy azt csak történetileg értelmezzük és muzeálisan értékel
jük, az egyház mai élete számára pedig a belőle folyó következtetéseket 
nem merjük levonni. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a hitvallás 
VI. cikkében, de az egészben is, éppen az eddig elmondottak alapján a ma 
aktuális kérdéseire közvetlen választ keresni anakronizmus. A törvény 
aktualizálása minden helyzetben és korban az egyház igehirdetői szol
gálatának feladata. Azt készen soha nem kapja még csak analógia formá
jában sem, mert egyrészt teljesen azonos kérdések és helyzetek soha nin
csenek, másrészt az egyház igehirdetői szolgálata sem tévedhetetlen, így 
az sem bizonyos, hogy az adott körülmények között Isten akaratát és tör
vényét feltétlenül helyesen ismerte fel és a leghatározottabban érvénye
sítette.

Az új engedelmesség a keresztyén etika alapja és értelme

Az eddigiek következményeként el kell fogadnunk azt a tételt, hogy 
az új engedelmesség a keresztyén etika művelésének alapja és értelme. 
Másként szólva: lehetetlen és indokolatlan lenne keresztyén etikáról be
szélni, azzal egyáltalán foglalkozni, azt művelni, ha új engedelmesség 
nem volna. Az ugyanis pontosan Isten akaratának, a törvénynek — bár
milyen formában és rendszer szerint közelíti és ragadja azt meg — ak
tuális alkalmazása és érvényesítése. Egyrészt pedig azon alapszik, hogy a 
megigazító hit jó, Isten akaratának megfelelő gyümölcsöt terem, másrészt 
pedig aktuális útmutatás a megigazított ember számára Isten akaratának 
felismerésére és követésére. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy 
az embernek új engedelmességében a törvény teljességgel betölthető. Ezt 
a hitvallás VI. cikke nem állítja, illetve belőle sem közvetlen, sem közve
tett úton nem következik, sőt a haszontalan szolga jézusi igéjével bár 
más összefüggésben hozza, némiképp emlékeztet arra, hogy az ember 
mindig is simul iustus, simul peccator marad.

Azzal, hogy a hitvallás a cselekvésbeli „jó” tartalmát nem szűkíti le 
bizonyos — esetleg vallásos — körre, sőt kitágítja az „Isten akaratának 
megfelelő” értelmében az egész élet perspektívájára, szükségszerűen meg
adja annak lehetőségét, hogy a keresztyén etika találkozzék az élet kér
déseire adott válaszában úgynevezett világi etikákkal, feltételezve, hogy 
mindkettő helyesen ismeri fel a jót, az ember érdekében állót. Ez ma
gában hordozza azt a lehetőséget, hogy egészen különböző motivációjú 
és orientációjú etikák, vagy etikai megnyilatkozások sok kérdésben a ke
resztyén etikával azonos végkövetkeztetésre jussanak. Ez adja meg alap
ját keresztyének és nem keresztyének azonos etikai cél érdekében való 
együttműködésének is. Kecsegtető lenne az egyház mai szolgálata felé to
vább húzva a vonalakat keresni Isten akaratának időszerű, aktuális al
kalmazását. Ez azonban végeredményben teljes, az élet egészét magában 
foglaló keresztyén etika felvázolását jelentené.
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Az új engedelmességről szóló cikk ma is előremutató

A  hitvallás évfordulója alkalmából mégis hiányosnak tűnnék, ha ezen 
a ponton megállva a gondolatmenetet megszakítanánk. A VI. cikk 450 év 
távlatában azért időszerű ma is, mert alapállásában kinyílik az élet, a vi
lág felé. Nem kazuisztikus megkötözöttséget, hanem lehetőséget jelent a 
világban való szolgálatra az egyház és a keresztyének számára. Mondani
valója ezért nem avul el, hanem mindig időszerű. Nemcsak a vallástétel 
korában volt feltétlenül előremutató, de ha helyesen értjük, bátran le
vonjuk a következtetéseket, ma is az. Az által, hogy a hit gyümölcster
mő karakterét és a megigazított ember Isten akaratához való viszonyát a 
cselekvés belső indítékául ismeri fel, a keresztyén ember tetteiben, dön
téseiben minden helyzetben és kérdésben felszabadult állásfoglalásra ad 
alapot. Nem, mintha ez nem jelentene Isten akaratához való kötöttséget, 
de ez a belső kötöttség indító és nem visszahúzó erő. Mikor korunkban 
egyre inkább az egyház világért és világban való szolgálata kerül elő
térbe, s az etika látószögében a személyes etika mellett egyre szélesebb 
teret kap a társadalom etika, ez a nyitottság és belső motivációjú cselek
vőkészség mind az egyház egésze, mind az egyes keresztyén ember szá
mára felbecsülhetetlen előny bármiféle önmagában lezárt tanrendszer 
nehézségével szemben. Igaz ugyan, hogy éppen ezáltal kell vállalni mind 
az egyháznak, mind az egyes keresztyéneknek a hitbeli döntés kockáza
tát, tény azonban, hogy ezt a kockázatot az egyház soha nem kerülheti el. 
Az is egyféle hitbeli döntés lenne ugyanis, ha a kor kihívása elől elzár
kózva, visszavonultan valamiféle képzeletbeli világba, figyelmen kívül 
hagyná etikájában a valóságos élet sokszor lét és nem lét határát jelentő 
igazi kérdéseit. Arról, hogy az ilyen döntés téves lenne, és az ilyen etika 
megszűnnék etika lenni, nem is kell külön szólni.

Bizonyos, hogy a hitvallás VI. cikkét az egyház életével és szolgála
tával kapcsolatosan lehet más megvilágításba is helyezni, más szempon
tok szerint is értékelni. Amint azonban feltétlentül igaz, hogy minden 
népnek a maga nyelvén kell megszólaltatni az örök igét, úgy az is igaz, 
hogy minden kornak a maga kérdéseiben és helyzetében kell felmutatni 
Isten örök akaratát, mert az új engedelmesség olyan értelemben is új, 
hogy megújul szüntelen, napról napra, helyzetről helyzetre, s így válik 
az etikai döntések és cselekvések sorozatában valóban engedelmességgé.

Bánfi Béla
Az egyház egysége

Az evangélikus egyházak már több, mint 400 éve élnek külön szer
vezetben, illetve elkülönülten a római katolikus egyháztól. Ezzel a meg
állapítással egy nagyon fájdalmas mozzanatot érintünk az evangélikus 
önértelmezésben. Szöges ellentét van ugyanis a között, ahogy az evangé- 
likusság a történelem folyamán kifejlődött és kialakult és a között, ami 
a lutheri reformáció alaptörekvése volt. Luther és reformátortársai 
ugyanis soha nem léptek fel azzal az igénnyel, hogy új egyházközösséget 
alapítsanak, vagy hozzanak létre. Valahányszor ez a gyanú vagy félreér
tés velük kapcsolatban felmerült, mindig hevesen tiltakoztak ellene. Soha 
nem voltak azon a véleményen, hogy Jézus Krisztus egyháza a római ka
tolikus pápás egyházban megszűnt létezni, s hogy ezért új egyházközös
ség szervezésére van szükség. Az Ágostai Hitvallás VII. cikkében azt ol
vashatjuk, hogy „az anyaszentegyház minden időben megmarad” . Ez a 
megállapítás azóta is alapvető meggyőződése az evangélikus egyháznak.
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Éppen ezért, amikor Luther vitában állt a pápasággal, mindig tudatában 
volt annak, hogy a római katolikus egyházban is megvan az, ami az egy
házat egyházzá teszi. Egy helyen így ír: „Valóban igaz, hogy a pápaság
ban, illetve a pápás egyházban megvan Isten igéje, az apostoli hivatal és 
megkapjuk tőle a Szentírást, a keresztséget és az úrvacsora szentségét. 
Ezért megvan benne a hit, a keresztyén egyház és a Szentlélek is. Ezek 
alapján azt is mondhatjuk: Hiszem és bizonyos vagyok benne, hogy a pá
paságban a keresztyén egyház megmaradt." (WA 46, 4k.)

Hogy a reformációban jelentkező küzdelem nem akart új egyházkö
zösséget, a római katolikus egyháztól elkülönült egyházszervezetet alkot
ni, az a reformáció alapvető célkitűzése volt. A reformációban ugyanis 
nem olyan felismerésekről van szó, amit csak egy körülhatárolt kis kö
rön belül lehet megérteni és gyakorolni. A reformációban nem kevesebb
ről van szó, mint az egész keresztyénség életének és tanításának közép
pontjáról: az evangéliumról, Istennek Jézus Krisztusban megjelent ki 
nem érdemelhető és meg nem szolgálható kegyelméről. Ezt az evangéliu
mot a római katolikus egyház sem veszítette el, bár a késő skolasztikus 
teológia által tanított és elterjesztett kegyességi gyakorlat ezt az evangé
liumot elfedte, vagy legalábbis nagyon elhomályosította. Ennek követ
keztében ezt az evangéliumot újra világosságra kellett hozni és ezáltal 
az egész egyházi életet megújítani, megreformálni. De a reformáció mind
ezt nem egy elkülönült közösségre, hanem az egész keresztyénségre. vo
natkozóan akarta elvégezni. így a reformációnak az egész keresztyén- 
ségre kiterjedő dimenziója volt. Az evangélium igazi lényegének a meg
tagadásával lenne egyenlő, ha az evangélium ügyét partikuláris üggyé 
tennénk.

A reformációnak ez a két alapvető tanítása, az egyház folyamatos
ságában (kontinuitásában) való szilárd meggyőződés és az evangélium 
örömüzenetére való koncentrálás a reformációnak alapvető ökumenikus 
jelleget kölcsönöz. A reformációnak ezt a jellegét és törekvését a római 
katolikus egyháznak és teológiának egyre erősödő megkeményedése és 
ellenállása sem tudta megváltoztatni. A külön egyházi közösség szervezé
sére csak akkor került sor, amikor a reformációnak erre az ökumenikus 
törekvésére egyházi kiátkozás volt a felelet. A reformációnak ezt az alap
vető ökumenikus törekvését az augsburgi birodalmi gyűlésen megjelent 
fejedelmek és rendek is megerősítették. „Sub ono Christo sumus et mili- 
tamus”, az egy Krisztus alatt vagyunk és harcolunk — olvashatjuk az 
Ágostai Hitvallás előszavában. Az Ágostai Hitvallás pontról pontra kimu
tatja, hogy ez az ökumenikus meggyőződés nem csak bibliailag megalapo
zott, hanem az ősegyházi hagyománnyal is megegyezik.

Persze mindez nem jelenti azt, hogy a reformátorok ne látták volna 
világosan és egyértelműen, mennyire elhomályosította a római egyház 
tanítása és kegyességi gyakorlata Jézus Krisztus evangéliumát. Azonban 
az is nyilvánvaló, hogy a reformátorok még akkor sem akartak külön 
egyházközösséget szervezni, amikor a pápás egyházat „hamis egyháznak”, 
a reformátori hitvallás követőit pedig „igaz egyháznak” nevezték és te
kintették. Bár ezzel a harc nagyon éles formát vett fel, a harc és a fe
szültségek ellenére az egyház szétszakíthatatlanságának és a keresztyének 
egymáshoz való tartozásának a tudata megmaradt. A reformátorok az 
egyházat elsősorban azért tekintették szétszakíthatatlannak, mert abszo
lút tiszta egyház egyáltalán nem is létezik. Hiszen a megtisztított egyház
ban is megvan a veszély, hogy hamis tanítók és hamis próféták támad
nak. De a reformátorok azért is hangsúlyozták az egyház szétszakíthatat- 
lanságát, mert az igaz egyháznak felelősséget kell vállalnia a hamis egy
házért, hogy intse, figyelmeztesse, bírálja azt. Ezt a felelősséget az igaz
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egyház nem rázhatja le magáról azzal, hogy elkülönül a hamis egyház
tól. Az igaz egyháznak a hamis egyháztól való elválasztása csak az utolsó 
ítélet alkalmával fog megvalósulni. Itt ezen a földön ezt nem hajthatjuk 
végre. „Teljesen lehetetlen — írja egy helyen Luther —, hogy testileg el
különítsük magunkat az irtózattól, a pápaságtól, vagy akár az Antikrisz- 
tustól is egészen az ítélet napjáig.” (WA 38,251.)

Mindennek ellenére az történt, hogy a lutheri egyházak hitvallásuk
ban, szervezetükben és egész életükben elkülönültek a római katolikus 
■egyháztól. Ez a fejlődés a történelmi körülmények, elsősorban a római 
katolikus egyház merevsége miatt kikerülhetetlen volt, azért úgy is 
mondhatjuk, hogy szükségszerű volt. Hiba lenne, ha ezt a fejlődést a re
formáció ökumenikus törekvésére való történetietlen hivatkozással el
utasítanánk, vagy egyszerűen meg nem történtté akarnánk tenni. Ma sok
kal inkább az a feladatunk, hogy a reformációnak ezt az ökumenikus tö
rekvését a megváltozott történelmi helyzetben se tagadjuk meg. A refor
mációnak az egyház kontinuitásáról és egységéről való hitvallása, vala
mint az egyetemes keresztyénségért érzett felelősségtudata kell, hogy 
arra kötelezze és ösztönözze a lutheri egyházakat, hogy keressék más egy
házakkal a kapcsolatot és közösséget. A teVékeny ökumenikus felelősség 
ma is a reformációhoz való hűségünk kifejezése.

Hogy ezt az ökumenikus tevékenységet milyen elvi alapon és milyen 
formában gyakorolhatjuk, azt a hitvallási iratainkból, elsősorban az 
Ágostai Hitvallásból tudhatjuk meg. Hiszen a lutheri reformáció öku
menikus törekvése és ökumenikus felelősségtudata a legpregnánsabban 
az Ágostai Hitvallásban jut kifejezésre. Az Ágostai Hitvallás VII. cikké
ben találjuk meg összefoglalva a lutheri reformációnak az egyház egysé
géről vallott felfogását. Ez a cikk „Az egyházról” címet viseli. A cikk ta
nulmányozásából azonban kitűnik, hogy ez a cikk nem általában az egy
házról szól, hanem az egyház egységét helyezi a középpontba, s így a cikk 
címének sokkal jobban megfelelne ez a cím: „Az egyház igazi egységé
ről.” Ha arra gondolunk, hogy az Ágostai Hitvallást 1530-ban olvasták fel 
és fogadták el, s hogy az néhány évtizeden belül az egész lutheri keresz- 
tyénség legfontosabb hitvallása lett, akkor ebből azt is megláthatjuk, 
hogy milyen mélyen nyomta rá bélyegét az egész lutheri keresztyénségre 
az ökumenikus tudat és felelősség.

Hadd idézzük ezt a cikket teljes egészében: „Tanítják továbbá, hogy 
az anyaszentegyház minden időben megmarad. Az egyház a szentek gyü
lekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják és a szentségeket he
lyesen szolgáltatják ki. Az egyház valódi egységéhez elegendő, hogy 
egyetértés legyen az evangélium tanításában és a szentségek kiszolgálta
tásában. De nem szükséges, hogy az emberi hagyományok, vagyis az em
beri eredetű egyházi szokások és szertartások mindenütt egyformák le
gyenek. Amint Pál mondja: Egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten és 
mindeneknek Atyja stb. Ef 4,4—6.”

Ez_ a cikk benyomástkeltően foglalja össze az egyház kontinuitását 
és valódi egységét. A cikk eleje az egyház kotinuitását hangsúlyozza, a 
vége pedig az egyház egységéről szóló páli bizonyságtétel. A középpont
ban pedig az egyház valódi egységéről szóló kijelentés áll. Ezt a valódi 
egységet az egyház lényegéből vezeti le, majd a megállapításból szinte 
automatikusan következik, mi szükséges és mi nem szükséges az egyház 
valódi egységéhez.

Az uralkodó gondolat éppen olyan alapvető, mint egyszerű: Az egy
ház valódi egységéhez az szükséges, ami az egyház lényegéhez szükséges. 
Az egyház lényegéhez és így az egyház valódi egységéhez az evangélium 
szükséges, amit a hirdetett ige és a szentségek kiszolgáltatása által jut-
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tatunk el az emberekhez. Ebben az evangéliumban maga Krisztus van 
jelen. Ő egyesíti az embereket önmagával és egymással. Így formálja 
őket a saját testévé.

Feltétlenül döntő, hogy az evangéliumot tiszta és hamisítatlan for
mában hirdessük és a szentségeket ennek az evangéliumnak megfelelően 
szolgáltassuk ki. Ahol ennek az evangéliumnak megfelelő igehirdetés és 
.szentségkiszolgáltatás van, ott egyház van. Ahol a keresztyének között és 
az egyházak között az evangélium hirdetésében és a szentségek kiszolgál
tatásában egység van, ott megvan az egyház valódi egysége és az igazi 
egyházközösségnek minden feltétele.

Az ökumenikus problémák ebben az egyszerű, de radikális összefog
lalásában az a döntő, hogy meglegyen az egyetértés az evangélium hirde
tésére és a szentségek kiszolgáltatására vonatkozóan. Ezért e cikk szerint 
az egyház valódi egységéhez nem csak szükséges, de elegendő is az egyet
értés az igehirdetésben és a szentségek kiszolgáltatásában. Mindebből lo
gikusan az is következik, hogy nem szükséges egyetértenünk az emberék 
által kialakított rítusok és szokások tekintetében.

Természetes, hogy az „elegendő"-nek és a „nem szükséges”-nek a 
területét nagyon nehéz pontosan körülírni és meghatározni. Kétségtele
nül a „nem szükséges” kategóriájába tartoznak az istentiszteleti formák, 
az egyházjog és az egyházszervezeti képletek. Kérdés azonban, hogy a 
történelem folyamán kialakult hitvallási formákat és különböző dogmá
kat is ide kell-e sorolnunk, vagy sem. Kérdés az is, hogy az egyházi hiva
tal konkrét kialakulási formái szükségesek-e az egyház egységéhez, vagy 
sem, hiszen az Ágostai Hitvallás V. cikke Szerint az egyházi hivatal Isten 
rendelése és az egyház konstitutív elemeihez tartozik. Ha azonban az 
Ágostai Hitvallás VII. cikkét fogadjuk el e tekintetben döntőnek, akkor 
nyilvánvaló, hogy az egyház valódi egységéhez nem szükséges sem a tör
ténelem folyamán kialakult hitvallási formák és dogmák tekintetében, 
sem az egyházi hivatal konkrét megvalósulási formáiban való egyetértés, 
csak az evangélium hirdetésében és a szentségek kiszolgáltatásában való 
megegyezés.

Az ökumenikus gyakorlat szempontjából nagyon fontos és útmutató, 
hogy differenciálni kell a között, ami az egységhez feltétlenül szükséges 
és a között a terület között, amely a felelősségteljes szabadság területéhez 
tartozik. Az, hogy a történelem folyamán egyes helyeken püspöki rend
szerű, más helyeken pedig elnöki rendszerű egyházak alakultak ki, nem 
tartozik a feltétlenül szükségeshez, hanem a felelősségteljes szabadság te
rületéhez. Az Ágostai Hitvallás szerint ez nem lehet akadálya az egyház 
valódi egységének, ha egyébként az evangélium hirdetése és a szentségek 
kiszolgáltatása tekintetében megvan az egyetértés.

Az Ágostai Hitvallás VII. cikkében nem csak az egyház valódi egysé
géről szóló meggyőződés található meg, hanem ennek a cikknek az alap
ján világosan tájékozódhatunk az ökumenikus kapcsolatok megítélésében, 
sőt sok esetben egyértelműen direktívákat is kaphatunk arra vonatko
zóan is, hogyan keressük és gyakoroljuk ökumenikus kapcsolatainkat. 
A lutheri egyházak az ökumenikus kapcsolatok terén mindmáig az Ágos
tai Hitvallásnak ehhez a cikkéhez igazodtak, és igazodnak. Más egyhá
zakkal való dialógusaikban és az egyház egységéért folytatott küzdelmük
ben mindig azt a szempontot tartják szem előtt, hogy itt elsősorban az 
evangélium helyes értelmezéséről, az igehirdetésről és a szentségek ki
szolgáltatásáról van szó. Az evangélium értelmezéséről folytatott párbe
széd az egyház egységéhez vezető legígéretesebb út, mert ez az út a ke
resztyén élet középpontjába vezet. Ha ezen a területen valamilyen meg
egyezésre eljutunk, akkor az egyház valódi egysége, az igazi egyházkö-
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zösség is megvalósul. Ennek a közösségnek nem állhatnak útjában isten
tiszteleti formák, vagy egyházszervezeti különbözőségek. Ezek másod
rendű kérdések, amelyek a közösségen belül megoldhatók.

Ez az elv nem csak a különböző hitvallású egyházak között, hanem 
a lutheri keresztyénségen belül is érvényes. Hiszen a lutheri egyházak 
is csak az evangélium értelmezésében és a szentségek kiszolgáltatásában 
értenek egyet, de istentiszteleti formák, egyházi hivatal és egyéb külső 
dolgok tekintetében változatos sokszínűséget mutatnak. Gondoljunk csak 
a skandináv egyházakra, ahol általában megmaradtak a régi liturgikus 
formák, s a nálunk Magyarországon még a század elején szokásban levő 
egyszerű istentiszteleti gyakorlatra.

Bár az ökumenikus kapcsolatok keresésének és gyakorlásának alap
elve megtalálható az Ágostai Hitvallás VII. cikkében, minden tekintet
ben mégsem kaphatunk belőle gyakorlati útmutatást mai ökumenikus 
helyzetünkben. Az Ágostai Hitvallást olyan egyházi szituációban fogal
mazták meg, amely egészen más volt, mint a miénk. Az Ágostai Hitval
lás megfogalmazása idején, bár az egyház egysége veszélyben volt. de 
külsőleg még látható módon is megvolt az egység. Ettől a helyzettől ma 
már nagyon messzire eltávolodtunk, hiszen az egyház ma nagyon is szét
szakadozott képet mutat. Ma már többé nem arról van szó, hogy az egy
ház külső, látható egységét megvédelmezzük, hanem hogy azt keressük, 
építsük és újra elérjük. Ezzel az ökumenikus mozgalom, s benne az evan
gélikus egyház is olyan feladat elé kerül, amelyre konkrét útmutatásokat 
nem kap, de nem is kaphat az Ágostai Hitvallásból. Akkor az igehirde
tésről és a szentségek kiszolgáltatásáról úgy beszéltek, hogy megvolt a 
közösségnek és a bizalomnak külső feltétele, amely azóta egyáltalán nincs 
meg. Éppen ezért az egyház egységéért való küzdelem nem korlátozódhat 
csupán a teológiai párbeszéd területére. A teológiai dialógus mellett most 
arra is törekedni kell, hogy mindent megtegyünk a közösség és egység 
külső átéléséért. A baráti találkozások, a közös istentiszteleti alkalmak, 
imaheti összejövetelek,' amelyeknél nincs szó teológiai párbeszédről, még
is nagyon gyümölcsözőek lehetnek a közösség átélésére, s megindíthatják 
és előbbre vihetik a teológiai párbeszédet is. Soha sem szabad azonban 
elfelejtenünk, hogy a közösség külső átélése mellett a belső cél mindig 
az, hogy az evangélium értelmezése és a szentségek kiszolgáltatása terü
letén közösségre jussunk, vagyis, hogy az egyház valódi egységét az Ágos
tai Hitvallás értelmében keressük.

ökumenikus kapcsolataink szempontjából nagyon tanulságos, hogyan 
keresték a reformátorok a közösséget a különböző egyházakkal az Ágos
tai Hitvallás értelmében.

A 95 tétel megjelenése utáni időszak teológiai vitái után — amit Lu
ther maga folytatott — a római katolikus egyház és Luther követői közöt
ti feszültség átfogó rendezésére az első kísérlet az augsburgi gyűlésen tör
tént 1530-ban.

Az Ágostai Hitvallás teljes egészében ökumenikus beállítottságú volt. 
Azzal, hogy elsősorban azokra a tanításokra tette a hangsúlyt, amelyek 
mindkét oldalon közösek, azt szerették volna hangsúlyozni, hogy a re
formáció nem áll szemben a római katolikus egyház tanításával. Már ab
ban az időben mindkét részről kifogásolták, hogy az Ágostai Hitvallás 
az úgynevezett váltanokkal nem foglalkozik behatóan. Ennek ellenére 
az Ágostai Hitvallás nem tett hamis engedményeket és nagyon szerencsés 
formában juttatta kifejezésre a reformáció meggyőződését. Ezért maradt 
meg mindmáig a lutheri keresztyénség legfontosabb, úgy is mondhatjuk: 
alaphitvallásának. Az augsburgi birodalmi gyűlésen a római katolikus 
rendek és teológusok merevsége miatt nem sikerült a megegyezés. Az
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Ágostai Hitvallás kitűzött célját így tulajdonképpen nem érte el. Jelentő
sége mégis abban van, hogy a lutheri meggyőződésű fejedelmeket köze
lebb hozta egymáshoz, s ezáltal is ökumenikus célt szolgált.

A vallásháború veszélye a következő időben egész sor beszélgetést 
hozott létre, amelyeket elsősorban állami részről szorgalmaztak. A leg
jelentősebbek a lipcsei beszélgetések (1534 és 1539), a hagenaui beszélge
tés (1540) és a regensburgi kollokvium (1541). Ezekben a beszélgetések
ben a reformátori teológusok közül Melanchthon és Bucer, a római ka
tolikus teológusok közül Eck és Contarini pápai követ vett részt. A be
szélgetések összefogója Granvella császári kancellár volt. A beszélgeté
sek alapjában véve zátonyra futottak. De azért több ponton, elsősorban 
a megigazulásról szóló tanításban volt közeledés egymáshoz. Sajnos sem 
Róma, sem Wittenberg nem akceptálták eléggé ezt a közeledést. A pápai 
konzisztórium a konszenzus-tételeket kétértelműségük miatt vetette el. 
Luther is élesen elutasította őket. A beszélgetés végül is megszakadt. Az 
utolsó kollokviumra 1546-ban került sor. Ekkor már világossá vált, hogy 
a döntést nem a párbeszédre, hanem a fegyverekre bízzák. Így elkerülhe
tetlenné vált a teljes szakadás.

A reformáció híveinek egyre fenyegetettebb helyzete szövetségre 
inspirálta a reformáció oldalán álló rendeket. Ez természetesen párbe
szédre ösztönözte a reformáció lutheri és zwingliánus követőit. Ez a pár
beszéd a háromnapos marburgi kollokviumban valósult meg 1529-ben. 
Erre a kollokviumra Hesseni Fülöp hívta meg mindkét oldal jelentős teo
lógusait. Bár ez a találkozás kitűzött célját nem érte el, mégis nyilvánvaló 
lett, hogy milyen széles skálája van a közös meggyőződésnek. 14 cikkben 
foglalták össze azokat a tanításokat, amelyekben egyetértettek. (Szenthá
romságtan, eredendő bűn, megigazulás, keresztség, gyónás stb.) Sajnos 
az úrvacsoráról szóló tanításban nem tudtak megegyezni. Bár sok részlet
ben, mint a két szín alatti vétel, a miseáldozat elutasítása, az úrvacsora 
ajándéka lelki elfogadásának szükségessége stb. megegyeztek. A döntő 
kérdésben azonban nem jött létre megegyezés. Abban, hogy az úrvacsorái 
jegyekben Jézus Krisztus valóságosan jelen van, nem tudtak megegyez
ni. Azonban azt is meg kell jegyezni, hogy nagyon sok félreértés nehezí
tette a megegyezést.

A marburgi kollokvium kudarca ellenére a következő években min
denek előtt Bucer számos dialógust folytatott lutheri teológusokkal ebben 
a kérdésben. E párbeszéd eredményeképpen az ún. ..Wittenbergi Kon- 
kordiá” -ban sikerült messzemenően megegyezésre jutni (1536). Ebben a 
konkordiában a felsőnémet protestánsok úrvacsorai hitvallásáról van szó. 
Ezt a konkordiát a lutheri teológusok és felsőnémet városok követei egy 
wittenbergi összejövetelén fogalmazták meg és írták alá. A szöveg Jézus 
Krisztus valódi és lényegi (wahrhaftig und wesenhaft) jelenlétéről szól 
kenyérrel és borral. Ezzel a megfogalmazással Luther és a lutheri teoló
gusok is meg voltak elégedve. Ennek megpecsételésére együtt vettek úr
vacsorát. Bár a távollevő svájciakat nem sikerült ennek a hitvallásnak 
megnyerni, a konkordia az akkori protestantizmus életében igen jelen
tősnek bizonyult.

A római katolikusokkal és a kálvini reformáció követőivel való meg
egyezésre törekvés mellett a lutheri teológusok már egészen korán ke
resték a kapcsolatokat más keresztyén közösségekkel is.

Az angol reformációnak már az első fázisában meglepően sok lutheri 
vonás tapasztalható. Az angol és lutheri teológusok kívánságára, de poli
tikai ösztönzésre is — VIII. Henrik közeledni kívánt a chmalkaldeni szö
vetséghez — két hivatalos találkozás jött létre az angol egyház teológusai 
és a lutheri teológusok között. VIII. Henrik megbízásából Fox angol
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püspök közvetítésével egy kisebb delegáció több hónapot töltött Witten- 
bergben 1535—36-ban. Megbeszéléseket folytattak Lutherrel, Melachthon- 
nal,/ Bugenhagennel és másokkal. A megbeszélések eredménye az un. 
„17 wittenbergi cikk” (1536), amely részben az Ágostai Hitvallás hatását 
mutatja. Ennek hatására jött létre az angol egyház „10 cikke” (1536), 
majd a nem sokára megjelenő Bishop’s Book, amely dogmatikai és etikai 
kézikönyv. Ezt a könyvet Fox püspök és Thomas Cranmer canterbury-i 
érsek — aki szintén erős lutheri hatás alatt állt — állították össze. A 
könyvön kézzelfoghatóan kimutatható Luther Kis Kátéjának hatása.

1538-ban lutheri teológusok viszonozták a látogatást. Ők a szász vá
lasztó fejedelem és a hesseni őrgróf megbízásából utaztak Angliába. 
Cranmer érsek elnökletével több megbeszélést folytattak angol teológu
sokkal. Megbeszéléseiket a „13 eikk” -ben összegezték. Ez tulajdonképpen 
a wittenbergi cikkeknek és a 10 cikknek az összefoglalása. Erősen kimu
tatható rajta az Ágostai Hitvallás hatása. Az angol egyháznak későbbi 
„39 cikke” (1563), amely hasonlóan sok lutheri vonást tartalmaz, szintén a 
lutheri-anglikán dialógus eredménye.

Luther a pápasággal folytatott éles harca közben már igen korán 
fölfigyelt az ortodox egyházakra. Az úrvacsorái tanításban különösen is 
kimutatható a lutheri reformációnak az ortodox tradícióval való össze- 
csengése. Az első konkrét lépést az ortodox egyházak felé az jelentette, 
hogy Melanchthon lefordította görögre az Ágostai Hitvallást és elküldte 
II. József konstantinápolyi pátriarkának. (1559). De ennek semmi vissz
hangja nem volt. 15 évvel később a tübingeni teológusok kezdeményezé
sére újból elküldték az Ágostai Hitvallást Konstantinápolyba. Ezt kö
vette 1573 és 1581 között a tübingeni evangélikus teológusok és a kons
tantinápolyi ortodox teológusok közötti levelezés, melynek eredménye
képpen az ortodox teológusok két teológiai iratot állítottak össze. Ezek 
az Ágostai Hitvallás gondolatmenetét követik. Sok ponton egyetértenek 
az Ágostai Hitvallás tanításával, de megmutatkoznak a különbségek is. A 
tübingeni teológusok megpróbálták az ortodox fenntartásokat megvála
szolni és a sola scriptúra reformátori elvet fejtették ki részletesen. A 
lutheránus és ortodox teológusoknak ez az első kapcsolata elsősorban 
a távolság és a két partner különböző gondolkodásmódja miatt nem ho
zott igazi megértést. A Konstantinápolyból érkezett harmadik irattal 
megszakadt ez a levélváltás. Jeremiás pátriárka ebben a levelében ezt 
írja: „Járjatok csak a ti utatokon. Ne írjatok többet dogmákról, hanem 
csak a barátság kedvéért, ha egyáltalán akarjátok. Isten veletek.”

Bár ezek az ökumenikus törekvések nem hoztak látványos eredmé
nyeket, mégis arról tanúskodnak, hogy a lutheri egyházak az Ágostai 
Hitvallás szellemében már kezdettől fogva ökumenikus beállítottságúak 
voltak, és keresték a kapcsolatokat más egyházakkal. Amikor napjaink
ban a lutheri egyházak különböző hitvallású egyházakkal veszik fel a 
kapcsolatokat és folytatnak dialógusokat, az Ágostai Hitvallás szellemé
ben járnak el és az igazi lutheri hagyományt követik.

Dr. Selmeczi János
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A  megvigasztalt lelkiismeret

A bűnbocsánat ajándékát és következményeit vizsgáljuk ebben a ta
nulmányban az Ágostai Hitvallás X —XI—XII. cikkei és az Apológia 
alapján. A tanulmányozást meghatározta a diakóniai teológiai alapállás. 
A témán való elgondolkodást pedig két konkrétan megfogalmazott kér
dés:

1. „Van-e missziói ereje annak az istentiszteletnek, amelyen a részt
vevők találkoznak sok bánatos, letört emberrel, de nem élik át azt az 

-örömöt, amelyet Jézus Krisztus kíván adni az ő népének?” (1)
2. „Van-e missziói jellege annak az úrvacsoravételnek, amelyen a 

résztvevők csak a bűnbánatban tudnak együtt lenni, de nem örvendez
nek annak, hogy bűnbocsánatot nyertek, Jézus Krisztussal és egymással 
közösségbe kerültek?” (2)

1. Szolgálatra hívás

Ezek a kérdések felhívják a figyelmünket arra, vajon az igehirdeté
sünk eljut-e addig, hogy evangéliumhirdetés legyen, ami a hallgatókat 
eléri, felrázza a bánatból és örömre vezeti el őket?

Másrészt el kellene gondolkodnunk azon is, hogy az úrvacsoráról al
kotott nézetünk, s általában az úrvacsorázók közgondolkodása nem túl
ságosan a gyónásra, bűnbánatra, bűnbocsánatra koncentrál-e, s közben 
háttérbe szorul a szolgálatra felszabadultság öröme?

Lutherról azt írja Melanhthon, hogy azzal nyert meg sokakat, hogy 
„a lelkiismeretnek biztos és erős vigasztalást mutatott” (3). Azzal, hogy 
az igehirdetést is, az úrvacsorái gyakorlatot is úgy fogjuk fel, mintha a 
kegyelem ennyi lenne: „menj el, és többé ne vétkezz” (Jn. 8,11). Ekkor a 
szolgáló egyház leikülete tölt-e be, határoz-e meg bennünket? Ha pe
dig még eléteszem, hogy Jézus azt is mondta: „Én sem ítéllek el téged”, 
s ezt úgy mondjuk, hogy idézzük, mint a saját véleményünket, tudunk-e 
Jézusra mutatni: ő az, aki körülvesz a menekülés örömével (Zs. 32,7)? 
Ebben a helyzetben válik az igehirdetés is, az úrvacsora is diakóniai al
kalommá: az átélt öröm állítja szolgálatba a bűnbocsánatot nyert hivő 
embert embertársai között!

.2. A bűn is, a bűnbocsánat is belső énünkben és életformánkban alapvető 
változást eredményez.

Az Ágostai Hitvallás és az Apológia a bűn átélt és felismert követ
kezményét a megrettent lelkiismeretnek nevezi. A bűnbocsánat követ
kezményét pedig a megvigasztalt lelkiismeretként emlegeti.

A lelkiismeret embervoltunk egyik legfontosabb adottsága. Isten te
remtése bennünk. Nevezhetjük titokzatos másik én-nek is bennünk. A sa
ját énünkkel együtt jelentkezik. Gondoljunk a görög és latin megfe
lelőire: syn-esdésis, con-scientia. Az erkölcsi törvény tanúja. Akaratunk
kal nem szabályozhatjuk. El sem hallgattathatjuk. Lelki tevékenység 
bennünk. Egyéniségünket, magatartásunkat, embertársainkkal és Isten
nel való kapcsolatunkat döntően befolyásoló lelki tevékenységet fejt ki.

A bűn mindent rontó hatása a lelkiismeretre is rányomta bélyegét. 
Meghomályosult. De tönkrement formájában is megmaradt alkalmasnak 
arra, hogy akaratunktól függetlenül alávessen bennünket Isten törvényé
nek és ítéletének.
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Megrettent lelkiismeretről csak akkor beszélhetünk, ha tudjuk és 
felismertük, hogy Isten törvényének ítélete van rajtunk. Sőt belátjuk, 
hogy Isten ítéletét méltán kiérdemeltük bűneinkért.

Vegyük elő ennek megvilágításáért az 51. zsoltárt. Ez a felirata: Dá
vid zsoltára, abból az időből, mikor nála járt Nátán próféta, mert benn 
volt Dávid Bétsabénál. Ebből lesz világos és szemléltethető a lelkiisme
ret megrettenésének útja.

Az első lépés a bűn — benn volt Dávid Bétsabénál. Ekkor és ezért 
furdalhatta a lelkiismeret. De ez még nem megrettenés.

A második lépés: nála járt Nátán próféta. 2. Sám. 12,1-kk-ből tudjuk, 
hogy Nátánt az Úr küldte. Nátán egy példázatot mondott el a gazdagról- 
szegényről. Dávid meghallhatta a példázatot. Nagy haragra gyulladt a 
példázatbeli ember ellen. Nátán pedig rámutatott Dávidra: Te vagy az 
az ember! — S amit Dávid ekkor élt át: ez a megrettent lelkiismeret.

Ezt a leleplezettséget nem lehet logikai okoskodással kijátszani és 
úgy megoldani, feloldani..

A lelkiismeret megrettenésének oka tehát az Isten törvénye által le- 
leplezett bűn. Vagyis láthatóvá vált a kiszakadni akarás az Istennel való 
teremtményi közösségből. „A bűn nem csupán elfordulás Istentől, hanem 
Isten ellen fordulás, amely nem csupán az Istenhez való viszonynak meg
romlása, hiszen maga után vonja létünk, életünk, embertársainkhoz való 
viszonyunk, sőt a természethez, a világhoz való viszonyunk is általá
ban” (4) A közösségi élet megromlásának két alapvető formája ismert: az 
igazságtalanság és a szeretetlenség. A bűnt tehát így határozhatjuk meg: 
a szolgáló élet megtagadása. Luther szavaival: „megkeseredett az ember 
szíve a felebarátja ellen”

A lelkiismeret „megrettenése” abból ered, hogy mivel Isten törvé
nye a lelkiismeretbe beépült emberi életrend (lex naturalis), erre hatá
rozott emlékeztetés történik. Luther Rm. 2,14—15 alapján ezt mondja: 
„A törvény bele van írva szívünkbe: ezért mikor figyelmeztetnek erre, 
rögtön rámondjuk, hogy így áll a dolog” (5). Ez az ismeret azonban az 
emberi lelkiismeretben elhomályosult, összekeveredett a „bűn törvényé
vel” .

Ezért a törvénynek az a feladata — és ezért kell a törvényt is hir
detnünk —, hogy a lelkiismeretben olyan naggyá tegye a bűnt, hogy 
össze kelljen roppannunk a bűnünk súlya alatt. Melanhthon emlegeti azt 
a hitvallásokban, hogy az Isten törvénye megöl, Isten halálos, kárhoztató 
ítéletével sújt le bennünket bűnösségünk miatt (lex mortificat). Ezért jut 
el a lelkiismeret a megkeseredés és kétségbeesés lelki állapotába. Luther 
úgy élte ezt át, hogy a lélek a kárhozat kínjait kezdi el szenvedni.

Erre csak ott jut el a keresztyén ember, ahol Isten igéje tisztán és 
igazán hangzik. Ott lesz az igehirdetésnek (tulajdonképpen magának az 
igének) az egyik gyümölcse a lelkiismeret megkeseredése és a bűnbánat. 
Gondoljunk csak 2. Kor. 7,10-re. A törvénynek Luther és a reformáció 
azt a feladatát hangsúlyozza, emeli ki, hogy krízist okoz. Tehát leleplezi 
bűnösségünket és megítéli azt.

A törvény által létrehozott rettegés (timor servilis — szolgai rette
gés) nem jelent feltétlenül bűnbánatot is. A lelki gyötrődés, a kárhozat 
félelme még nem igazi bűnbánat.

Ezen a ponton kell világosan észrevennünk az egyháznak azt a hal
latlan nagy feladatát, hogy hűségesen prédikálja Isten törvényének teljes 
tartalmát — de az evangéliumtól sohasem elszakítva, elkülönítve. Csak 
így nyílik meg a kapu és válik láthatóvá az az út, amelyen az össze
tört lelkiismeretű ember eljuthat a feloldozásra, a lelkiismeret megvi- 
gasztalására. Ebben a feladatban is Jézusra kell mutatnunk, aki min-
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dennek a közepén van. (Én vagyok az ajtó — Jn. 10,9; Én vagyok az 
ú t . . .  — Jn. 14,6)

3. A törvény és evangélium

Luther a kolostori élmény alapján vallja: saját testében élte át a 
törvény követelésének és az evangélium bocsánatának ég és föld kü
lönbségét (Discerne legem et evangélium ut coelem et terram).

És 28,21 alapján beszél Luther „Isten idegen munkájáról” (opus Dei 
alienum). Ezen az Isten haragját érti, amellyel megrettenti, megrémíti az 
embert. De tud „Isten saját, vagy igazi munkájáról” (opus suum vagy 
proprium). Ezen pedig a kegyelmet érti, az életadást, a vigasztalást.

Ha pedig a célját nézzük a törvénynek és az evangéliumnak, akkor 
arra kell rájönnünk, hogy Isten azért rettent, rémít, hogy lehetővé vál
jék az új élet, a megvigasztalás. Az Isten haragját meg nem érző lelki
ismeretnek nem kell ugyanis a megvigasztalás, tehát új életre sem jut
hat el! Pedig Isten munkájának ez a célja a Jézus Krisztusban!

A törvény és az evangélium világos látásában adódik a szolgáló egy
ház feladata: a törvénytől az evangéliumhoz vezetni a lelkiismeretet (6)

4. A szolgáló egyház, mely a lelkiismeret megvigasztalásáért szolgál.

A szolgáló egyház jele éppen abban látható és tapasztalható, hogy 
abban szolgál, „miben kell a lelkiismeret békességét keresni” (7). Segítése 
nem mérlegelés utáni mozdulat. Szolgáló alapállása abban van. hogy be
látja: a megrettent lelkiismeretnek egyre van szüksége — békességre! 
Az önmagát és jelentőségét túlértékelő egyház azon tanakodik, hogy a 
bűnbánatot elemezze a konkrét esetben abból a szemszögből: miből 
ered? (8)

a) A szolgáló egyház helyesen hirdeti a törvényt és evangéliumot. 
Kihangsúlyozva, hogy az evangélium Istennek az a hatalma, mely a 
„szolgai rettegésből” a „fiúi bűnbánatba” vezet el.

Miután az evangélium lényege Isten megbocsátó szeretete, ezért a 
megrettent lelkiismeretű bűnös szívében hivő bizalmat ébreszt az evan
gélium Isten iránt. Ezzel vigasztalja meg és emeli fel a bűnöst az evan
gélium.

Ezzel a bizodalommal születik meg az új ember, egy másik én, aki 
Isten szeretetéből és erejéből akar élni és szolgálni.

Jó megjegyezni, hogy a szolgáló egyház az ige egyháza. Az ilyen 
egyháznak pedig olyan szolgái vannak, akiknek a lelkiismeret orvoslása 
a feladatuk. (9)

b) A lelkiismeret megvigasztalása elsősorban a gyónásban történik, 
mely az evangéliumhirdetésnek egy nagyon speciális formája.

Itt válik el gyökeresen a szolgáló egyház és az uralkodó egyház útja, 
jellege, tevékenysége.

(1) A gyónás úgy vált az uralkodó egyházban a lelkiismeret bilincs
be verésévé, hogy a bűnök teljes felsorolását igényelte és tette a felol- 
dozás feltételévé (10). Luther, aki a kolostori életében igyekezett igen 
komolyan venni a gyónást, a Nagykátéban erről így ír: „annyira meg
nehezítették azt (t. i. a gyónást) és annyira kínozták a lelkiismeretet, 
hogy senki sem tudott elég tisztára meggyónni” (11). Az egyházban 
senki sem tanította akkor, hogy a gyónás „milyen hasznos es vigasztaló ,
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hanem csupa kínlódássá és pokoli gyötrelemmé tették. Melanchthon pe
dig úgy élte meg ezt: „Micsoda bilincset rakott a lelkiismeretre a rend
szabályoknak az a része, amely megköveteli minden bűn megvallását 
(12).

A lelkek vezetéséből, irányítási igényéből fakadt mindez. Az ilyen 
jellegű törekvések azonban csak az uralkodásra törő egyház jellegéből 
adódhatnak (13). Sőt az Apológiában így látjuk, hogy az uralkodó egy
ház igénye — éppen a gyóntatásban — „sok kegyes lelket a kétségbeesés
be kergetett, mert nem tudtak megnyugodni, azt gondolván, hogy a 
bűnök felsorolása isteni jog alapján szükséges, viszont meggyőződtek ar
ról, hogy ez lehetetlen” (14).

Ismét idézem az Apológia megállapítását, mely a szolgálatra irányít
ja az egyház szolgáinak a figyelmét: az egyház szolgáinak a lelkiisme
ret orvoslása (gyógyítása) a feladatuk!

Ez a feladatteljesítés úgy lehet valóság a hitvallási irataink tanulsá
gaként, hogy a szolgáló egyházban — s ez a reformáció egyháza! — a 
középpontba az a Jézus Krisztus került, aki közbenjár Isten és köztünk. 
Ez az ő szolgálata ma is értünk. Jézusnak ez a szolgálata kell, hogy 
megtestesüljön a gyónásban. Amikor Luther buzdítást ad a gyónásra, an
nak az üdvösséges használatát emeli ki, ami a lelkiismeret megvigaszta- 
lására és erősítésére használ (15). Biztatásában szinte elragadtatottan 
szól: „Kitűnő, gyönyörű és vigasztaló dolog a gyónás” (16). Ezzel min
denkit arra biztatunk: légy keresztyén ember! E felhívás kimondásakor 
érthető az a felkiáltás is, amit az Apológiában ír Melanhthon: „Mi nem 
akarunk tudni semmiféle kényszerről” ! „Légy szabad, vidám lelkiisme
retű ember!”

Melanchthon meg is állapította: Luther azzal nyert meg sokakat, hogy 
„a lelkiismeretünk biztos és erős vigasztalást mutat” (17).

A szolgáló egyház tehát nem veti meg a gyónást. De nemcsak he
lyesli, hanem szolgál azzal!

(2) A /eloldozás a kulcsok hatalmának szolgáló használata azért, 
„hogy sok meggyötört lelkiismeretű ember” vigasztalást nyerjen — ol
vassuk az Apológiában (18).

A feloldozás az evangélium hirdetésének és alkalmazásának ki
tűnő alkalma: személyhez szóló evangélium! Fontos, hogy evangélium 
legyen az, amelynek középpontjában Jézus Krisztus áll, aki életével és 
halálával azért szolgált, hogy Krisztusért ingyen váljék lehetővé ez: 
megbocsáttattak a bűneink. A szolgáló egyház szolgája ezt tárja a rette
gésben élő lelkiismeret elé. Luther szava: „a feloldozás... tud ja ... meg
vigasztalni és megvidámítani a lelkiismeretünket” (19).

A feloldozás elfogadásához azonban nélkülözhetetlen a hit. Mindaddig 
nyugtalan és megrettent marad a lelkiismeret, amíg a hitben meg nem 
találja az evangélium Krisztusát. Ezért hangsúlyozzák a hitvallásaink 
azt, hogy a lelkiismeretet semmi más meg nem nyugtatja, csak a hit! 
(Rm. 1,17). Amikor a hitről beszélünk, akkor arról a bizodalomról van 
szó, amivel Krisztus ígéretébe kapaszkodik a rettegő lelkiismeret. Ezt 
nevezi az Apológia igaz hitnek, mely úgy követi a rettegést, hogy le is 
tudja győzni azt és békességet ad, igazzá tesz és újjászül, megszabadít a 
rettegéstől és békességet ad, örömöt és új életet ébreszt a szívben (20).

A hit győzi le tehát a lelkiismeret kételkedéseit is. A kételkedés 
ugyanis állandó bizonytalanságban tartja az embert: vajon kapott-e bűn
bocsánatot? S mindaddig, amíg ez kérdés, addig alkalmatlan az ember a 
szolgáló életre is!
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A szolgáló egyházban e bizonytalanság megszüntetéséért és a lelkiis
meret békességéért fontos hangsúlyozni, hogy a bűnbánatnak két fontos 
részét különböztetjük meg. Az egyik a töredelem, azaz a rettegés, ame
lyet a bűn megismerése vált ki a lelkiismeretben. A másik része pedig a 
hit: amely az evangéliumból fakad és a feloldozásból. „Bizonyosaknak 
kell lennünk abban, hogy Krisztusért ingyen bocsáttatnak meg bű
neink” (21) — hangsúlyozza több ízben is az Apológia.

Miután a feloldozás „Isten igéjének alkalmazása az egyes emberre a 
kulcsok hatalma alapján” (22), külön kell szólnunk a „külön feloldozás-* 
ról”, mely a magán vagy személyes gyónással van összefüggésben (abso- 
lutio privata). (23). Mint személyhez szóló szolgálatot kell őrizni és gya
korolni a gyülekezetben. Nagy szüksége van erre egy-egy gyülekezeti tag
nak. A szolgáló egyház lelkületéhez pedig hozzátartozik a személyes dia- 
kónia ilyen jellege is. „Isten ellen való dolog lenne az egyénenkénti fel- 
oldozás kiküszöbölése az egyházból (24).

(3) Szólni kell még az elégtétel (satisfactio) kérdéséről.
Elégtételen olyan előírt cselekedeteket értünk, melyek jóvátétel jelle

gűek, a megkövetelt cselekedeteken felüliek és konkrét feladatok. A re
formáció korában zarándoklatok, rózsafüzéres imádkozások voltak ezek, 
ma „ez általában valamilyen imádság vagy jó cselekedet” . A katolikus 
hivő az elégtétel vállalásával és teljesítésével a bűneit jóvátevő Jézussal 
vállal közösséget. „Ha a gyóntató olyan elégtételt adna, amit előrelátható
lag nem tudunk elvégezni, kérjünk helyette más elégtételt” (25) — ol
vassuk egy mai hittankönyvben.

Alapjában véve arról van szó, hogy az ember jóvátegye hibáját. 
Azért kell vállalnia az elégtételt, hogy „eltávolítsuk az akadályokat 
szeretetünk útjából”, s ebbe beletartozik az Isten iránti szeretet is (26).

Jogossá vált ma is az Apológia XX. cikke kérdése: „Mikor találna 
a megrettent lelkiismeret olyan cselekedetet, amelyről biztosan tudná, 
hogy elegendő Isten haragjának kiengesztelésére” ? (27)

Éppen ezért, ha valóban Krisztus áll hitünk középpontjában, akkor 
elvetjük azokat az utakat, amelyeket az uralkodó egyház, vagy uralkod
ni vágyó egyház választott, hogy „megfélemlítse, kínzással, halálbünte
téssel igyekszik megfosztani ettől a vigasztalástól” (28), amit pedig Krisz
tus ingyen ad.

A szolgáló egyház feladata az, hogy a törvénytől az evangéliumhoz 
vezesse a lelkiismeretet, a saját cselekedetekben való bizakodástól a 
Krisztusban való bizodalomhoz, hiszen „eleget Ö tett miértünk” (737. 
ének). Egyedül Krisztus tesz alkalmassá a szeretetre azzal, hogy bízunk 
Benne és követjük Öt. Krisztusért engesztelődik ki az Atya irántunk. 
Nincs tehát más közbenjárónk, csak Jézus Krisztus!

(4) Összefoglalva: a gyónást helyeseljük, de nem verjük bilincsbe a lel
kiismeretet a felsorolandó bűnökkel. A bűneinkre elégtétel Krisztus. A 
feloldozásban jótéteményt látunk, amely megvigasztalást ad és megnyit
ja az utat az új élet felé. Ebben erősít az úrvacsora.

(5) Az úrvacsora az Ágostai Hitvallás X. cikke alapján Krisztus teste és 
vére, mely valóságosan jelen van és kiosztásra került az úrvacsorával 
élőknek.

Ezzel Jézus Krisztust állítja elénk és arra a Jézus Kriszturra mutat 
a hitvallás, aki az életét adta váltságul sokakért. A szolgáló Jézus Krisz
tus ez, aki az úrvacsorában testét és vérét adja, s vele együtt életet és 
üdvösséget.

Jézus úgy szolgál testével és vérével, hogy a bűnbocsánatot kapott 
embert táplálja, erősíti. Nemcsak elindítja az életútra, hanem meg is
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tartja azon! (Krisztus ilyen értelemben is a szőlőtő, mi pedig a szőlő
vesszők, akik belőle nyerjük életünket — Apológia X. cikk.)

Az úrvacsora közösséget formáló jelenléte Jézus Krisztusnak. „Egy 
test vagyunk mindnyájan Krisztusban” (1. Kor. 10,17). „Sokan egy test 
vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai” (Rm. 12,5). 
„Ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban” (Gál. 3,28).

Jézus jelenlétével felszabadult emberek szolgálnak a szeretet örö
mével. Igaza van Luthernak, amikor a Nagykátéban így biztat az úrva
csorával élésre: „az oltári szentség... élteti és erősíti az új em bert... 
mindennapi felüdülésül és táplálékul adatott. . .  hogy hitünk feléledjen 
és erősödjék . . . egyre erősebb legyen . . .  gyarapodjék és fejlődjék . . . ” (29).

5. A szolgáló ember

Már az eddigiekből is világossá vált, hogy a bűnbocsánat vigasztalja 
meg a megrettent lelkiismeretet. Ahhoz, hogy az ember Istennel és em
bertársaival a szeretetben szolgálat jó közösségében éljen, szüksége van 
a lelkiismeret békéjére. Mert ha valaki minduntalan kétségeskedik, hogy 
kapott-e bűnbocsánatot, akkor alkalmatlan a felszabadult keresztyén élet
re. Semmit sem tud hitből cselekedni.

A megbocsátott bűnből fakad, ered az új élet, a szeretetben szolgáló 
élet. Ez az élet nem egy-egy kijelölt feladat elvégzéséből áll, hanem élet
forma. Életfolytatás. Ennek semmiféleképpen nem lehet elégtétel (satis- 
factio) jellege, mert akkor nem szolgálat az. A keresztyén élet sohasem 
állhat „kötelességeken felüli cselekedetekből” . Gondoljunk Lk. 17,10-re: 
ha teljesítitek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt: haszon
talan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt. — Másrészt 
hamis lenne az, ha földi életünket úgy fognánk fel, mint állandó bün
tetés-vállalást. Az így vállalt cselekedetek semmiképpen sem alkalmasak 
Isten kiengesztelésére, mégha ezért vállaljuk is! Ha a szolgáló életet 
elégtételként hangsúlyozzuk, lelki és világi dolgokat kevernénk össze, s 
tévútra terelnénk Isten legnagyobb ajándékát.

A megvigasztalt lelkiismeret tanúskodik arról, hogy a bűnbánatot 
(a megtérést, újjászületést) a jó gyümölcsöknek, jó cselekedetnek az egész 
életén át kell követniök! (30). Amikor Jézus arról szól: térjetek meg (Mt. 
4,17), akkor Jézus a teljes bűnbánatról, az élet teljes megújulásáról és 
annak következményeiről, gyümölcseiről beszél! Tehát a megtérés az 
egész élet megújulására vezet!

A jó gyümölcsökről pedig a parancsolatok tanítanak igen szemléle
tesen: „a könyörgés, a hálaadás, az evangélium megvallása, az evangélium 
tanítása, engedelmesség a szülőknek és a felsőbbségnek, a hivatásbeli 
szolgálat, nem ölni, nem gyűlölni, hanem megbocsátást gyakorolni, te
hetségünk szerint adni a szűkölködőknek, nem paráználkodni és nem kö
vetni el házasságtörést, hanem a testet féken tartani, megzabolázni és 
keményen fogni. . .  igazat mondani. Ezeket a gyümölcsöket Isten paran
csa kívánja, így hát Isten dicsőségére” szolgálunk ezekkel. Gal. 5,22—23 
a Lélek gyümölcseinek nevezi ezt az életformát. De erre az életformára 
vonatkozik a jézusi szeretet-parancs is (Mt. 22,37—39).

Összefoglalva: Luther a legvilágosabban hangsúlyozta a bűnbocsá
nat, az új élet összefüggését. Melanhthon az Apológiában vallja, hogy 
megigazító ítélete újjáteremtő, új életet formáló ítélet. A diakóniai teoló
gia tárta fel előttünk azt az összefüggést, amely Isten Jézus Krisztusban 
megmutatott szeretete, bűnbocsánata és az új élet között elválaszthatat
lanul fennáll.
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Befejezésként felvillantom a szolgáló életű ember egyik szép jellem
ző vonását, amit a reformáció irodalmában így jelöltek a reformátorok: 
vidám lelkiismeretű ember.

 Gyakran idézzük József Attila csodaszép sorait:
. . .  dolgozni csak pontosan, szépen, 
ahogy a csillag megy az égen, 
úgy érdemes. (Ne légy szeles ...)

Ez érvényes a keresztyén életre is, mely szolgáló élet, azzal a kiegészí
téssel: vidám, felszabadult lelkiismerettel. . .

Detre János
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Szabályszerűen elhívottak

1. A XIV. tétel időszerűsége

Bár nem szándékom a történeti előzmények részletezése, mégsem 
tartom elkerülhetőnek, hogy ne a múltból induljak el napjaink aktualitá
sa felé. S ezzel már meg is adtam ennek a bevezető résznek a vázlatát: 
egyrészt a keletkezési korban próbálom megkeresni tételünk aktualitását, 
másrészt a mi korunk krisztológiai, de főként ekléziológiai csomópont
jait feltérképezve szeretném értékelni az Ágostai Hitvallás (továbbiak
ban: Á. H.) fenti cikkének időszerűségét. Magamra vállalva ezzel annak 
a terhét, hogy — ez ünnepi megemlékezés kötöttségeiből adódóan —, 
nem teljes, hanem csak töredékes képet tudok felvázolni.
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a) Időszerűsége a keletkezési kor miliőjében
A legtöbb gondot Luthernek és reformátor társainak —, mint azt e 

kor egyháztörténetéből jól ismerjük — a rajongók okozták. Akik nem
csak templomokat fosztogattak, oltárképeket és szobrokat törtek össze, 
hanem az egyház belső rendjét is „összetörték” , ahogy erről a fenti cikk 
lábjegyzetében is értesülünk:” Főleg az anabaptisták és más rajongók el
len, akik a lelkészi szolgálatot elvetve azt tanították, hogy a gyülekezet
ben bármelyik hivő prédikálhat és kiszolgáltathatja a szentségeket.” 
(Hitvallás I. 27. o.) Ez a küzdelem azonban az egyházban fellépő anar
chikus, rajongó elemekkel egész az apostoli korig nyomonkövethető, mint 
majd erről a későbbiekben fogunk hallani. Hogy a reformáció forron
gó, de úgy is mondhatnám forradalmi légkörében — elég, ha csak a né
met parasztháborúra gondolunk —, virulensen előjöttek ezek az elemek, 
az szinte törvényszerűnek tekinthető. Hiszen a reformációban az egyházi 
„terror” meglazulásával, olyan szelepek, szabadultak fel az evangélium 
hirdetésére —, évszázadok visszafojtottságából —, amik természetes, 
hogy áldott gyümölcsök mellett, a „salakot” is felszínre engedték. Re
formátor eleink bölcsességére vetít fényt, hogy azonnal felvették ellene a 
harcot —, s nemcsak „adminisztratív eszközökkel” ! —

Tételünk korabeli aktualitását bizonyítja azonban az Apológia ide
vágó argumentációja is, mely szerint a pápás egyház püspökeit teszi fe
lelőssé azért, hogy az egyház ősi, szolgálatba küldő rendje megtört. (Hit
vallási I. 226—227. o.) Többek között ezt írja: „A püspökök azonban arra 
kényszerítik papjainkat, hogy az itt megvallott tanítást elvessék és kár
hoztassák, vagy pedig új és hallatlan kegyetlenséggel még gyilkolják is 
a szerencsétleneket és ártatlanokat. Mindez lehetetlenné teszi, hogy pap
jaink ezeket a püspököket elismerjék.” De egyúttal világossá lesz előt
tünk annak lehetetlensége is, hogy ezek a püspökök. „kánoni felszente
lésben” részesítsenek olyan papokat, akik a reformáció hívei. így kény
szerült rá Luther, hogy biztosítva az egyház jó rendjét, reformátor-tár
saival együtt lelkészeket avasson és iktasson be az egyház, az evangélium 
szolgálatába. — Ebben a vonatkozásban a vita — napjainkig menően —, 
a felett folyik, hogy „A római egyház csakis olyan papszentelést ismer 
éi érvényesnek, amelyet az „apostoli szukcesszió” birtokában levő püs
pök hajtott végre. A svéd evangélikus és az anglikán egyházban hagyo- 
mányszerűen megmaradt apostoli szukcessziót Róma nem ismeri el. Vi
szont szigorú történeti alapon kétséges a római egyházban is ennek a 
szukcessziónak megszakítatlan folytonossága” — írja az Apológia ide- 

'vágó cikkének lábjegyzete. — Meglepő azonban az az engedékenység, az 
a messzemenően toleráns, „ökumenikus” magatartás, amit ezzel kapcso
latban az Apológia tanúsít: „ . . . i t t  újra bizonyságát akarjuk adni an
nak, hogy mi szívesen megtartjuk az egyházi és a kánoni rendet, ha a 
püspökök abbahagyják a gyülekezeteink elleni erőszakoskodást.” Azt 
hiszem akkor és ott nem lehetett messzebb menni; s Melanchthon „hal
kabb léptei” így is tovább mentek azon a határon, amit Luther megen
gedhetőnek tartott. Mindenesetre ez a mi „hivatalos” Hitvallásunk, fel
tétlen alapot jelenthet egy mai eszmecsere számára még akkor is, ha 
„lutheri fenntartásainkat” nem is hallgathatjuk el ebben a kérdésben 
sem.

b) Időszerűsége napjainkban
Ezt tartom jelen tanulmányunk legfontosabb feladatának: megkeres

ni a mai egyházi, gyülekezeti élet neuralgikus, megoldásra váró pontjai 
s az Á. H. XIV. cikkét úgy konfrontálni velük, hogy az a Szentírás mel-
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lett valóban „zsinórmérték” lehessen a ma egyháza, a mai hivő ember 
számára.

A karizmatikus mozgalmak jelentik néhány évtizede —, szinte a 
világ valamennyi egyházában —, azt az új jelenséget amivel komolyan 
foglalkoznunk kell. Nyilvánvalóan érezni ebben azt a leplezetlen kritikát, 
amit az egyház életének elgépiesedése, sokszor bürokratizmusa váltott ki. 
Különösen a II. Világháború után elevenedtek meg ezek a mozgalmak. 
A legfeltűnőbb bennük az, hogy nemcsak a protestantizmus területén, 
hanem a római egyházban is erőteljesen jelentkeztek. — Legjellegzete
sebb formáik az imádsággal, kézrátétellel való gyógyításban és a nyelve- 
kenszólásban jelentkeznek. Ma már hazánkban is találkozunk nyomai
val. — Különösen az utóbbi formája a problematikus az általunk tár
gyalt hitcikk összefüggésében. Különösen, ha figyelembe vesszük azt a 
páli kritikát, ahogy már az apostoli korban reagáltak erre a jelenségre, 
érzi az ember az Á. H. XIV. cikkének súlyát és reformátori felelősségét. 
S ezen még az sem változtat, hogyha némelyek ma is, „a Szentlélek ke- 
rékkötőjeként” tekintenek az egyháznak erre a rendjére. Bár — úgy gon
dolom —, felelőtlenség volna azt állítani, akár a reformáció egyházáról, 
akár a mi jelenkori egyházunkról, hogy egyházi rendünk akadálya a 
„Lélek áradásának.” De azért kell teológiánknak elmélyültebben foglal
koznia ezzel a kérdéssel, hogy valóban ne az legyen.

A népegyházi szituáció jelenti a következő problémakört. Ez különös 
élességgel azoknál az evangélikus egyházaknál jelentkezik, ahol az evan- 
gélikusság a lakosság túlnyomó többségét teszi ki. Elsősorban a Skandi- 
náv-egyházaknál és mindkét Németországban. Ezeknél az egyházaknál a 
múltban szinte „állami hivatal” lett az egyházi szolgálat; állami „kineve
zéssel”, és nemcsak esetleges jóváhagyással. Napjaink történelme az, 
amikor ezek az egyházak komoly erőfeszítéseket tesznek, az evangélium 
szolgálatának „egyházivá” tételére, megszüntetve annak bürokratikus jel
legét (automatikus egyháztagság, kötelező egyházi adó, stb.). — De még 
hazai egyházunk is javarészt népegyházi keretek között végzi szolgálatát. 
S bár Isten iránti hálával igyekszünk ezeket a kereteket jól kihasználni, 
tudjuk, nem az a szerepünk, hogy „utolsó mohikánként” ragaszkodjunk 
esetleges terhet jelentő hagyományainkhoz, hanem Isten Lelkének veze
tése alatt keressük és munkáljuk egyházunk mai, alkalmasabb útjait.

A diakóniailag strukturált gyülekezetben találtuk meg egyházi szol
gálatunknak azt a korszerű formáját, mely a XX. végén szocializmust 
építő hazánk környezetében alkalmas, a teljes evangélium felkínálására 
és megszólaltatására. — Ez az egyházi szolgálatot tekintve elsősorban is 
azt jelenti, hogy a lelkészi szolgálat „magányos” jellege megszűnik —, a 
gyülekezet „munkatársi csapattá” válik. Ebben a „szolgáló kollektívá
ban” elkerülhetetlen, hogy a gyülekezet tagjai közül némelyek „nyilvá
nosan” ne tanítsanak. Hiszen a „gyülekezet nevében” végzett beteg- 
látogatás is megközelíti ennek tartalmát. Nyilvánvalóan gondoskodnunk 
kell ezeknek diakóniában résztvevő híveinknek is a „szabályszerű el
hívásáról” ; mert a szolgálat öröme mellett annak felelősségéből is részt 
kell vállalniok. Másfelől pedig az egyház, a gyülekezet is felelősséget vál
lal ezekért a szolgálatban álló testvéreinkért.

A laikusok szolgálatba állításának problémaköre azért a következő, 
amivel foglalkoznunk kell. — Ennek aktualitását jól érzékelte egyhá
zunk, hiszen azért is indítottuk be azt a 3 éves munka melletti teológiai 
képzést —, valamint korábban a diakóniai munkás-képző tanfolyamot —, 
amiknek remélt eredménye a laikusok fokozottabb szolgálatba állítása 
lesz majd. — Igaz, hogy egyházunk demokratikus vezetésében eddig is
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jelentős szolgálatot vállaltak minden szinten, az úgynevezett „laiku
sok” —, az az út azonban, amire diakóniai teológiánk indított messzebb 
vezet. De semmiképpen sem vezethet „egyénieskedésre”, az „egész egy
ház” szolgálatának figyelmen kívül hagyására, vagy semmibevételére. — 
Nyilvánvaló azonban, hogy a laikusok munkábaállításával megváltozik 
a lelkész „szerepe” is. Amellett, hogy bizonyos „megbízásokat” neki 
kell kiadnia és a felelősségét neki kell hordoznia — még ha egyházi jó
váhagyással is —, egyre inkább „szóló énekesből” „karmesterré” válik. 
Vagyis a jövőben előtérbe kerül fokozottabban a lelkész irányító, szer
vező szolgálata. — Amire tudatosan kell magunknak is készülnünk, és fel 
kell készítenünk azokat a fiatalokat, akik most indulnak a lelkészi szol
gálatra.

A többé-kevésbé általánosan jelentkező lelkészhiány és a nők szol
gálatba állítása jelentette azt a következő két kérdéscsoportot, ami ak
tuálissá teszi az Á. H. általunk taglalt cikkét. — Azért tárgyalnám együtt 
e kettőt, mert az egyházban — a mi egyházunkban is —, nem csupán 
a női emancipációs törekvések vetették felszínre a nők szolgálatba állí
tásának kérdését, hanem az átmeneti lelkészhiány. Női hallgatók töme
ges jelentkezése azonban a teológiai főiskolákra, már inkább a női mun
ka fokozottabb társadalmi értékelésével hozható kapcsolatban. De az is 
természetes, hogy a kettő kölcsönhatása tette napjaink teológiájának és 
egyházkormányzatának asztalára ezt a kérdést. — Kétfajta idegenkedés
sel kellett itt küzdenünk —, s kell még úgy gondolom sokáig. — Az egyik 
az egyházi tradícióban megtalálható ellenkezés, a másik a konkrét gyüle
kezetek ellenállása. S ha még nem is tartunk a véglegesnek tekinthető 
megoldásnál — a valóságot és szükséget messzemenően figyelembevevő 
egyházi gyakorlatunk reménységet ad a jövőre nézve. De erre elsősor
ban az jogosít fel, hogy ezt a kérdést nem csupán „praktikus” , hanem 
sokkal inkább „elvi” , „teológiai” alapállásunkból közelítjük meg: a dia
kóniai teológiánkból folyó szoteriológiából és antropológiából. Nem elha
nyagolható szempont azonban e kérdés végleges rendezésénél, az evan
gélium szolgálatának az a gyakorlati szempontja, amit a nőknek az egy
házi életben jelenlevő valóságos számaránya, és az ebben rejlő —, de 
mindeddig ki nem használt — „munkaerő” lehetősége jelent.

2. Az A. H. XIV. cikke teológiai tartalmának kifejtése 

a) Az egyházi rend (Eredetileg: Kirchenregiment)
Az egyház emberi közösség is, s mint ilyen Isten Szentleikének te

remtése, munkaterülete és eszköze. Ezért semmiképpen sem nélkülöz
heti, hogy életének „rendje” legyen, és szolgálatát önmaga szabályozza 
és irányítsa. Enélkül a belső rend nélkül kaotikus állapotok uralkodná
nak el a gyülekezetekben és az egész egyházban, ami szolgálatunk „ha
tásfokának” nagyfokú romlását eredményezné. Mint ahogy az egyház 
történelme minderre nem egy példát szolgáltathat nekünk. Az evangé
lium szolgálata, s az egyháznak a világban való „diakóniai jelenléte” te
szi szükségessé a „rendet” . —

De hogy senki félre ne értse, hogy az egyházban levő rend „szüksé
gességét” említettük: ez nem kényszer csupán, hanem lehetőség a dia- 
kónia, a testvérszeretet megélésre. Ha az egyházban levő rendet erről az 
oldalról vizsgáljuk, akkor megtanulunk hálát adni érte! — Gondoljunk 
csak arra, hogy az egyház „hivatalos szolgája” egyúttal a gyülekezet
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„pásztora” is. Mennyi áldott lehetőség és feladat rejlik ebben a „rend
ben” . — Nem különben így van ez az egyház püspökeivel, akik nemcsak 
a „hatalmat” gyakorolják az alájuk tartozó gyülekezetek felett, hanem 
ők a „papok pásztorai” és hűséges „atyja”  a rájuk bízott híveknek.

b) A nyilvános tanítás
Ez nyilván nem „mennyiségi” kérdés, hogy az egyházi szolgálat 

„sok”, vagy csak „egy” ember előtt történik-e. Hiszen — mint már em
lítettük —, a lelkipásztori szolgálat is „nyilvános tanításnak” minősül, pe
dig legtöbbször bizalmasan, négyszemközt folyik le; mint ahogy a magán
gyónás is. A kérdés gyökerét inkább abban ragadhatjuk meg: ki kapta 
a „mandátumot” az evangélium szolgálatára? A „menjetek.. .  tegyetek 
tanítvánnyá minden népet. . . ” krisztusi küldése a tanítványi közösség
nek, az egyháznak szól-e, vagy pedig az egyes hivő „magánvállalkozásá
vá” teszi azt Urunk? — Az apostoli gyülekezeteknek az Újtestamentum
ban ránk maradt tradíciója teszi kétségtelenné az evangélium szolgálatáért 
való „kollektív felelősséget” az apostolok irányítása és szervezése közre
működésével. Erre nézve csak egy jelzést említek Pál szolgálatából: 
„Miután pedig gyülekezetenként véneket választottak nekik, böjtölve és 
imádkozva az Úrnak ajánlották őket, akiben hittek.” (ApCsel 14,23.) — 
Nem személyes „döntés”, elhatározás kérdése elsősorban az evangélium 
szolgálata, hanem a Krisztustól kapott „mandátumnak” az egyház rend
jében való átruházása:” A közietek levő presbitereket tehát kérem én, a 
presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő di
csőségének is részese: legeltessétek az Isten köztetek levő nyáját...” (1 
Pt 5,1—kk.) — A „nyilvános tanítás” tehát lényegét tekintve azt jelenti: 
az evangéliumot az egyház hirdeti; illetve az, akit ezzel az egyház rend
je szerint megbíztak. — Ezzel azonban még nem válaszoltunk minden 
kérdésre. Legelsősorban is arra kell a továbbiakban keresnünk a fele
letet, hogy a gyülekezet egészéből kik azok —, és milyen megfontolás 
alapján —, akik az evangélium hirdetésére megbízást kapnak?

c) Elhívás — küldetés
Az egyetemes papságról szóló lutheri tanítás jól illik bele az eddig 

elmondottakba, vagyis abba, hogy az evangélium hirdetésére az elhívást 
és a megbízást az egész egyház —, tehát valamennyi hivő ember kapta. 
A gyülekezet „egyszerű” tagja, a „laikus” jelenti ezt a „hivő embert” , aki 
a nevében hordozza küldetését: laikus =  Isten népéhez tartozó ember. 
Krisztus-hitéből folyó feladata tehát az evangélium szolgálata. Ez a „lai
kusság” lényege és nem az, hogy „nem szakember”, meghogy „csak 
laikus”, vagyis nincs megbízása a szolgálatra. — Az egyetemes papság 
szolgálata és felelőssége nélkül lehetetlenség volna az „ordinált papság” 
szolgálata. Hiszen a laikusok hordozzák az egyházi szolgálat anyagi ter
heit szinte száz-százalékosan. De gondoljunk azokra a „laikusokra” , akik- 
mint kántorok, vagy egyházfik, vagy éppen, mint pénzügyi szakemberek 
segítik az egyházi munkánkat. Nélkülük szinte elképzelhetetlen az egy
ház élete. Nem szabad azonban a hívek egyetemes papságának azt az 
összefüggését sem elfelejtenünk, hogy a laikusok az egyház „reprezentán
sai” a világban: megváltott, meggyógyult életük példája nélkül, csonka, 
színtelenebb volna az evangélium szava.

A személyes elhívás az egyházi szolgálatra —, a hívek „egyetemes 
megszólítottsága” mellett —, Isten Szentleikének „speciális adománya’ . 
Csak ö  szólíthat meg egy-egy keresztyént így Urunk szavával: „Kövess 
engem!” Ebben a személyes megszólításban eszköze lehet Isten Szentlel -
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kének a szülői otthon hatása, lelkipásztorom biztatása, egy-egy istentisz
telet, vagy bibliaóra csendje. —

Az egyház elhívása a püspök szavaiban ezeket a híveinket bízza 
meg a hivatalos és nyilvános igeszolgálattal —, a Szentlélek áldásának 
segítségül hívása mellett: „ . . .  reád bízom az egyház hivatalos igeszolgá
latát, felhatalmazlak és kötelezlek az ige hirdetésére és a szentségek ki
szolgáltatására . . (Agenda 352. o.)

Egy konkrét gyülekezet, vagy egyházi f elsőbbségünk bizalma szük
séges még ahhoz, hogy a „nyilvános” igeszolgálatot valaki ténylegesen 
elkezdhesse. — Itt kap valóságos teret, feladatot a Szentlélek által — r 
az Anyaszentegyház rendjében —, elhívott hivő ember: itt vess! — itt 
hintsd a magot! De itt kapja meg a gyülekezet testvéri közösségének a 
segítségét és támogatását is, ehhez a szolgálathoz.

3. A „holnap” egyházi rendjének körvonalai

a) Ökumenikus összefüggések. Ügy gondolom, hogy az előttünk levő 
ökumenikus találkozások és tárgyalások az Á. H. XIV. cikkében felvá
zolt teológiai és praktikus problémákat nem kerülhetik meg. De azt hi
szem nem is volna célszerű, mert az egyházi rend nem „jogi” , vagy 
„gyakorlati”, hanem elsőrenden „teológiai kérdés” . És ha végigmenve raj
ta — meggyőződésünket elvtelenül fel nem adva —, közelebb kerülünk 
Krisztushoz, egymás felé is tettünk egy lépést. Egy ilyenfajta kapcsolat
keresésre — az Apológiát is figyelembe véve —, az Á. H.-nak ez a hit
cikke is lehetőséget ad.

b) Hierarchikus vagy dinamikus egyházi rend? A kérdés szónokinak 
tűnhet, pedig tényleges problémát érzek benne feszülni. A kísértés ugyan
is nyomon kíséri az egyház életét, hogy az egyház „jó rendjéből”, az evan
gélium hitből való „szabad szolgálatából”, kényszerpályán mozgó enge
delmességet, valójában rabságot formáljon. — Csak az önkritikusan gya
korolt egyházi rend; csak a bűnbánat őszinteségében és a bűnbocsánat 
reménységében végzett szolgálata az evangéliumnak lehet alkalmas esz
köze, a Szentlélek hitet, életet teremtő munkájának.

c) Tagjaiban élő „egy test”. Végül ebben tudnám összefoglalni a 
„szolgáló egyház rendjének” jövőbeli körvonalait: a jövő egyházában 
minden tag szolgál,

de nem atomizálódva, hanem együtt,
Krisztus Fősége alatt.

Csizmazia Sándor

Jó rend az egyházban

Az egyházban semmi sem önmagáért van, hanem az életért, az em
berért, a szolgálatért. Közelebbről: az igehirdetésért, a szeretetszolgála
tért. Azt is mondhatom: emberek földi életéért és örök életéért. Ahhoz, 
hogy ezt minél eredményesebben, minél hatékonyabban végezhesse, el
engedhetetlenül szülséges a jó rend az egyházban. Ha az A. H. XV. 
cikkének latin és német címeit egybevetjük (De ritibus ecclesiasticis, 
Von Kirchenordnungen), kiderül, hogy nem pontosan fedik egymást. 
Ilyen formán Az egyházi szokásokról cím sem adhatja vissza maradék
talanul a korabeli elgondolást. (Ugyanez áll a Paulik féle fordításra is:

366



Az egyházi szertartásokról.) Talán „az egyházi rendtartásokról” kifejezés 
közelebb áll ahhoz, amit kifejezni szándékoztak 1530-ban. De az idősze- 
rűsítéséhez is. A cikkben valóban többről van szó, mint szokásokról. Az 
Apológia XV. cikkét is figyelembe véve, leghívebben talán így adhat
nánk vissza időszerű mondanivalóját: Csak olyan rendtartásoknak, ren
delkezéseknek, törvényeknek van helye az egyházban, amelyek az egy
ház békességét, jó rendjét szolgálják, (prosunt ad tranquillitatem et bo- 
num. ordinem in ecclesia — zu Frieden und guter Ordnung in dér Kirche 
dienen).

Két szempontból emelem ki ezeket. 1. Maga a hitvallás jelzi tulaj
donképpen. hogy nem a korhoz kötöttet kell továbbvinnünk belőle. Az 
idők, szokások, viszonyok, egyházi és társadalmi rendek változnak. A bé
kesség és jó rend viszont folyamatosan szükséges, azért időszerű marad 
az egyházban. Tudjuk, hogy a világban általában is. 2. Ma első renden 
nem az érdemszerzés, még kevésbé a Szentírással ellenkező rendtartások 
veszélyeztetik a békességet és a jó rendet az egyházban. Jobban veszé
lyezteti azt az egyház igazi küldetésének a félreértése vagy hanyag, fe
lelőtlen figyelmen kívül hagyása. Ma a Krisztus jól értése, a Krisztusban 
való hit és a szolgálatra kiforrott életforma biztosítja a fegyelmet, a bé
kességet és a jó rendet. Dialektikusán. Vagyis: a jó- rendnek, a békének,, 
a fegyelemnek éppen a szolgálatra organizált közegyházi és gyülekezeti 
létformában kell testet öltenie. Ez a célja minden az egyházunk egé
szére érvényes és kötelező rendelkezésnek, rendtartásnak, törvénynek, 
szabályrendeletnek. Még a kötelező és egységes istentiszteleti rendnek,, 
a liturgiának is.

1. Mit jelent a jó rend az egyházban?

Elsősorban azt a fegyelmet, amelyik rendeltetése betöltésére sürget 
és késztet mindenkit, és annak betöltésére segít mindent. Vezetőket, ta
gokat, valamint az anyagi és szellemi eszközöket. Három dolgot állan
dóan és felelősen szem előtt kell tartania minden egyházi közösségnek:
a) Azt a célt, amiért a világon van az egyház és valamennyi gyülekezete.
b) Szüntelenül számolnia kell továbbá azzal a valósággal, hogy nem 
angyalok, hanem csak emberek a tagjai, c) Tudatosan tudnia kell, hogy 
a. világban él. Az a szolgálati területe és szolgálatának a célja. Tudnia 
kell tehát azt is, hogy a gonosz sem tétlenkedik, hanem arra törekszik, 
hogy az egyházban mindent a visszájára fordítson és megakadályozza 
rendeltetése betöltésében.

Ebben az összefüggésben egy pillanatra sem téveszthető szem elől 
a tanítási fegyelem. Egyéni vagy csoportízléseknek, tudatlanságnak, tá
jékozatlanságnak, tévelygéseknek semmilyen jogcím alatt sem engedhet 
teret az egyház. E tekintetben sem egyéneknek, sem csoportoknak, sem 
egyes gyülekezeteknek vagy táj szerinti egységeknek nincs önállóságuk 
az egész, egyháztesthez képest vagy azon belül. — A tanítási fegyelemre 
is az egyház szolgálatának betöltése érdekében van szükség. Nemcsak 
a lelkészek felelősek ezért, hanem velük együtt felelősek a nem lelkészi 
tisztségviselők valamennyien, a tagok egyenként és együttesen. Nem 
emeljük ezzel a hitvallásainkat a Szentírás fölé. Sőt, éppen a hitvallá
sossággal törekszik egyházunk megőrizni a Szentírás elsődleges tekinté
lyét, forráselsőségét, helyes üzenetének minden helyzetben és helyzetre 
való maradéktalan érvényesítését. Azzal a meggyőződéssel ragaszkodik
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ehhez, hogy mind a Szentírás, mind pedig a hitvallások Krisztushoz kö
tik az egyház népét összességében és egyes tagjaiban. A Szentírás forrás
elsőségét azzal is kifejezi, hogy vallja: vannak világunkban olyan kér
dések, amelyekre a XVI. századi hitvallások nem felelhetnek. De a Lélek 
hatalma a Szentírás folytonos, elmélyült tanulmányozása közben adhat 
új feleletet, eligazító választ sok időszerű kérdésre. Józanul méltányol
va a józan ész Istentől kapott szerepét. A fegyelemhez tehát hozzátar
tozik egész egyházunk időszerű állásfoglalásának, tanításának kötelező 
komolyan vétele. Egyházunk útjának és szolgálatának jelenlegi szaka
szán érvényes a diakóniai teológia és az marad érvényes a következők
ben is. Ne felejtsük el, hogy ez a teológia sem máshoz és másokhoz 
köt bennünket, hanem a Krisztushoz. Teljes írásszerűségével és időszerű
ségével.

Mivel a gyülekezet közösségjellegének, szolgáló küldetésének gyakor
lati alapja az istentisztelet az igehirdetéssel és úrvacsorával —, a jó 
rend biztosításához tartozik az erre vonatkozó egységes rendelkezések 
fegyelmezett érvényesítése. Azoknak az alkalmaknak, időpontoknak, na
poknak, ünnepeknek, istentiszteleti rendeknek a megtartásával együtt, 
amelyekhez istentiszteletünk kötődik. Hagyományainknak, lehetőségeink
nek és feladatainknak megfelelően. Mindez keret, alapozás ahhoz, hogy 
igehirdető szolgálatát és szeretetszolgálatát töretlenül és eredményesen 
végezne el.

A jó rend eszköze egyházunkban az egyházi törvénykönyvünk, az Ün
nepélyes Nyilatkozatával és egyházi életünk egészét felölelő rendelkezé
seivel. Ez is az egyház szolgálatának betöltése céljából szükséges. Egy
házunk egészének összefüggésében, valamint világi, társadalmi, feleke
zeti környezetének összefüggésében határozza meg mindazok jogát, kö
telességét, teendőjét, felelősségét, akik önként tagjai sorába tartoznak. 
Tehát a lelkiismereti szabadság tiszteletben tartásával. Ha bárki túllépi 
a törvényben biztosított jogát, kárt okoz az egész test szempontjából. 
Ugyanúgy igaz, ha bárki adós marad azzal a kötelességteljesítéssel és 
áldozattal, amelyet a törvény megkövetel tőle, annak megintcsak az 
egész test vallja kárát.

Még szembeötlőbb ez a két szempont a közegyház kisebb-nagyobb 
közösségeiben. A jó rend érdekében biztosít a törvény több jogot a na
gyobb felelősséget hordozó megbízottai számára. Az egyesek vagy cso
portok uralmát, jogaikkal való visszaélésüket kizárja, megakadályozza, 
bizonyos esetekben megtorolja. A hátrányt vagy sérelmet szenvedőt jo
gához segíti. De mindezt a szolgálat betöltése érdekében. A jó rendhez 
tehát nem a puszta hagyomány alapján, hanem a szolgálat érdekében 
tartozik hozzá a többszintű egyházkormányzás. A vezetés, irányítás folya
matosságának biztosítása. A kormányzás szolgálatjellegét biztosítja és 
sürgeti a törvény és ilyen megfontolással biztosítja védelmét.

A felsoroltak együtt biztosítják a kontinuitást, amelyikkel az egyház 
továbbviszi múltjából és jelenéből a hasznosat, a segítőt, a tanulságosat, 
az érvényeset. Vissza csak ilyen szándékkal pillant. Az egyház ugyanis 
úton van és jelenében, jelenéből mindig a holnapba, a jövendőbe tekint.

2. A jó rend legfontosabb szempontjai

Ennek a tételnek a körvonalazása érdekében néhány kifejezés kü- 
lön-külön való szemügyre vétele szükséges. Ezekkel ugyan részben már
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találkoztunk. Tartalmilag azonban még mélyebbre kell ásnunk. Többet 
is felsorolhatnék, de maradjunk a legfontosabbaknál. Ezek: a tanítási 
fegyelem, az istentisztelet, az egyházkormányzás, az anyagiak jó rendje, 
a szeretetszolgálat, az ökuménikus viszonyulás és magatartás, a társadal
mi elkötelezettség. Ma nagyjából ezeken a területeken kívánatos a jó 
rend ahhoz, hogy ne stagnáljon, hanem gördüljön az egyház szolgálata.
a) A tanítás jó rendje

Ha ez érvényesül és igaz, akkor általában rend van az egyház vala
mennyi életterületén, valamennyi szolgálatában és minden irányú vi
szonyában és viszonyulásában. — Mi a tanítás célja? Az, hogy a gyüle
kezetek tagjai higgyenek Jézus Krisztusban, kövessék Urukat minden 
ügyükben és dolgukban. Különösen a családi életükben, a hivatásukban, 
egyházi és társadalmi mozgásukban, cselekvésükben. Tudjuk, hogy mind
ez erősen összefügg az istentisztelettel és az igehirdetéssel. Mégis meg 
kell különböztetni ezt a funkciót és a hozzá szükséges fegyelmet a töb
bitől. — Krisztus összekapcsolta a tanítást a keresztséggel. (Mt 28,19— 
20). A tanításra tehát minden megkeresztelt tagjával szemben elkötele
zett. Első sorban bizony nem az önmegtartása, önfenntartása, a létszám 
biztosítása érdekében. Inkább azért, hogy az „épülő ház” tégláiként be
tagolódjanak a gyülekezet, azon keresztül a közegyház és a társadalom 
szolgálatába. A tanítás „trombitája” ezért sem hamis hangot, sem bizony
talant nem adhat.

Három fontos kellékét emelem ki tanításunknak a. jó rendje cél
jából. 1. Csengjen össze a Szentírással, a hitvallásainkkal és a már ve
retessé vált diakóniai teológiánkkal. így is fogalmazhatom: A jól értett 
Szentírás, a jól értett hitvallások, okvetlenül a diakóniai teológia irányá
ba sürgetnek és azt alapozzák. De a tanításunk sem mereven lezárt 
ügy, mert mindig benne feszül a továbblépés lehetősége és szükségessége. 
A közegyházhoz ebben is igazodnunk kell. Irányítását, tanácsolását, el
lenőrzését és esetleg a korrigálását is el kell fogadnunk. 2. Legyenek 
fegyelmezettek a tanításra hivatottak a saját lelkiismeretükben. Ez kö
zelebbről azt is jelenti: legyenek fegyelmezettek Urunk előtt és legyenek 
igényesek önmagukkal szemben. 3. Éppen azért, mert mind a Szentírás, 
mind a hitvallásaink, mind a diakóniai teológiánk Krisztushoz kötnek 
bennünket, egész egyházunkat és gyülekezeteinket, kötelezettek vagyunk 
a folytonos tanulásra. Az maga is fegyelem, ha szükségét látjuk a taní
táshoz elengedhetetlen tanulásnak. Nekünk folyton különböztetnünk kell 
az igaz és nem igaz között. Jaj a szolgának, ha nem idejében adja az 
eledelt, ha nem eleget ad és rosszat ad.
b) Az istentiszteleti élet jó rendje

A  gyülekezet az istentiszteleten igazán gyülekezet. Csak akkor az 
mindig, másutt is, ha ott azzá válik. Azaz közösséggé. Látogatása nélkül, 
jó rendje nélkül aligha maradhat valaki keresztyén. Az igehirdetés hall
gatása, a közös imádság, a közös vallástétel, a közös éneklés alkalmai 
formálják a gyülekezetei szolgáló, egymásért és mindenkiért felelős kö
zösséggé. Részesei hoznak a szükséglethez és erejükhöz mért — vagy 
azon felüli — áldozatot. Azok vállalnak részt a szeretetszolgálat isten- 
tiszteletében. Ezért nem mindegy, mi történik az istentiszteleteinken. 
Mi és hogyan hangzik a szószéken. Mit csinál a jelenlevő gyülekezet. 
Mi történik a gyülekezeti istentisztelet után, a templomon kívül. Ami
lyen a templomi istentisztelete, olyan a mindennapi élete és szolgálata.



Sántít a szeretetszolgálat a családban, a hivatásban, a társadalomban, 
sántít a politikai istentisztelet, ha mindegy a gyülekezetnek, hogy hol 
van együtt és mi történik ott, ahol együtt van. De akkor is sántít az élet 
istentisztelete, ha bálvánnyá válik az elegancia, s ezt megengedhet
jük magunknak. Ez esetben ugyanis már nem gondolnak másra, 
csak az önmagukkal való elégedettségre. Az már nem érdekes, mi van 
a szórványokban, mi van az egyedülvalókkal, hogyan boldogulnak a 
magukra maradottak. Hol van akkor már az istentiszteleti élet jó rendje!
c) Az egyházkormányzás jó rendje

Igen nagy felelősség az egyházban minden tisztség. A püspököké, 
az espereseké, valamennyi lelkészé, felügyelőké, gondnokoké, pénzügyi 
embereké, presbitereké, kántoroké, mindenkié. Az egyházkormányzatban 
a legmagasabb fórumok éppenúgy, mint a gyülekezeti presbitériumok, 
abban kell, hogy segítséget nyújtsanak, azt kell szorgalmazniuk, ellen
őrizniük, hogy a törvényes rend és béke folyamatosan megmaradjon, 
vagy helyreálljon. A közegyházban, kerületben, egyházmegyében, gyüle
kezetekben és az intézményeinkben. A személyek, az anyagi javak be
töltsék igazi rendeltetésüket. Nem véletlen, hanem tudatos, hogy a ve
zetők esküjében általában ott van a törvényes rendért és az egyházi 
közösség békéjéért való felelősség felvállalása. Magától értetődik, hogy 
korának megfelelő kitekintéssel, erre célzott az Á. H. XV. cikke is, ami
kor mindazt megtarthatónak ítélte, ami a jó rendet és az egyház békes
ségét szolgálja. Jóval részletesebben alapozza ezt az Apológia XV. cik
ke, még pedig a fegyelem szempontjával. „Hamis ellenségeinknek az 
a vádja, hogy mi a jó rendtartásokat és az egyházfegyelmet eltöröljük” . 
— „A mi gyülekezeteinkben a prédikáció fő tárgyai: a bűnbánat, a Krisz
tusba vetett hit, a hitből való igazság, a hit különféle gyakorlása, a 
különbség Krisztus országa és a világi közügyek között, a házasság, a 
gyermekek nevelése, az erkölcsi tisztaság, a szeretet mindennemű köte
lessége. Gyülekezeteinknek ez a rendje bizonysága annak, hogy mi az 
egyházi fegyelmet, a kegyes szertartásokat és a jó egyházi szokásokat 
megtartjuk” .

Azért idéztem éppen ezeket a szavait az Apológiának, mert nyilván
valóvá teszik és a mi időnkben is igazzá, hogy az egyházkormányzással 
a törvényekkel biztosított jó rend nem önmagáért való, hanem azt céloz
za, hogy folyamatosan és időszerűen szóljon az evangélium („az evangé
lium tanítása a legfőbb istentisztelet” Ap.). „A szeretet mindennemű 
kötelessége” , mai megfogalmazásban: a szeretetszolgálat csorbát ne szen
vedjen. Időszerű és maradéktalan teljesítésében hézag ne támadhasson. 
Ezért nevezi meg egyházi törvényünk szolgálatunk alapját, szabja meg 
a szolgálat rendjét a gyülekezetekben, egyházmegyékben, a kerületekben, 
az országos egyházban és az intézményeinkben. Előírja a szolgálatra 
való felkészítést, körvonalazza a szeretetszolgálat rendjét, az anyagi ügyek 
rendjét. Végül, gondoskodik a megsértett jogrend helyreállításáról.
d) Az anyagi eszközök jó rendje

Az egyház a világban él. Az anyagiak viszonylatában ez kettőt je
lent. Szükség van rájuk. Kellenek az épületek, ingatlanok, felszerelések, 
pénzeszközök. Ugyanakkor ezen a vonalon jelentkezik legfrissebben az 
ördög. Vagy azért, hogy ezek az anyagiak ne feleljenek meg igazi cél
juknak vagy azért, hogy a velük való visszaéléssel lerontsa az ige hite
lét, megakadályozza hirdetését. Megbuktassa a szeretetszolgálatot. A fös
vénység vagy a hűtlen kezelés, a jogtalan eltulajdonítás, a sürgősség
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vagy a fontosság sorrendjének ravasz felforgatása révén csak látszatra 
vagy egyáltalán ne segítsék a szolgálatot. Azzal is felboríthatja áz anya
giak jó rendjét, hogy megszerzésük méltatlan útját sugalmazza.

Azt gondolom, hosszú időre és veretesen intézkedik egyházi törvé
nyünk mind az anyagiak megszerzése dolgában, mind pedig felhasználá
sukra nézve. „A Magyarországi Evangélikus Egyház Jézus Krisztus ígére
te szerint az evangélium hatalmára alapozza háztartását és Isten igéjének 
hirdetésére és a szeretet gyakorlására fordítja anyagi erejét” (I. t. 11. 
§). Az anyagiak törvényes rendje, az anyagiak jó rendje. Egyformán kö
telező nemcsak minden rendű-rangú lelkészi és nem lelkészi vezetőre, 
hanem valamennyi egyháztagra is. A hanyagságnak, az önzésnek, a kol
dusmorálnak és valami egyházi státus-szimbólum hajszolásának semmi 
helye az egyházban. Megbukik az anyagiak jó rendje bármelyik üti fel 
a fejét vagy csak észrevétlenül szivárog bele az egyházi közösség életébe. 
Ebben a dologban különösen súlya van a hit és a szeretet által vezérelt 
jó  lelkiismeretnek, a megbízhatóságnak, a fegyelemnek, a jó „szokások
nak” és jó hagyományoknak. Adandó alkalommal pedig a törvény szi
gorának.
e) A szeretetszolgálat jó rendje

Roppant tág terület ez a mi világunkban. Réges-régen kinőtt az al
kalmi alamizsnálkodás szűk ketrecéből. Ezzel függ össze jó rendjének 
szükségessége, valamint minden látszatdiakónia leleplezése. A ködszim
fóniák, az ünnepélyes és megkapó nyilatkozatok szálfáinak erdejében 
könnyen satnyul szerény avarvirággá a segítő szeretet tényleges akciója. 
Talán ezen a téren kísért legjobban az, amire az Á., H. XV. cikke utal 
más éllel. Az olyan szokásokra, hagyományokra gondolok, amelyek 
idejüket múlták és szerény tartalmukkal felmentvényt jelenthetnek a 
ma időszerű szeretetszolgálat feladatköréhez képest. — Tegnap elég 
volt annyi, ma nem elég? Bizony nem. A másik kísértés az a hivalkodás 
és tetszelgés lehet, amelyik már valóban az „érdemek” fitogtatásának 
Irányába torzulhat. —

Ebben a nagy ügyben a jó rend megcsúfolása lehet az arányérzék 
elvesztése vagy tudatos mellőzése. Lehet a tekintélyesnek tűnő „áldozat” 
csak alamizsna. A csekélységnek tűnő pedig lehet valóban áldozat. Az 
utóbbi helyére találva, elvégezheti segítő szolgálatát. Az előbbiről pedig 
kiderülhet, hogy csak vízhordás volt a Dunába vagy az „elismerés” 
hajszolása fűződik hozzá, a hamis önmegnyugtatás árnyékával. Bizony 
kell a jó rend ott, ahol emberek, egyesek és közösségek megsegítéséről 
van szó az egyházi szolgálat összefüggésében.
f) Az ökumenikus mozdulatok jó rendje

Korunknak ebben az igen jelentős mozgalmában két kísértés je
lentkezik. A merevség és a sötétenlátás az egyik. A merevség általában 
nem hitbeli vagy hitvallásos meggyőződést takar, hanem aggodalmat. 
Vannak, akik féltik a saját portájukat a veszteségtől. Idegen hatások 
betörését konstatálják — néha nem is alaptalanul. Vagy olyan ajtó
nyitástól félnek, amelyiken át kifelé szivárognak a még meglévők. Al
kalmasint ennek is lehet alapja. — A sötétenlátás pedig kudarcra ítélt 
vállalkozásnak minősíti a felekezetek közelítésének minden szándékát 
és mozzanatát. — Néha a felekezetek létszámarányában mutatkozó nagy 
eltolódások ijesztenek. A nagylétszámúakból esetleg nem is titkolt fölény 
árad vagy a saját képükre formálás nyilvánvaló szándéka. A kicsiben 
kötöző hatalom lehet a kisebbrendűség. Mindebből sok jó aligha szár- 
mazhatik.
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Máskor nagy a derűlátás a tekintetben, hogy az egyház már nemcsak 
a küszöbön van, hanem azt át is lépte. Akik ebben a kísértésben élnek, 
nem létezőnek tekintik vagy minősítik a nagyon is meglevő különbsége
ket. Akár a hűtlenség árán is ejtik azt, aminek az ejtéséről még szó 
sem lehet, vagy amihez hasonlóra a másik fél egy pillanatra sem volna 
hajlandó.

Azt gondolom, mindkét esetben a szilárd meggyőződés vagy a va
lóságismeret gyermekbetegségéről van szó. Az egyik kísértés korszerűtlen 
begombolkozáshoz vezet és megbénítja az egészséges ökuménikus lépést. 
A másik könnyen léptet nagyot és félreléptet.

Miben látom a jó  rendet? Többet kell komolyan venni abból az 
egységből, amelyik Jézus Krisztusban adott. Külön-külön is, meg együtt 
is Őhozzá. közelítsünk. — Ne dobjuk el, főként pedig ne szégyelljük 
saját színeinket. De ne is erőltessük senkire. — Van tanulnivalónk má
soktól, de arra is adjunk módot, hogy tőlünk tanuljanak. — Óvakodjunk 
a szűkkeblűségtől, de legalább annyira a kisebbrendűségtől is.

g) A társadalmi elkötelezettség jó rendje
Sokszor szóltunk már megalapozottan arról, hogy evangélikus ke

resztyénekként vagyunk magyarok, magyar állampolgárok, emberek. Ha 
„hittel” ragaszkodunk hitünkhöz, tanításunkhoz, az nem bizonyul gátnak, 
hanem felszabadít és egyúttal elkötelez valahányunkat társadalmi szol
gálatra. Társadalmi mozgásunk, bármilyen fajta szolgálatunk mindig 
legyen mentes minden számítástól, hátsó szándéktól. Ezt ugyanis hamar 
észreveszik az egyházon kívül és belül valók. Mindenképpen elrútítja 
szolgálatunkat az ilyesmi.

„Divatból” se tegyünk semmit, mert az időleges és változik. Elkö
telezettségünk pedig mindhalálig érvényes. Társadalmi cselekvésünkben 
arra sincs szükség, hogy ismételten bibliai, teológiai alapvetéssel bizo
nyítsuk hűségünket, hazafiságunkat, elkötelezettségünket. Nekünk ugyan 
tudatosan tudnunk kell hozzáállásunk rugójáról, a kívülvalók pedig vagy 
feltételezik ezt vagy nem tartanak erre igényt. Egy pillanatra sem kell 
tagadnunk, különösen megtagadnunk, hogy kik vagyunk. Ezt nem kívánja 
senki. De a bizonygatásával sem kell bajlakodnunk. Érdemes e tekin
tetben tanulnunk azoktól a nem keresztyénektől, akik egészséges hozzá
állással a tárgyra térnek, az üggyel, a közüggyel foglalkoznak, még hozzá 
felelősen és hozzáértéssel. Nem magyarázgatják folyton, hogy milyen el
vek, indítékok, elkötelezettség alapján cselekszenek.

Merjünk szerényen, őszintén, határozottan magyarok, emberek, haza
fiak lenni a talár vagy palást felöltése nélkül is, a magasmellény jeladása 
nélkül is. Sajátos hivatásunk veretét fejezze ki a felelősségünk, a segítő
készségünk, az ügyszeretetünk. Látszódhat több a hozzáértésünkből, a 
haza- és emberszeretetünkből.

3. Kiegészítés

Nagyon elgondolkoztató a békesség és jó rend nem csupán egymás 
mellé helyezése hitvallásunk XV. cikkében, de egészen nyilvánvaló a 
kettő összefüggése. Kölcsönösen feltételezik egymást. Bár a „tranquilli- 
tas” szó nem azonos jelentésű a „pax”-éval (itt a pax-al szemben bi
zonyos többlete van), azt a nyugodt, jó és csendes légkört mindenképpen 
kifejezi, amelyik kell a jó rendhez. Ennek a légkörnek viszont mindig 
el kell következnie ott, ahol rend van.
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Fontos ezt a kettőt nemcsak együtt látnunk, de összefüggésükben jól 
értenünk. Áldás akkor sugárzik ki az egyházból a társadalomba, akkor 
van becsülete, hitele, ha ezek realitások a gyülekezetekben, a közegyház
ban. Az maga nagy szó már, ha nem botránkoztatnak. Csak azért, mert 
otthon van bennük a béke és a jó rend. Ez esetben okvetlenül példák 
is, még akkor is, ha ezt így senki sem hangoztatja. Mégis több ennél: 
így töltheti be az egyház egészében és részeiben igazi funkciódját, tár
sadalmi küldetésével együtt. 
 Nagy ügy volt régen, a mi viszonyaink között meg nagyobb úgy 
a jó rend, békességgel karöltve. Van alaphitvallásunknak e tekintetben 
is időszerű mondanivalója. Ha figyelünk rá, ha helyesen különböztetünk,
ha jól alkalmazzuk. Szabó Gyula
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A z igehirdető műhelye
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 11. VASÁRNAP
1 Jn 2,1—2

Mindig kegyelemre szorulunk!

Készülésünkhöz felhasználhatjuk, Cserháti Sándor előkészítőjét (Lp. 
1969. 436. kk. Ipk), valamint Veöreös Imre János levelei kommentárét 
(71—83 lpk).

Alapigénk belesimul a kontextusok összhangjába, a textusok együtt, 
fejezik ki vasárnapunk jellegét. Az óegyházi evangélium (Lk 18,9—14) 
a farizeus és a vámszedő példázata. Ebben Jézus azt példázza: önma
gamat hiába „magasztalom”, annak nincs eredménye, sőt: ítélete! A fel- 
magasztaltatás útja — alázat, annak tudata, hogy Isten előtt kegyelemre- 
szorulunk! A B sorozat evangéliuma (Mt 7,1—5) ehhez azt teszi hozzá, 
hogy kegyelem nélkül vakok és tehetetlenek vagyunk, még a legkisebb 
bűneinket sem látjuk („szálka”), megszabadulni még annyira sem tudunk 
tőle.

Egzegézis-morzsák

1. v. Az „ezt” mutató névmás figyelmeztet: perikópánk szerves egé
szet alkot az előző (1,5—10) szakasszal. Ne vétkezzetek, járjatok vilá
gosságban, hiszen Isten világosság! (5. v.) Aki vétkezik, önmagát is meg
csalja, Istent is meghazudtolja (8 és 10), ha viszont megváltjuk bűneinket, 
ő megbocsátja azokat és „megtisztít bennünket minden gonoszságtól!”  
(9. v).

Akit Isten megtisztított, ne vétkezzék! Ugyanezt mondja Jézus a 
Bethesda partján meggyógyított betegnek: „íme, egészséges lettél, többé 
ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled!” (Jn 5,14) S így 
bocsátja el a házasságtörő asszonyt is, amikor vádolói elódalognak: „Én 
sem ítéllek el téged, menj el, és többé ne vétkezz!” (Jn 8,11).

A „hamartánein” sokkal többet jelent egyéni vétkek sorozatánál, 
jelentése: hibázni, vétkezni, célt nem találni, elmulasztani, elpártolni. 
Jelentésében tehát benne van az Isten akarata szerinti élet teljes ellen
téte, a rossz irányú élet minden tévedése, önzésből fakadó mulasztása, 
benne van a rossz fa rossz gyümölcsével együtt.

„Paraklétosz” — pártfogó. Jn. 14,16-ban Jézus a Szentlelket nevezi 
így. Itt Jézusra vonatkozik. A pártfogó — Kiss Sándor Újszövetségi 
görög—magyar szómagyarázata (Bp. 1956) szerint — „olyan valaki, aki 
,melléd áll’, vállalja és védi ügyedet, tehát ,ügyvéd’ inkább, mintsem 
vigasztaló, az ügyvéd szó azonban félreértésre adna okot; az ügyvéd 
ugyanis rendszerint a védence ártatlanságát igyekszik bizonyítani, vagy 
legalábbis enyhítő körülményeket hoz fel, a mi mennyei Ügyvédünk 
azonban nem így jár el, hanem éppen ellenkezőleg: elismeri vétkeinket 
s ha mégis véd bennünket, az ő helyettes szenvedésére és halálára apel
lál, s ezen az alapon kéri felmentésünket” (436. Ip).
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f) Az új énekek tanulására nyílik alkalom a szeretetvendégségen. 
Rendszerint két órát együtt van a gyülekezet, ebbe jól beleilleszthető egy- 
egy új dallam megtanulása. Könnyebb is a gyülekezeti teremben az ének
lést irányítani, mint nagy légterű templomban. Ebből a gyülekezetből 
verbuválódhat olyan együttes, akik az istentiszteleten is bemutatnak egy- 
egy új éneket.

Itt lehet ismertetni Sajtóosztályunk egy-egy új kiadványát részlete
sebben, felolvasva egy-egy részletet a kiadott könyvből, vagy verset sza
valhatnak az új költemények tárából.

g) A szeretetvendégségek hordozzanak missziói karaktert. Mivel több 
olyan egyháztagot köszönthetünk itt, akik istentiszteletre nem jönnek el, 
a kezdő, ill. záróáhítatoknak rövid, de tömören megfogalmazott igehir
detéseknek kell lenniük.

h) Nem feledkezhetünk el arról sem, hogy szeretetvendégségeinken 
általában ökumenikus gyülekezet vesz részt, eltekintve evangélikus vi
dékek nagy gyülekezeteinek résztvevőitől. (Pest megye) Néhány szórvány 
jellegű gyülekezetünkben viszont közösen tartanak református testvé
reinkkel szeretetvendégséget. Ez is lehet az egyházhoz közeledés jó  al
kalma, ugyanakkor megoldás a kisebb résztvevőszám növelésére.

i) Lehet élni azzal a lehetőséggel is, nagyobb városainkban, hogy szí
vesen szolgáló neves előadó- és zeneművész gyülekezeti tagjainkat kérjük 
fel a szeretetvendégségen való közreműködésre.

j) Presbitereket kérjünk fel egy-egy meghatározott előadás megtar
tására. (Gyülekezetünk története; Szülői tapasztalatok a keresztyén neve
lésben; A presbiter szolgálata: Mire kötelez a lutheri reformáció?)

k) Néhány gyülekezetünkben az évi rendes közgyűlést szeretetven- 
dégség keretében tartják. Nagyon jó kezdeményezésnek bizonyult. Lehet 
vele másutt is próbálkozni, hogy a gyülekezet ügyeit őszintén és alapo
san megbeszélhessék a hívek. Mind lelki, mind gazdasági kérdések fel
vetésére sor kerülhet itt.

l) A szórványévben feltétlen gondolhatunk a diasporában élő evangé
likusokra. Behívni őket egy egész napra, amely délután szeretetvendég- 
séggel zárul. Szomszéd gyülekezetét is szívesen láthatunk egy délutánra.

3. Összefoglalás

A legfontosabb vállalni a szeretetvendégség jó programjának össze
állítását. Leleményesen, gyermekeket, ifjakat és időseket be lehet vonni 
a szolgálatba. így együtt élheti át a gyülekezet, hogy egy nagy család, 
a Krisztus népe. Ahol nem tartottak, érdemes elkezdeni. Ahol eddig is volt, 
frissüljön meg az együttlét mind formájában, mint tartalmában. Nagy 
városok szétszórt gyülekezetei itt formálódhatnak szolgáló, egymást hor
dozó közösséggé. Az alkalmat áron is meg kell — szervezni!

Ha közülünk valakinek soraimmal nem tudtam segíteni, vegyen 
egyet a szívére: végezze ezt a szolgálatot még nagyobb odaadással, hű
séggel és Istentől megáldott gazdag fantáziával! Kérjük Istent, hogy fá
radozásainkon keresztül ö  újítsa meg szeretetvendégségeinket!

Szebik Imre
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2. v. „Hilaszmosz” jelentése engesztelés, csendesítés, békéltetés. (Elő
fordul a szó 1 Jn 4,10-ben is). Veöreös Imre az „eltörlés” jelentését 
használja fordításában — ótestámentumi szóhasználatra és képzetre hi
vatkozva. Véleménye szerint „Jézus cselekvésének nem Isten a tárgya, 
hanem a bűn. Nem Istent teszi mássá a bűnös emberrel szemben, hanem 
a bűneinket veszi el Isten előtt. Istent nem kellett ,kibékítenie’, hiszen 
Jézus egész küldetése Isten szeretetén alapszik” (i. m. 75). Filológiailag 
nem tudom eldönteni, melyik a helyes fordítás, homiletikai szempontból 
azonban bizonyosan igaza van Veöreös Imrének. Ótestámentumi fogal
mak sorával nem szabad megterhelnünk igehirdetésünket („helyettesí
tő szenvedés”, haragvó és igazságosságát féltő Isten kiengesztelése stb. 
Mindezek — az Ótestámentum és a krisztológia konfrontálódásából szü
lettek, ma felesleges terhet jelentenek igehirdetésünkben, olyan kitérő
ket, melyeket állandóan magyarázni kell . . .  Át kell vágnunk az „ótes
támentumi kanyarokat” !)

Jézus — Pártfogónk!

Őszintén imádkoztunk bocsánatért a gyónó imádságban, hittel vet
tük magunkhoz Krisztus testét és vérét, megbocsáttattak vétkeink. . .  
Felénk is hangzik Jézus figyelmeztetése: „Íme, egészséges lettél, többé
ne vétkezz!”

1. Aki bocsánatot nyert, többé ne vétkezzék! Az elnyert bocsánat 
kötelez a bűn elleni harcra. Konkrét bűnökről is szó lehet itt, pl. a 
hazugságról. Isten megbocsátotta hazugságunkat, harcolnunk kell a ha
zugság ellen. Észre kell vennem már a hazugság kimondása előtt, hogy 
nincs igazam. Hazugság lehet pletykában, rágalomban, hízelkedésben, 
kotnyeleskedésben. Hazugság lehet cselszövésben, csalásban, hamis ta
núzásban. A VIII. parancsolat területén járunk... Jézus is, Jakab apostol 
is világosan fogalmazza az egyenesség kötelezettségét: „Legyen igene
tek, igen, nemetek nem” (Mt 5,37., Jak 5,12) Az őszinte igaz szó a gyüle
kezet ismertetőjele: „...m ondjatok igazat, mindenki a felebarátjának, 
mivelhgoy tagjai vagyunk egymásnak!” (Éf 4,25). A hazug keresztyén 
önmagában ellentmondás, mert aki haudik, az az ördög atyjafia, hiszen 
ő Jézus szerint a „hazugság atyja” (Jn 8,44).

Isten megbocsátotta mulasztásainkat, ne essünk tovább a mulasztás 
bűnébe! Mi volt a mulasztásunk? Kötelességeink elhanyagolása, ránk- 
bízottak elhanyagolása, szolgálatképtelenség, készületlenség, restség, 
stb ..., mindaz, amit Jézus szemére vet a balkéz felől állóknak.. .  Mu
laszthatok-e újra ugyanazon az életterületeken — halálig?! Elmondha
tom-e, amit egy költő így írt le (Peterdi Andor, 1881—1958) „Az én éle
tem” c. versében:

Az én életem nem csak az enyém, /  Részt kap a földön abból sok 
szegény, /  S ha föl nem dúlja orkán, jégverés, / Lelkem humuszán dú- 
sabb a vetés . . .  /  Az én életem nem csak az enyém. / A más kinjával 
kínoztam magam, / - A  más gondjáért szürkült a hajam. ..  (Magyar 
Múzsa, Bp. 1959. II. 202.).

Isten megbocsátotta hitetlenségünket, azt az emberi törekvést, hagy 
nélküle akarjuk berendezni életünket. Megbocsátotta, hogy — Ádám és 
Évához hasonlóan — Istent saját magunkkal akarjuk helyettesíteni, dön
teni akarunk jóról és rosszról, saját magunkat véve mértékül. . .  Amit 
megbocsátott, nem folytathatjuk. Többé ne vétkezz: itt ez azt jelenti, 
attól függünk, akinek akaratából vagyunk a világon. A hazaérkezett fiú
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nyilván nem kívánkozik el ismételten otthonról, a századik juh is tanult 
csavargásából. Isten megkegyelmezett népe is tanulja meg megbecsülni 
a visszafogadó otthont.

2. Aki mégis vétkezik, ne önmagában bízzék! Ismét kegyelemre szo
rulunk! Még mindig nem ismerjük eléggé önmagunkat. Még mindig 
önmagunkban bizakodunk. Pedig az őszinte igaz önismeret Hozzá vinne 
közelebb!

Önismeretet József Attilától is tanulhatunk: „Én úgy hallgattam 
mindig, mint mesét, /  a bűnről szóló tanítást. Utána / nevettem is — 
mily ostoba beszéd! /  Bűnről fecseg, ki cselekedni gyáva! /  Én nem tud
tam, hogy annyi szörnyűség /  barlangja szívem. . . .  / Most már tudom .. .  
/  S ha én nem szólnék^ kinyögné a szájam /  bár lennétek ily bűnösök 
mindnyájan, /  hogy ne maradjak egész egyedül. /  Én nem tudtam, 
József Attila összes versei, Bp. 1956. 416. lp).

S mintha saját jajkiáltására válaszolna a kötetben következő versé
vel: „Óh, boldog az, kinek van istene. . . ” (i. m. 417. lp).

3. Jézus, a bűnösök Barátja, Ügyvédünk, eltörli bűneinket. Bár
mennyire is megbántottuk a szeretet Istenét bűneinkkel (a bűn egyik 
formája a szeretet visszautasítása), Isten mindent megtesz, hogy a bűnös 
— sőt a visszaeső bűnös — embert megmentse. „Az üdvösség története 
nem más, mint a teremtő Istennek fáradhatatlanul megismételt kísérlete, 
hogy az embert kiragadja a bűnből” (S. Lyonnet)

Jézus eltörli bűneinket azzal, hogy megbocsátja. A büntetést váró 
ember váratlan élménye Jézus kegyelme. Amit erőszakkal nem lehet „ki
verni” az emberből, azt — a kegyelem elfogadása nyomán — magától 
eldobja. (Az atya nem ostorozza a tékozló fiút rongyai miatt, ráadatja a 
legszebb ruhát, ő — nyilván örömmel dobja el rongyait). Érdemes a ke
gyelmes Atya kedvében járnunk!

Jézus — Pártfogónk és Ügyvédünk, önmagára hivatkozhat a legfőbb 
Bíró előtt. Bűneink a Bíró haragját vívták ki ellenünk, Jézus felénk for
dítja Isten szívét.

Bizalmat kell szavaznunk Jézusnak. Pártofogónk, aki nélkül — ma
gunkra hagyva sehol sem tartanánk! „Eleget ő tett miértünk!” De nem
csak értünk, az egész világért. Ha az élet egyik-másik területére vonat
kozóan nem hirdetjük Isten akaratát, magunk szekularizáljuk a világot. 
Ha igénk utolsó szavait nem vesszük komolyan, Jézust kisebbítjük. 
„Krisztus bocsánatot adó műve a hívők körén túl az egész embervilágot 
átfogja” (Veöreös, i. m. 77. lp). Szabad-e bármit megtagadnunk a világ
tól, ha Jézus nem tagadja meg a világtól önmagát?! Ne vétkezzetek: Ves
sétek le a kishitűséget és a szolgálattól — bizonyságtételtől való húzó- 
dozást rátok bízott kortársaitokkal kapcsolatosan!

Zászkaliczky Pál

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 12. VASÁRNAP

Róni 3, 28—31

Exegézis

Pál apostol ebben a szakaszban Isten saját dicsőségéért száll síkra az 
ember öndicsőítése és egymás dicsőítése ellen. A kauchészisz kifejezéssel
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a Pál apostoli iratokban gyakran találkozunk. Ezen a helyen azonban ki
élezett formában szerepel. A kereszt teológiájával szembeni értetlenség 
jeleként alkalmazza itt az apostol. Több csoportra tudunk gondolni, ami
kor a dicsekvők táboráról olvasunk, textusunk azonban első renden Iz
raelre, főként a farizeusokra céloz, amikor a kifejezést használja. Pál 
abból indul ki, hogy a dicsekvést törvény teszi lehetetlenné. A maga 
sajátos módján beszél a cselekedetek törvényéről és a hit törvényéről. A 
magyar fordítás idézőjelbe teszi a törvény szót, amikor a hittel kapcsola
tosan használja, mintegy jelezve, hogy a kettőt bajosan lehet közös ne
vezőre hozni. Lutherre kell itt első renden gondolnunk, aki éles különb
séget tett törvény és evangélium között és óvott attól, hogy az evangéliu
mot bárki is úgy kezelje, mint egyfajta új törvényt. De kortárs teoló
gusok is eszünkbe juthatnak, akik az evangélium titkát az engedelmesség 
oldaláról igyekszenek megközelíteni és megérteni.

Az exekleiszthé passzívuma a következő szó, amelyre figyelnünk kell. 
Ez a nyelvtani szerkezet Istent sejteti, a háttérben, mint a „kirekesztés” 
alanyát, végrehajtóját. Nem véletlenül. Pál apostol keresztteológiájának 
az az alaptétele, hogy a kereszt egyedül Isten műve. Ez az a „törvény” , 
amely lehetetlenné teszi a dicsekvést, nem pedig a cselekedetek törvé
nye. Az az ember, aki a cselekedetek törvénye szerint él, a teljesítmé
nye alapján akar kapcsolatot teremteni Istennel. Oda jut, ahova a fa
rizeusok. Isten szent és feltétlen akaratából annyi parancsot kovácsol, 
amennyi csont van az emberi testben és annyi tilalmat, ahány napja van 
az esztendőnek. így aztán azt gondolja, teljesítheti Isten akaratát, apróbb, 
nagyobb cselekedetekkel, ahelyett, hogy benne keresné és lelné meg éle
te egyetlen alapját. A hité nem lehet ez az út, már csak azért sem, mert a 
hit témája sohasem maga a hit, hanem Krisztus keresztje. A hit annyi, 
mint Krisztus, annyi, mint a kereszt, annyi, mint a bűnt elítélő és a bű
nösnek megbocsátó Isten. Természetesen mindennek létezik szubjektív 
oldala is. Olyasmit jelent ez, hogy az ember, aki bízik Istenben, neki ad 
igazat. Annak az Istennek, aki a bűn fölött kimondja az ítéletet. Ez pe
dig sokkal inkább az alázat, mint a dicsekvés útja. Talán ez az a pont, 
amelyen közelebb lehet hozni a mai igehallgatóhoz a hit által való meg- 
igazulás meglehetősen elvont és távolinak tűnő tanítását.

A megigazítás egyedül Isten műve. A vele való kapcsolatunk új ala
pokra helyezése. Ezt az újat hangsúlyozza a hozzá kapcsolt félmondat: 
mindez „a törvény cselekedeteitől függetlenül” történik. Megszűnt ez
zel minden előny, amellyel Izrael népe önmagát másoknál többre tar
totta s azt képzelte, emberileg elérhető igazság birtokosa még Isten színe 
előtt is. Most pedig azt halljuk, hogy senki semmivel nem sajátíthatja ki 
Istent, sem a törvény cselekedeteivel, sem példaszerű, nagy hittel. Világos 
Pál apostol gondolatmenete: az egy Isten nem akarhat mást zsidóval kap
csolatban, mint pogánnyal szemben. Az ek piszteósz és a dia thész pisz- 
teósz csak a stílus változatosságát szolgálja tehát. Ezzel a tanítással Pál 
apostol a próféták és az evangéliumok vonalába kerül, amelyek a maguk 
módján szintén azt hirdetik: Isten nem áll szóba az emberrel a teljesít
mények alapján, amit tesz, az a sola gratia.

Az igehirdetéshez
Mi az, amit Isten kegyelméből cselekszik rajtunk s amit mi csak 

hittel tudunk megragadn? Legalább három mondatban kell válaszol
nunk: megszabadult a dicsekvés terhétől — megteremti a gyülekezetét — 
mindezt Isten dicsérete céljából teszi.
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A dicsekvés rendszerint hamis önértékelés. Vakká teszi az embert 
környezetével szemben. Nem látjuk meg embertársaink erényeit, nem 
vesszük észre, mi mindent tesznek értünk mások, nem tudunk helyesen 
értékelni. Ugyanakkor a dicsekvés visszatetszést szül másokban, velünk 
szemben jószándékú embereket is megaláz vagy iriggyé tesz. Minden- 
képpen rontja a normális és gyümölcsöző emberi kapcsolatokat. Bosz- 
szankodással, haraggal vagy épp gyűlölettel cseréli fel a szeretetet. Mi
lyen találóan fogalmaz Pál apostol a szeretet himnuszában: „a szeretet 
nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik bántóan".

A dicsekvés Istennel szemben a leglehetetlenebb. Az evangélium
mal, amely Krisztus értünk történt váltságának örömhíre, Isten a bűn
ben talál ránk. Dicsekvésre semmi okunk, már csak azért sem, mert 
Krisztus nem fog felemelkedni arra az erkölcsi piedesztálra, ahova mi 
helyezzük önmagunkat, de aláhajol bennem is, a másikban is a bűnös
höz. Isten benne és általa emel fel kegyelme terébe.

Aki pedig Isten kegyelme terében él, annak fel kell ismernie min
den következményével együtt, hogy mindenkinek egyformán Istene az 
Isten. Ezért Pál apostol az előítéletek és az egymástól elzárkózás ellen 
harcol. Vagy pozitív formában: a testvéri közösségért küzd. Mégpedig 
nem valami saját maga által feltalált eszközzel és módszerrel, hanem 
az evangéliummal. Azt hirdeti, hogy Isten előtt nem élvez előnyt az 
egyik ember és nem szenved hátrányt a másik. Egyszerűen azért, mert 
nem lehet Istenhez jutni másként, csak az Ö megigazító tette által, 
emberi érdem nélkül. Világos, hogy ahol Isten megnyitja az utat, ott mi 
nem zárhatjuk el senki elől, bárki legyen is az. Így jöhet létre a testvéri 
közösség, a pozitív előjelű, amely nem ártó, hanem építő szolidaritás.

Isten megigazító kegyelme az Ö erejét és dicsőségét hirdeti. Hogy 
kegyelme meddig terjed, azt mi nem tudjuk eldönteni és meghatározni. 
Elé gátat emelni nincs módunk. Jobb, ha nem is próbálkozunk vele. Fő
ként nincs felhatalmazásunk arra, hogy önmagunkat vagy saját elvein
ket tegyük meg mértéknek. Sokkal jobb lenne, ha hinni mernénk, hogy 
Isten ereje össze tud fogni embereket a közös jóra, messze túl a mi fel
tételeinken. Hiszen a kegyelemnek éppen az a sajátossága, hogy nem fel
tételhez kötött. Ha feltételeket szabunk, túl kicsinek és erőtlennek gon
doljuk Istent, és nem értjük, mit jelent az, hogy ő Űr mindenek felett.

Mindaz, amit eddig elmondtunk, nem öncélú. Az egyház létét és mi
benlétét szolgálatából érthetjük meg. Ennek érdekében láttatja meg ve
lünk Isten az ő nagyságát és dicsőségét. Amit tudunk róla, annak tükrö
ződnie kell mindazon, amit teszünk, amit mondunk, ahogyan élünk. Igaz 
ez személy szerint mindannyiunkra és az egyház egészére. A vétkünk ép
pen az, hogy Isten dicsőségét másra cseréltük fel. Így keletkezett a rö
vidzárlat vele való kapcsolatunkban. Nem az ő képe tükröződik rajtunk, 
hanem a dicsekedés önmagunk erejével. De Isten újat kezd a hitben, 
amely Krisztusra tekint és csak a kegyelemből merít. Így talál rá az em
ber elveszített önmagára, embertársára és Istenre. Mai megfelelőjét ke
reshetjük rehabilitációban, újjáépítésben, teljes átrendeződésben, helyre- 
állításban, tökéletes új rendben, a lényeg azonban a régi: mindezt Isten 
cselekszi.

A Római levélnek ebből a központi tanításából történelmi órákban 
igen sokat merített az egyház. Elég, ha csak Augustinusra vagy Lutherre 
gondolunk. Az idén 450 esztendőt megért Ágostai Hitvallás is ebből a le
vélből fakadt. Isten megszólít minket kegyelmének üzenetével, hogy te
kintetünket önző és hiú önmagunk helyett Krisztusra, az ő áldozatos sze- 
retetére fordítsa. Nem vagyunk még a célnál. Még csak nem is azt néz-
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zük, kik vagyunk és kik nem, hanem azt, hogy ki és mi Istenünk, hol 
jelölte ki a helyünket, hogy dicsőségére éljünk őszinte emberszeretetben. 
Hogy szabadok legyünk az önféltés és önmentés vallásos boszorkánykö
rétől. Nem véletlen, hogy az Ágostai Hitvallás, miközben tisztán szólal
tatja meg ezt az evangéliumi üzenetet, az önféltéstől felszabadult ember 
világi életére és emberszolgálatára olyan súlyt helyez. Nem fogalmaz
hatunk biblikusabban és hitvalláshoz kötöttebb módon ebben a témá
ban, mint ahogyan azt diakóniai teológiánk teszi.

lfj. Szabó Lajos

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 13. VASÁRNAP

Jk 2,14—17
„Belépés — csak hívőknek'’

Ez a különös cím nem azt jelenti, hogy mai igénk valamiféle „lelki 
csemegézésre” adna lehetőséget, hanem csupán annyit jelent, hogy ben
ne nem a hitre-hívás missziói üzenetét kell észrevennünk és hirdetnünk, 
hanem a magukat hitre elhívottaknak, hitben járóknak valló keresztyé
neknek kell hitüket és életüket mérlegre tenniük. Ez a kemény önvizsgá
lat lesz azután áldássá és missziói bizonyságtétellé mások, sokak számá
ra, megújuló életfolytatásunk által.

Ismertek azok a teológiai viták, amelyek Pál apostol szolgálata és 
életműve, valamint Jakab apostol levele között ellentéteket vélnek fel
fedezni és mondanivalójukat ennek alapján rangsorolják. „Hit által iga
zul meg az ember vagy cselekedetek által?” — teszik fel a feszült kérdést 
és kibékíthetetlen ellentétet sejtenek a páli és jakabi tanítás között. Ho
lott alapvetően elhibáznánk a kérdést, ha akár egyiket, akár másikat a 
Szentírás egészének összefüggése nélkül és a levélírók adott gyülekezeti 
és egyházépítési szándékának ismerete nélkül próbálnánk megítélni. Pál 
élete és szolgálata olyan, mint egy csodálatos reflektor, amely belevilágít 
a tompa sötétségbe, zsidók és pogányok kilátástalan vallásosságába és 
saját életének példájával hívja őket a fényre, az ingyen, kegyelemből 
kapott új életre, Jézus Krisztus által. — Jakab a már létrejött, megala
kult keresztyén gyülekezetben él és néz körül és riasztó tapasztalatai 
vannak. Az előbbi képet használva, a reflektorral szemben ő csak egy 
élesfényű zseblámpát tart kezében, amelynek segítségével közelről veszi 
szemügyre a hivők életét. Semmi nem utal arra, hogy Jakab nem vallaná 
a „hit által való megigazulás” tiszta újszövetségi tanítását, csakhogy ő a 
„hit” szó igazi értelmét és ismertetőjegyeit is keresi a hivők életében. 
„Nem az áll a szövegben, hogy ha valakinek hite van, hanem ,ha valaki 
azt mondja, hogy van hite’ ! Vagyis, ha valaki azt állítja, véli, hogy van 
hite. Ezzel Jakab máris kétségbevonja ennek a hitnek igazi hitvoltát.” 
(Groó: Jakab lev. 74. Ip.) — Mondani mindent lehet, véli Jakab és eb
ben nagyon modern gondolatokat ébreszt a mai keresztyének, igehirde
tés felelősségét hordozók számára.

Nem gondolom, hogy e nyári vasárnapon sokan lennének a gyüleke
zetben, akiket a megigazulás kérdésének teológiai megközelítései, hit és 
cselekedet szerepének elméleti egyensúlyozása érdekelne. Az emberi élet 
gyakorlata, haszna vagy haszontalansága azonban mindenkit érdekel. A 
zseblámpára akkcr is szükség van, amikor a reflektor általában felismer-
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hetővé teszi a tárgyakat, ha bizonyos részletekről pontos képet akarunk 
alkotni. Márpedig a keresztyének élete jól megfogalmazott hitvallások, 
teológiai irányvonalának fényében is lehet ellentmondásos, szólamokban 
kimerülő, kifejezetten kárt okozó és taszító mások, nagyobb közösségek, 
kívülvalók számára. Jézus sem elégedett meg nagyszerűen sűrített pél
dázatainak, mesterien érvelő tanítóbeszédeinek elmondásával, a gyógyító 
cselekedeteinek véghezvitelével, hanem utána mindig levonta a követ
keztetéseket is — tanítványai, hallgatói, a meggyógyítottak, vagy éppen a 
képmutató farizeusok és írástudók életfolytatására vonatkoztatva. Őt is, 
mint Jakabot, tapasztalatai segítették ebben.

A kettős-életűséget (tudathasadás) nemcsak az orvostudomány ismeri, 
hanem a bűnügyi krónikák is, a pszichológia is és a Szentírás is. Más
képpen élni, mint ahogyan valljuk, tanítjuk, másoknak ajánljuk — ve
szélyes élet. Éppen a „hit által való megigazulás” szép tanítását valló egy
hazunkban kell fokozottabban ügyelnünk arra, hogy az ajándékba ka
pott hit súlyát és elkötelezését szüntelenül érthető és használható formá
ban hirdessük, adott korban, adott gyülekezeti, egyházi és világhelyze
tekben.

Gyakran hangzott el az utóbbi időben hazai életünk szociális kérdé
seivel kapcsolatban, hogy ma már nem a „miből éljünk”, hanem a „ho
gyan éljünk” az igazi kérdés. Ugyanígy az a másik fontos megállapítás is, 
hogy a „jó elmélet, jó gyakorlat nélkül” haszontalanná válik. A „jó 
gyakorlatot” sem lehet azonban az ösztönösségre, esetlegességre bízni, 
ezért van szükség a „jó  elméletre” is, eligazító szóra, biztatásra, a tapasz
talatok alapján kibontakozó nehéz helyzetekben megkeresendő kiutak 
megmutatására.

Ilyen célkitűzések alapján kell a valamikor konkrét helyzeten ala
puló jakabi mondatokat (és a példázat-volta ellenére mindig konk
rétnak számító oltári igét, az irgalmas samaritánusról) mai konkrétu
mokkal erősítve alátámasztanunk és a templomos gyülekezet felelős
ségét élesztgetnünk, minden hivő önhittséggel, magabiztossággal szem- 
benállva.

1. Mi a haszna belőled — környezetednek?

Jó lenne, ha néha megkísérelnénk a „mások szemével” látni önma
gunkat. Családtagjaim, munkatársaim milyennek látnak, hogyan érté
kelnek vajon? Mit jelent nekik az én velük-létem, fáradozásaim ? Kissé 
túlzottan anyagiasnak, gyakorlatiasnak tűnik ez a szó: „haszon” — ám 
Jézus is használja: „mit használ az em bernek...?” (Mt 16,26) Feltétlenül 
fel kell dolgoznunk az igehirdetésben a 15. vers képeit. Ruha és minden
napi eledel nélkül szűkölködő férfi- vagy nőtestvérről van szó. Ha az 
ember valamilyen létfontosságú dologban szűkölködik, akkor egész em
bersége, emberi méltósága és élete kerül veszélybe. Ha a világot szülei 
között és életpéldájuk által megismerő gyermek nem kap tőlük helyes 
és jó szavakat, követhető és vonzó életpéldát, az a gyermek egész szemé
lyiségében, jövendő életlehetőségében is szűkölködő és szegény ember 
lesz. Ha egymás mellett élnek házastársak, de maguk sem tudják már, 
hogy miért, esetleg valamilyen sovány érdekszövetségben, de egymás 
gondolatának, érzéseinek teljes figyelmen kívül hagyásával — akkor egyi
kük, vagy mindketten szűkölködnek a társ hordozó szeretete és ereje nél
kül. Ha valaki igyekszik munkáját lelkiismeretesen elvégezni, de ember
ségéből, másokért érzett és vállalt felelősségből képtelen akárcsak ki
csiny jeleket vagy szikrákat is felmutatni, nélkülözni fogja ő is a munka
helyi közössége is azt, ami a munkát robotnál szebbé, emberhez méltóbb

380



fáradozássá teheti, és az emberi közösségi együttlétet — bármilyen ala
pon jött is az létre — baráti, testvéri, segítő és szolidáris cselekedetek for
rásává tehetné. Egyéni és társadalmi életünk nagyon sok területén ta
pasztalhatunk, szinte tapinthatóan, ilyen nyomorúságot és szűkölködést. 
A jó szó, odaáldozott percek, a mások meghallgatása,- átvállalt terhek 
vagy legalább együttgondolkodás — mindezek az ifjúsági közösségektől 
a nyugdíjasokig időszerű igények és a hitből fakadó cselekedetek gya
korlásának lehetőségei. De ne menjünk el szó nélkül a fizikai szükségle
tek hiányosságai mellett sem, mert körülöttünk is, de hazánknál kissé 
messzebb tekintve is, sok még a tennivaló, sok még a mindig jóllakotta
kat vádoló tény és adat. — Keresztyén felelősségünknek és diakóniai teo
lógiánknak is egyik élő kérdésévé tehetjük ezt: mi a haszna belőlem — 
felebarátomnak, környezetemnek, a világnak?!

2. Szólamok használatának veszélyei

A szólam =  nagyhangú, üres elcsépelt mondás az értelmező szótár 
szerint. Nemcsak súlytalan és értéktelen tehát, hanem egyúttal káros, 
kártékony is. Jakab egyenesen odáig megy, hogy az ilyenek használata 
valóságos cselekedetek nélkül, a hit halálát okozhatja, miként Jézus a 
szép reményekre jogosító kizöldellő fát, amely terméketlen marad, ha
lálra, kivágásra ítéli. „Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és 
lakjatok jól!” — látszólag ezek meleg, biztató, emberi szavak. Valójában 
azonban veszélyes, „életveszélyes” szavak, ha szólamok maradnak, ki
mondóik mozdulása, teljes emberi existenciájának „bedobása” nélkül. A 
keresztyénség éppen a legutóbbi évtizedekben tanulta meg, hogy szép 
szólamokkal a világ egyetlen pontján sem lehet már eredményt elérni, 
megbecsülést szerezni. Az egyéni keresztyén életben is naponta tapasz
taljuk: annyi megbecsülést kaphatunk, amennyi aranytartaléka van sza
vainknak, vagy szavak nélkül elvégzett munkánknak, szolgálatainknak. 
Évszázadok beidegződései miatt fenyegeti ez a veszély különösen is a teo
lógusokat, igehirdetőket: a tételesen megfogalmazott szavakra vigyázni 
és nem azok érthetőségére, mai igazságtartalmára, gyakorlati következ
ményeire. Inkább kell bátran vállalni új megfogalmazásokat, kevésbé 
„örök igazságnak” hangzó szavakat, de úgy, hogy naponta változó, formá
lódó világunkban hitelesek, követhetők legyenek. A „holt hit” kifejezés 
riasztó veszély, „fából vaskarika” ! Jakab megtérésre hívja a „hívőket” 
szavaikban is, tetteikben is!

3. Mindez: üdvösség-kérdés.

Hit által juthatunk csak üdvösségre, Isten irgalmas szeretete által. 
De ha ez a hit holttá válik, vagyis nincs többé — akkor légüres térben 
fogunk groteszk módon kapálózni. „Az örök élet pedig azt jelenti, hogy 
ismernek téged, az egyedül igaz Istent és azt, akit te elküldtél, a Jézus 
Krisztust” — mondja Jézus. (Jn 17,3) Vagyis aki nem ismeri, vagy nem 
akarja ismerni Istent és Jézus Krisztusban megmutatott parancsolatait, 
az legfeljebb ábrándozhat az örök életről. Az Istent ismerő és szeretet- 
parancsát vállaló ember viszont áldást és az örök élet „jó ízeit” adhatja 
tovább sokaknak: közeli testvéreknek és távoli felebarátoknak. Mindez 
sok küzdelmet, áldozatvállalást rejt magában, de Isten minden embert 
üdvözíteni akaró szándékát szolgálja. Az „üdvösség” pedig már itt kez-
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dődik. A naponként sok figyeléssel, érzéssel, szóval, gondolattal és cse
lekvéssel járó földi életben.

A „belépés csak hivőknek” cím nagyon fontossá teheti ezen a vasár
napon templomos gyülekezeteink számára az ige üzenetét.

Szirmai Zoltán

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 14. v a s á r n a p

Rm 7,1—6 

A Lélek képes rá

Az alapigéről
Az írásmagyarázók véleménye eltér egymástól atekintetben, hogy a 

fejezet első hét verse az előző fejezethez kapcsolódik-e, vagy pedig egy 
új gondolati szakasz, a 7. és 8. fejezet főtémáját intonálja. Pedig ettől 
függ, hogy merre jelöljük ki a mondanivaló irányát. Az első esetben a 
törvénynek való meghalásra kerül a hangsúly, vagyis a bűn és halál 
után a törvény a harmadik nagy ellenség, amelytől a Krisztus halálába és 
feltámadásába a keresztségben történt betagolódásunk révén megszaba
dultunk (1.: 6. fej.). A második megoldás viszont a 7. és 8. fejezetnek a 
nagy mondanivalóját, a Krisztusban hivő embernek a Szentlélek által 
inspirált új életét állítja előtérbe.

Meggyőződésem, hogy ez utóbbi verzió jobban rátapint a lényegre. 
Valóban Pál ellenségnek tartja a törvényt. Mégis másként ítéli meg, mint 
a bűnt és a halált. A törvény szent, igaz és jó (7,12), hiszen Isten akara
tát tükrözi. Csak „testi” mivoltunk, azaz bűnös erőtlenségünk miatt nem 
érheti el célját: nem tud új élettel megajándékozni minket. A zsidó em
ber viszont büszkén vallja, hogy a Thóra az élet igéje, és Pál zsidóke
resztyén ellenfelei is nélkülözhetetlennek tartják az új életben. Pál nem 
kerülheti ki a kérdést. Világossá teszi, hogy a Krisztusba vetett hit nem 
erkölcsi nihilbe, hanem gyümölcstermő élethez vezet. Ezt azonban a leg- 
odaadóbb törvénytisztelet sem tudja elvégezni bennünk, csak a Krisz
tushoz vezető és Krisztus ajándékaiban részesítő Szentlélek. Mivel az új 
élet lebeg az apostol szeme előtt, a törvény vagy evangélium alternatívája 
helyett a törvény és Lélek ellentétét domborítja ki.

De vájjon Pál nemcsak a törvénynek egy idejétmúlt, eltorzított for
máját utasítja-e el? Nem jut-e a törvény egy megváltozott, új szerephez 
a Krisztusban hivő ember életében? Másképpen: nem a lutheri elvi és 
radikális törvényértelmezés felől közeledünk-e Pálhoz? Tagadhatatlan, 
hogy Pálnak a Thóra korabeli magyarázatával és gyakorlatával volt dol
ga, és ezt a Thórát teszi mérlegre. De nem azért került szembe a tör
vénnyel, mert az rosszul interpretálja Isten akaratát. A törvény szerepét 
az ember életében ítélte meg másként mint zsidó és sok keresztyén kor
társa. A törvény betű, rajtunk kívül álló követelmény marad még a leg
tisztább formájában, akár a szeretet kettős nagy parancsolatában is. Tük
röt tarthat elénk, de „testi” , Istentől elszakadt, benne bízni nem tudó mi
voltunk miatt megváltoztatni nem tud. Sőt kihívja a bűnt: ellenkezésre 
sarkall, önigazzá tesz. Sohasem válhat az új élet forrásává. Azt Isten 
másként ajándékozza nekünk.
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Sok függ attól, hogy miként értelmezzük a Pál eszkatológiájára oly 
jellemző „most” szócskát. Az összefüggésből a keresztség idejére történő 
utalásra következtethetnék, ha maga a keresztség is nem volna egy má
sik fordulatnak, Jézus új korszakot nyitó halálának és feltámadásának 
realizálása a benne hivő számára, (Vö.: 6,3—4.) Valójában Pál eszkatoló- 
giájának megfelelően a „most” -tal egyszerre emlékeztet mind a két idő
pontra, mivel azok szoros összefüggésben vannak egymással. Az üdvös
ség kora beköszöntött ugyan, de csak hit által vehetünk részt benne.

Ha a „most” csupán erre a két időpontra vonatkozna, akkor a tör
vénynek a keresztyén ember életében már nem volna semmi szerepe, 
hiszen a keresztségben egyszer s mindenkorra meghalt a törvénynek. 
De így érti-e az apostol? Rm 6,12-ből kitűnik, hogy a keresztségben vég
bement halálos és felmentő ítéletet újra és újra realizálnunk kell. Ennek 
megfelelően ugyanúgy újra és újra meg kell halnunk a törvénynek, mint 
a bűn számára.

Végső soron tehát a „most” az igehallgatás jelene, amikor Isten Lelke 
annak alapján, amit Krisztus értünk és vélünk tett, meg akar szabadí
tani a törvény meddő szolgálatától, hogy munkába vehesse életünket. 
Ezért — és nem kevesebbért — állít minket Isten ezen a vasárnapon a 
gyülekezet elé.

Az igehirdetés elé

a) Terméskilátások. Pál ellenfelei meg voltak győződve arról, hogy 
az életvitel dolgában csak két választási lehetőség van. Vagy korlátok 
közé szorítjuk az embert, és jutalmazással, büntetéssel rákényszerítjük, 
hogy respektálja azokat, vagy pedig szabadjára engedjük, hadd élje ki 
magát. Ök ez utóbbi lehetőséget végzetesnek találták, mert csak erköl
csi anarchia származna belőle. Támadták is Pált a törvénnyel szemben 
elfoglalt álláspontja miatt. De ne intézzük el gondjaikat egy kézlegyin
téssel. Melyik az a szülő vagy nevelő, aki nem állt volna hasonló dilem
ma előtt?! Szigorral kellene-e ráncba szednie a rábízottat, vagy engedje 
szabadon kibontakozni egyéniségét. Ügy megnyomorítaná, így pedig ve
szélyes kockázatoknak tenné ki őt. A kötelesség és önkéntesség között 
vergődő embernek szól az örömhír: Isten gyümölcstermő élettel akar 
megajándékozni minket. A fa természetéből fakadóan, nem parancsra 
hozza üdítő, hasznos gyümölcsét. Arról a szabadságról van itt szó, amely 
örömmel cselekszi a jót.

Ezek a gyümölcsök Isten kedvére hozott, neki tetsző gyümölcsök. 
Iránta való iszeretetből fakadnak, és céljait szolgálják. Nem függnek az 
emberek elismerésétől vagy nemtetszésétől, de az embereket szolgálják, 
mert ez kedves az Istennek. Nem is egy-egy jócselekedetről van csupán 
szó, hanem az egyre gazdagodó életről, amely növekszik Isten ismereté
ben, az ige jobb megértésében, a közösség vállalásában, a tehervállaló 
szeretetben, a próbákat kiálló reménységben.

A mi keresztyén életünk nagy nyomorúsága, hogy beletörődünk ter
méketlenségébe. Azt hisszük, alázatosak vagyunk, pedig csak igénytele
nek. A „simul iustus et peccator” igazának csak a második felét fogad
juk el. Pedig, ha gyarlók és esendők is vagyunk, Isten még sok min
dent kihozhat belőlünk.

b) Holtvágányon. Ha azt kérdezzük, miként válhat gyümölcstermővé 
életünk, szólnunk kell a törvényről, mint kézenfekvő lehetőségről. Ne 
gondoljuk, hogy ez csak a információ idején volt probléma, és nekünk 
mai keresztyéneknek sokkal inkább a lazasággal és szabadossággal gyű-
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lik meg a bajunk. Ha keresztyénségünk lényegét csupán erkölcsi paran
csok betartásában látjuk, ha Istenhez tartozásunk egyike a sokféle ter
hes kötelezettségünknek, máris a probléma kellős közepén vagyunk. A 
törvény szintjén megrekedt keresztyénnek azután a több gyümölcs nem 
is jelent mást, mint magasabbra emelt lécet, nagyobb igyekezetei, még 
több kötelességet.

Ne értsük félre! Istennek valóban igénye van életünkre, és nincs he
lye a megalkuvásnak. Holmi polgári tisztességnél sokkal többet kíván 
tőlünk. Igénye a másokért áldozatot vállaló, szeretetben szolgáló élet. 
De még a legmagasabb igény sem tud belőlünk gyümölcstermő életet 
kikényszeríteni. A bénának hiába parancsoljuk meg, hogy járjon. Nem 
az a baj, hogy nem tudjuk, mit kellene cselekednünk, hiszen másoktól 
elvárjuk. A baj a bűnös természetünkben van. Ezzel szemben a leg- 
igazabb törvény is erőtelen. Rajtunk kívül álló „betű” csupán, nem ter
mészetünk.

Ezért, aki a törvény alapján szervezi meg az életét, kénytelen meg
alkudni. A könnyebbet a törvényből megtartja, a nehezét elhagyja. Meg
elégszik a látszattal, a kitaposott útról nem mer lelépni. Ami pedig a 
legvégzetesebb: vélt érdemei alapján kész elítélni és szeretetéből kitaszí
tani másokat.

c) A Lélek munkája. Alapigénk örömüzenete: ha tőlünk nem is telik 
Istennek tetsző gyümölcstermés, Isten az ő Lelke által mégis kihozhatja 
életünkből.

Amikor Isten Lelkének munkájáról van szó, hajlamosak vagyunk azt 
napjaink pneumatikus mozgalmaihoz hasonlóan valamiféle emocionális 
viharnak gondolni. Valóban nem ártana több szív és buzgóság a mi el
szürkült keresztyénségünkbe. De az extázis önmagában nem mond sem
mit. Extázisba eshet egy futballmeccs közönsége is. Ahol Isten Lelke 
dolgozik, ott Krisztus kerül előtérbe. Halála halálunkká válik, és feltá
madása új életünkké. Mert ha megvilágosodik előttünk halála értelme, 
már nem találunk magunkban semmi jót, de ugyanakkor belekapaszko
dunk Isten bűnbocsátó szeretetébe. Ha pedig a Lélek meggyőz minket 
arról, hogy Jézus legyőzte a halált, mi állhat életünkben Isten akarata 
útjába?!

A Lélek munkája nem tesz akaratlan bábokká minket. Gyümölcsei
vel (Gal 5,22) azonban alkalmassá teszi természetünket Istennek tetsző 
helyes lépésekre, döntésekre. A jó fa, jó gyümölcsöket teremhet.

Dr. Cserháti Sándor
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Egyháztörténeti évfordulók

AZ EVANGÉLIKUS ÖNTUDAT ÉPÍTŐJE
Dr. Szigethy Lajos 1863—1940

Az eisenachi Luther-emlékmúzeumban hatalmas gyűjtemény doku
mentálja, hogy az evangélikus papi családok mennyi kiváló személlyel: 
tudóssal, íróval, művésszel ajándékozták meg az emberiséget. Ha valaki 
magyar vonatkozásban állítana össze hasonló gyűjteményt, feltétlenül 
bele kellene vennie dr. Szigethy Lajost is, közoktatásunk példamutató 
alakját, aki az újmalomsoki evangélikus parókián született — ott, ahol 
édesapja egyik elődeként a gályarabságra ítélt Edvy Illés Gergely mun
kálkodott egykor.

Egyéniségére jellemző volt öntudatos evangélikussága, áldozatos ne
velői tevékenysége, hivatástudata és sokoldalúsága.

A középiskolai évek után (Sopron—Pozsony—Pápa) ő is teológiát 
tanult előbb Sopronban, majd Jénában és Heidelbergben és néhány 
esztendőt káplánkodott dunántúli gyülekezetekben, még Gyurátz Ferenc 
püspök mellett is.

Egyszer — már tanár korában — így nyilatkozott társai előtt: „Lel
kem egyensúlyának biztos alapja az a tudat, hogy evangélikus vagyok!” 
Három kisebb kötetben megjelentetett történelmi arcképcsarnokának cí
me: „Luther lelke” (Bp. 1926—28) Ennek előszavában így szabja meg 
feladatát: „A szívekben Luther leikével és példájával ébresszük és ápol
juk a vallásosság, a hazafiság és eszményiség hármas szent lángját!” 
Azt mutatta meg ezekben a színes hangulatképekben, hogyan hatott, ér
vényesült a nagy reformátor szelleme, lelkülete magyar földön.

Szíve teljes melegével tanár volt! A kápláni éveket követően a bu
dapesti egyetem bölcsészeti karán szerzett diplomát és 1894-ben dokto
rátust Kolozsvárt. Néhány esztendeig (1891—97) a jó hírű eperjesi kollé
giumban tanított, majd Í897-től 1925-ig a budapesti evangélikus gimná
ziumban. Doktori disszertációját Nagyajtai Cserei Mihály élete és his
tóriája címmel készítette és megírta a Bethlen kollégium történetét is 
(Bp. 1926). Nemcsak a tudását, szellemi kincseit osztotta szét tanítványai 
között, hanem anyagiakban is nagy örökséget hagyományozott az ifjú
ságra. Megtakarított vagyonát, kereken százezer pengőt párját ritkító 
áldozatkészséggel hagyta ösztöndíjalapítványokban a szegénysorsú diákok 
támogatására, neveltetési költségeire.

Sokoldalú ember volt. Történelmet és latint tanított, de foglalkozott 
statisztikával és érdeklődéssel figyelte a nemzetiségi kérdést. „Kedves és 
tisztesnevű” költőként ismerték, akinek több kötet verse és műfordítása 
jelent meg. Szerette a természetet, különösképpen a hegyeket, s boldogan 
számolt be arról, milyen magasságokba jutott túrái során. Buzgón tevé
kenykedett az akkori Országos Evangélikus Tanáregyesület elnökeként 
(1920—32) és nyugalombavonulása után is, mint a fasori gimnázium cím
zetes igazgatója részt vett egyházi közéletünkben.

Volt tanítványai és egész evangélikus egyházunk hálával emlékezik 
rá halálának 40. évfordulóján.

Bencze Imre



FELVÉTEL

A TEOLÓGIAI AKADÉMIÁRA
Evenagélikus egyházunk lelkészeinek képzése a buda

pesti Teológiai Akadémián történik.
Akik a Teológiai Akadémiára felvételüket óhajtják, fel

vételi kérvényüket — az Akadémia Felvételi Bizottságá
hoz címezve — az Akadémia Dékáni Hivatalának (1147 
Budapest XI. ker.. Lőcsei út 32.) augusztus 15-ig küldjék 
meg.

Az akadémiai felvételi kérvényhez a következő okmá
nyokat kell mellékelni: 1. születési bizonyítvány, 2. a leg
magasabb iskolai végzettségi (érettségi) bizonyítvány, 3. 
helyhatósági vagy más bizonyítvány, amely a kérelmező 
lakását, szociális helyzetét, szülei foglalkozását és kerese
tét, illetve szociális viszonyait feltünteti, 4. orvosi bizonyít
vány, amely igazolja, hogy a jelentkező főiskolai tanulmá
nyokra és lelkészi pályára alkalmas, 5. keresztelési bizo
nyítvány, 6. konfirmációi bizonyítvány, 7. részletes önélet
rajz, mely feltárja a kérvényező családi és társadalmi kö
rülményeit, valamint a lelkészi szolgálatra jelentkezés 
okait, 8. esetleg egyházi működésről szóló bizonyítvány. A 
felvételhez szükséges továbbá annak a lelkésznek a je
lentkezőt részletesen jellemző bizonyítványa, a lelkészi pá
lyára való alkalmasságáról, aki a folyamodónak a leg
utóbbi években lelkipásztora volt. Ezt a bizonyítványt a 
lelkészi hivatal a kérvénnyel egyidejűleg küldje meg kü
lön levélben közvetlenül az Akadémia dékánjának címez
ve. Az okmányokat eredetiben kell beküldeni, de indokolt 
esetben hiteles másolatban is lehet mellékelni. A másolatot 
„egyházi használatra” megjelöléssel egyházközségi lelkész 
is hitelesítheti. Az akadémiai tanulmányi idő öt esztendő.

A Felvételi Bizottság döntését a felvételi vizsga előzi 
meg. Ennek időpontjáról és anyagáról a Dékáni Hivatal 
kellő időben értesíti a jelentkezőket. — Az Akadémia hall
gatói kötelezően lakói a Teológus Otthonnak, ahol lakást 
és teljes ellátást kapnak. A jó tanulmányi eredményt elért 
és rászoruló hallgatók ösztöndíjban is részesülhetnek.


